
VÄLKOMNA



ORDINERA RÄTT I HJÄRNANS 

APOTEK

Att motverka stress och främja återhämtning genom kroppens 

egna system



DIN DAG FRÅN UPPVAKNANDE TILL 

SÄNGGÅENDE

SYMPATIKUS
”GAS”

PARASYMPATIKUS
”BROMS”

adrenalin

noradrenalin

kortisol

endorfin

melantonin
oxytocin tillväxthormon

serotonin

Stress, vakenhet, träning

Sömn, vila, återhämtning



KROPPENS TVÅ OLIKA 

ÖVERLEVNADSREEAKTIONER

AKUT STRESSREAKTION

• Kroppen gör sig beredd för kamp eller flykt, försvar. 

Sinnen skärps, blicken fixeras, hörseln skärps

• Hjärtat slår snabbare 

• Blodtrycket stiger

• Andhämtningen blir snabbare

• Muskler blir spända

• Blodsockerhalten höjs

• Blodfetterna stiger

• Blodet koagulerar lättare

• Smärtkänsligheten minskar

KRONISK STRESSREAKTION

• Kroppen reagerar inför övermäktigt eller 

långvarigt hot med uppgivenhet.

Sinnen är skärpta, men man ”ligger lågt”.

• Hjärtat slår långsammare

• Blodtrycket blir instabilt

• Ämnesomsättningen går ner

• Muskler blir stela och ömmande

• Stresshormonet kortisol ökar, 

medan könshormonerna minskar

• Immunsystemet undertrycks

• Blodet koagulerar lättare

• Smärtkänsligheten ökar



TOLKA SIGNALER I TID

stressorer

filter/stresshantering

stressreaktion



KROPPENS STRESSREAKTION

▪ Kroppsliga symptom: Kraftig trötthet som ej går att vila bort, långvarig muskelspänning

som ger muskelsmärtor och huvudvärk, hjärtklappning, störd hjärtrytm, stickningar 

och värk över hjärttrakten, tryck över bröstkorgen, magbesvär, yrsel, svettning, långvarigt

högt blodtryck och ökad infektionskänslighet.

▪ Psykiska symptom: Irritation, ilska, aggressivitet, empatibrist eller oro, rastlöshet, panikångest,

nedstämdhet, depression, trötthet, uppgivenhet, maktlöshet eller hjälplöshet.  

▪ Mentala symptom: Koncentrationssvårigheter, minnesstörningar, sömnsvårigheter, beslutsvånda,

sämre förmåga att lära in nya saker, finna kreativa lösningar samt planera och prioritera. 

▪ Beteendemässiga symptom: Ökat/minskar sömnbehov, ökad/minskad fysisk aktivitet. 

Söker tröst i mat, medicin, tobak eller alkohol. Apati/hyperaktivitet. Minskad social samvaro, 

och om det går för långt, isolering. 



Vad aktiverar vårt stressystem?

● Alkohol – kroppen försvarar sig, 

somnar lättare men sämre sömnkvalitet

● Koffein – kaffe, te, coca cola och 

energidryck

● Kortisol - stresshormon som stör 

insomning och ger ytlig sömn.   Problem 

då hjärnan inte skiljer på verkligt eller 

tänkt hot. 

● Att fastna i tanketumlaren

Innehåller vanligtvis:

Ältande & Katastroftankar



Hjärnstark
•Bra kondition ger ökad koncentrationsförmåga – ökad aktivitet i frontalloben. Bra kondis – ökad 

IQ mönstrings soldater. 

• Bunkeflo projektet gympa 5 dagar i veckan – gav bättre resultat i matte och svenska

• Vad beror det på? 20% mer blod till hjärnan vid fysisk aktivitet. 

• Evolutionen – Jägar samhälle, jordbruks samhälle, industrialismen, digitaliseringen. 

•Minnet krymper med ökad ålder. Hippocampus krymper. Konditionsträning ökar nya hjärncellers 

bildning i Hippocampus. Ökade med 2% på ett år i stället för att minska. 

•Tre viktiga ingredienser för ditt mående. 

- Dopamin = lustkänsla, god mat, musik

- Serotonin = lugn, harmoni, inre styrka

- Noradrenalin = vakenhet 

Fysisk aktivitet sänker stress, oro, ångest och depression

900 020 vuxna i Sverige tar antidepressiva läkemedel. 





Hjärndoser
Allt räknas

För maximal kognitiv (tankemässig) effekt

*   Springa 3 ggr/v 45 min per gång.

- Ganska högt tempo 70% av max pulsen

- Ska bli andfådd

*   Cykla, simma, tennis, kampsport, skidor mm allt går lika bra

- Intensiteten räknas = pulsen skall gå upp

*  promenader ger bra effekt men springa är bättre

*  Styrketräning, tycks vad man vet idag inte ge samma effekt



Stress förebyggande strategier

Grundregeln är att:

▪ Se till att sova

▪ Se till att du rör på dig!

▪ Varva ”måstetid” med fri tid



Sömn - allt annat än bortslösad tid

● Sömn är kroppens 

främsta återhämtning.

● Hjärnan behöver sömn 

för att fungera.

● Immunförsvaret stärks 

och uppbyggande 

hormoner utsöndras.



Sömn - allt annat än bortslösad tid

Sömnbrist kan leda till:

● Infektioner

● Diabetes

● Depression

● Utbrändhet

● Olyckor

● Fetma

● Fortplanteringssystemet



Vad är normalt?

❖ Genomsnittssvensken sover 7,2 h/vardag samt 8,1h/helgdag

❖ Normalt varierar mellan 5,5-9 h

❖ Sömnbehovet varierar med åldern, 

20 år = 8-9 h men 60 år = 5-6 h

❖ I tillväxtperioder (spädbarn, tonår, graviditet) ökar sömnbehovet

❖ Normalt är det att vi vissa perioder i livet sover sämre



Äldre har samma sömnbehov

•Sover sämre pga sämre sömnkvantitet och eller 

sömnkvalitet (NREM sömnen minskar med åldern)

•Sover sämre pga sämre sömneffektivitet, 

fragmenterad

•Sover sämre pga störning av sömnens tajming, 

tidigare sänggående, Melatoninet frigörs tidigare.



Sömncykel

Kroppen är fantastisk på att kompensera för dålig 

sömn, främst reparerar den genom ökat sömndjup –

inte utökad tid. 



Sömnstörningar

● Insomni = svårt att somna och/eller att man kan somna men 

vaknar efter en kortare tid.

● Hypersomni = sover mycket men är ändå trött, inte 

återhämtande sömn.



Hur ska vi sova bättre?

SÖMNFORMELN

1. Tiden vi är vakna

2. Tiden på dygnet

3. Stress/aktiveringsnivån



1. Tiden vi är vakna

Det krävs 16 h vakenhet för att generera 8 h sömn!

Problemet med sovmorgon

och ibland med tupplur



2. Tiden på dygnet

● Vi är skapta för att sova 

på natten och vara vakna 

på dagen

● Melatonin & Cortisol

● ”Vargtimman” finns



3. Stress/aktiveringsnivå
Evolution = Stress/aktivering vinner över sömn

ZZZZZ                            
Sömnskuld genereras

AAAAA 
Stress/aktiveringssystemet slår 
till 

Kan inte sova!                          
Hot vinner över sömn



SÖMNFRÄMJANDE VANOR
● Rutiner – bra för både vuxna 

och barn. Vår hjärna går 

igång på förändring men 

rutiner skapar trygghet och 

lugn. 

● Tyst, mörkt, svalt i sovrum

● Skön säng

● Regelbundna tider

● Sängen endast för sömn och 

sex

● Var fysiskt aktiv under dagen 

och varva ner 1-2 h innan 

läggning

● Utsätt dig för ljus under 

dagen och släck ner hemma 

fram mot kvällen

● Avspänningsträning och 

stresshantering

● Gå upp om du inte kan sova

● Byt tanke eller bryt tanke, 

undvik ältande



Boktips



TACK

Linda.hinrichs@kurortsklinike
n.se
Tfn 0340-629765


