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Titel på oplægget: ADHD, døgnrytme, søvn og helbred  
 
 
 
Hvorfor er dette emne vigtigt? 
ADHD giver søvnproblemer, og søvnproblemer giver ADHD-symptomer. Er det hønen eller ægget? ADHD 
og søvnproblemer påvirker gensidigt hinanden, og Sandra Kooij peger på, at der kan være en fælles ætio-
logi. 
Det er vigtigt at tage søvnproblemer ved ADHD alvorligt, fordi manglende søvn kan forstærke vanskelighe-
derne ved ADHD. Søvnproblemer hos børn med ADHD påvirker således livskvaliteten, den sociale funkti-
onsevne og forårsager også en dårligere arbejdshukommelse. 
 
Noter: 
73 % af børnene og 78 % af de voksne med ADHD lider af forsinket døgnrytme, de sover senere og kor-
tere, vågner flere gange om natten, og 62 % af de voksne føler sig trætte om dagen.  
 
Døgnrytmen er hovedsageligt kontrolleret af gener og den tid hvorpå melatonin sætter ind (forårsaget af 
mørket om aftenen).  
Døgnrytmen påvirkes også af tidspunktet for dagslys om morgenen, ophør af melatonin-produktionen og 
af dopamin, som er et wake-up call for hjernen. Lyset kommer ind i hjernen via øjet, som fortæller hjernen, 
hvad tid på døgnet det er. Kunstigt lys om natten stopper melatonin produktionen, så det bør undgås, hvis 
man gerne vil sove.  
Melatonin optræder 1,5 time forsinket ved ADHD i forhold til en kontrolgruppe.  
Jo mørkere det er om natten, og jo lysere det er om dagen, jo mere stabil dag- og natrytme kan man 
opnå, så hvis man kan øge forskellen i lysintensitet mellem dag og nat, så vil det hjælp til at holde en stabil 
søvnrytme.  
Menneskets behov for søvn er i gennemsnit 7-8 timer hver nat.  
 
Søvn og helbred ved ADHD  
Sen søvn er lig med kort søvn, hvis man skal passe skole eller arbejde om morgenen (”Socialt jetlag”). 
Kronisk forkortet søvn er forbundet med fedme, type 2 diabetes, hjerte-kar sygdomme og cancer. Den for-
højede risiko for cancer skyldes, at melatonin er et naturligt antioxidant, som er nødvendig for at beskytte 
vores helbred. Melatonin forebygger brystkræft.  
Mennesker med ADHD har en tendens til at skippe morgenmaden, og det er forbundet med overvægt. 
Man har også trang til usund mad, når man er træt, og er dermed også i risiko for at spise mindre sund 
mad.  
 
Humøret ved ADHD påvirkes af døgnrytme, søvn og årstiden.   
ADHD => 75 %” late sleep” => 30 % vinterdepression => 10 % bipolar II 
Sæson på året har en betydning. Vinterdepression er en akkumulation af ”lateness”. Mennesker med 
ADHD er mere sensitive overfor rytmeforskydning (sommer/vintertid).  
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Redskaber/information fra oplægget der kan anvendes i praksis  
 
Søvnhygiejne 
Lad din dag være lys og din nat så mørk som muligt…. 

• Begræns indtag af drikkelse efter kl. 20 for at forbygge natlige toiletbesøg 
• Tænd ikke lys, hvis du er på toilettet om natten 
• Sørg for god ventilation og en god madras 
• Brug mørke gardiner og ingen lys i soveværelset hverken fra lamper, ure eller andet 
• Ingen skærme tændt (eller dæmp lyset på skærmen) efter kl. 21.30  
• Hvis det er nødvendigt, brug mørke eller røde solbriller, når du ser TV om aftenen 
• Sørg for at være varm, når du går i seng – tag gerne et varmt bad, natsokker på eller andet 
• Gå i seng og stå op samme tid hver dag - også i weekender 
• Stræb efter at få 7-8 timers søvn mellem kl. 23 og 7 om morgenen 
• Sov ikke om dagen – i hvert fald ikke mere end 30 min 
• Brug lys om morgenen for at rykke døgnrytmen fremad, hvis det er nødvendigt 
• Begræns brug af solbriller om dagen 

 
• Vil man ændre søvnmønster/døgnrytme skal man gøre det gradvist 
• Tag ikke melatonin efter midnat. Ingen lys efter indtagelse af melatonin  

 
• Behandling med lysterapi har god effekt på mennesker med søvnproblemer 

 
 
 
Take-home messages  
 

1. Søvnproblemer og ADHD hænger meget ofte sammen 
2. For lidt søvn kan påvirke humøret, BMI og den generelle helbredstilstand, så gør noget ved det 
3. You mess up sleep – you mess up the hole system 

 
 
 
Her kan du finde mere om emnet:  
Slides fra Sandra Kooij - Se www.adhd.dk på dette link:  
https://adhd.dk/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/ADHD-sleep-and-health-Sandra-Kooij.pdf 
 


