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Upplägg

Sömn är ett globalt fenomen

(Mignot, Nature 2001; Born 1999)

....och ett lokalt fenomen

Huber, et al, Local sleep and learning Nature 2004

Djupsömnsbehovet byggs upp lokalt i hjärnan

Hur vanligt är störd sömn?

Kort sömn(< 6h) under arbetsdagar: 24% (1990) to 30% (2010)             
(Luckhaupt et al Sleep 2010)

Arbetsrelaterade sömnstörningar: 13% (1993) to 20% (1999)
(Westerlund et al Sleep 2008)

25-30% har skiftarbete, & 19% arbtera natt minst 1 gån/mån
(Alterman et al AmJ Ind Med 2013; 6th Eurpoean working conditions survey 2015)

30% har insomnisymptom, 10% kliniskt, 50% i primärvården
(Buysse et al Sleep 2008; Morin et al Arch Int Med 2009; Witchens et al 2011)

1-4% har sömnapné I medelåldern (många studier högre) 
(Bixler et al Am J Respir Crit Care Med 2001; Ip et al Chest 2001)

18-20% lider av kroniska trötthetsproblem, 5-10% allvarliga
(Ohayon 2012, Pallesen et al 2007)

Vilka är hälsoriskerna med för lite sömn?



Kortsiktig sömnbrist & hälsa

(Prather et al Sleep 2015)
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Ökad  infektionsrisk

(Kecklund & Axelsson, BMJ 2016)

Hälsorisker med sömnbrist

Starkt stöd
- Olyckor (I-III)
- Typ-2 diabetes (I-III)
- Hjärt-kärlskjukdom (I-III)
- Depression (II,III)

Svagt-medelstarkt stöd
- Stroke (I,II)
- Cancer: bröst, kolorektal, prostata (I)
- Övervikt/viktökning(I,II)
- Dödlighet (II, III)
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Vilka är mekanismerna genom vilka  
sömnbrist påverkar hälsa?

Sömnbrist => sämre glukosreglering
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(Spiegel et al Lancet 1999)

Sömnbrist & insulinresistens i fettvävnad

- Sömnbrist => 30% lägre intracellulär 
insulinsignalering

Samma effekt som när man jämför: 
- Fetma vs normalviktig
- Diabetiker vs frisk

Trötta hjärnor
- Kompensera med arousalsystemen och fler hjärnområden
- Lokal sömn

Specifka funktioner
Konnektivitet mellan hjärnområden

“Wake state 
instability”

john.axelsson@ki.se



Sömnighet som motivation (sömnbristeffekter)

Förbereda för sömn

Söka säkerhet   

Minskad motivation för

(Axelsson et al  Sleep 2019)

Fysiska aktiviteter Sociala aktiviteter
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(Watson et al SLEEP 2015)

Vad är en hälsosam sömnlängd?

Sömn och fysisk aktivitet

01/12/2019 /Name Name, Institution or similar

Sömn och fysisk aktivitet
Akuta effekter
Aerob fysisk aktivitet har (främst unga friska) positiva effekter på: 
=> snabbare insomningstid, mer djupsömn, ökad sömnlängd, minskad 
vakentid och ytlig sömn under sömnen, och en bättre sömneffektivitet. 

Mekanismer (hur fysisk aktivitet förbättrar sömn)
- Belastning som ökar behovet (förhöjd temp & inflammatoriska processer)
- Förhöjd kroppstemperatur gör det lättare att somna
- Bättre reglering av kroppstemperatur (viktigt för att somna)
- Stabiliserar dygnsrytm (mer utomhus)

Bra reviews
1) Banno M et al. (2018). Exercise can improve sleep quality: a systematic review 
and meta-analysis. PeerJ 6:e5172; DOI 10.7717/peerJ.5172
2) Lowe H, et al. (2019). Does exercise improve sleep for adults with insomnia? A 
systematic review with quality appraisal. Clinical Psychology Review, 68: 1-12.

(Axelsson et al, FYSS 2017)

Sömn och fysisk aktivitet II

Behandling (21 RCT-studier, stöd för kortsiktiga effekter)
Äldre personer med sömnstörningar bör rekommenderas:
=> Aerob, muskelstärkande fysisk aktivitet, eller tai-chi 
under 1–3 träningstillfällen per vecka för att minska sömnstörningar. 

När ska man träna?
När det passar (helst förmiddag/dag, även ok för många att träna på kvällen)

Fysisk aktivitet för att förebygga sömnbesvär 
- inga RCT-studier

(Axelsson et al, FYSS 2017)



Nya studier om sömn & rytmer

Modernt liv: låg ljusexponering o senare rytmer

Normal living 979±352 lux
Natural lighting: 4487±552 lux 

(Wright et al Current biology 2013)
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Hur våra rytmer anpassar sig till elektriskt ljus & säsong

Solar Darkness Melatonin Duration
Summer 9h 20 min 10h   0 min
Winter 14h 40 min 14h 24 min

Standard Clock Time

(Stothard et al Current biology 2017)

Modernt liv => låg dagsljusexponering 

Lite data men fysisk aktivitet utomhus bör ha 
mer positiva effekter än inomhus

Konklusioner
- Störd sömn är vanligt

Otillräcklig/störd sömn: 
- Kortsiktigt: instabila hjärnor, olycksrisk, infektioner, sämre 
glukosreglering, + är symptomdrivande

- Långsiktigt: risk för övervikt, metabola sjukdomar, depression.

- Fysisk aktivitet har flera positiva effekter på sömn, och är 
effektivt mot insomni (störd sömn) hos äldre, 

- Fysisk aktivitet är ej så effektivt som KBT men antagligen bra 
komplement

- Var utomhus för att stödja rytmer och sömn

Tackar!


