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GOD SØVN MOD DEMENS
Dansk forsker påviser, at hjernen under søvn udvasker 
de stoffer, der øger vores risiko for demens og alzheimer

Torben Bagge
bagge@bt.dk

Heidi Pedersen
hpedbt@bt.dk

Dårlig søvn øger med stor sand-
synlighed din risiko for at få de-
mens og alzheimer, viser helt ny 
dansk-amerikansk forskning, som 
kan få enorm betydning i forebyg-
gelsen af den frygtede sygdom, 
som 90.000 danskere lige nu må 
kæmpe med.

Forskere verden over har længe haft mistanke 
om, at mangel på søvn kan medføre demens, og 
nu kan den dansk-fødte Maiken Nedergaard, 
professor i neurologi ved Rochester Universitet 
i USA, så i forsøg påvise, at vi under søvnen ud-
skiller eller ’udvasker’ de ophobede affaldsstof-
fer og proteinrester, som man allerede ved er 
forbundet med demens.

- Det er en dramatisk fysisk proces. Det er 
som at tænde for en opvaskemaskine. Når vi er 
vågne, fungerer det stort set ikke, siger Maiken 
Nedergaard til DR.

Hendes forsøg med musehjerner vækker lige 
nu opsigt blandt demensforskere verden over, 
og giver fornyet håb til de millioner, som frygter 
den dystre diagnose.

Giver en slags håb
- Det er uhyre interessant ny forskning, som ty-
der på, at de forandringer, der sker i hjernen hos 
personer med begyndende alzheimer, måske er 
mere dynamiske eller foranderlige, end vi har 
troet - dvs. i nogle tilfælde måske kan ændre sig 
til det bedre, hvis personen får sovet godt. Den 

her forskning giver os i hvert fald en slags håb, 
siger en begejstret dansk kollega, professor og 
demensforsker Steen Hasselbalch, Rigshospita-
let i København.

Lige så opmuntret er den erfarne søvnfor-
sker Søren Berg, der hjælper søvnløse på kli-
nikken Scansleep i Hillerød og underviser som 
assisterende professor ved Lunds Universitet i 
Sverige:

- Maiken Nedergaard har tilsyneladende 
opdaget et pumpe-, rensnings- eller udvask-
ningssystem, som kun er aktivt, når vi sover. 
Kun under søvn udskilles de forskellige stoffer 
i hjernen, som fremmer demens. Det er jo en 
helt fantastisk ny opdagelse, som kan få meget 
stor betydning i demenskampen. Det er endnu 
et bevis på søvnens meget store betydning for 
helbredet, siger søvnforskeren.

Neurologi-professor Maiken Nedergaard har 
i sine forsøg fundet ud af, at hjernen har sit 
eget mikroskopiske system, som hun har valgt 
at kalde ’det lymfatiske system’, som aktiveres 
under søvnen. Når vi sover, trækker hjernen 
sig en smule sammen, og det medfører, at der 
nærmest spules affaldsstoffer ud af hjernen - af-
faldsstoffer, som efter lang tids søvnproblemer 
kan risikere at blive ophobet og dermed fremme 
demens.

Demente med søvnbesvær
Professor Gunhild Waldemar, demensforsker, 
Rigshospitalet, oplyser, at mange demente 
kæmper med søvnbesvær.

- Når man har alzheimer, har man ofte be-
svær med at sove. Mange vender op og ned på 
nat og dag. Det kan være fordi, dårlig søvn øger 
risikoen for demens. Men det kan også være 
fordi, at en forstyrret søvn er et tegn på, at alz-
heimer er på vej, siger professoren.
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GOD SØVN MOD DEMENS
Forskere fra Stavanger Uni-

versitet i Norge har i en un-
dersøgelse konkluderet, at syv 
ud af ti demente har en eller 
anden søvnforstyrrelse. Sam-
tidig viser tidligere forskning 
fra Washington University 
Medical Center i Saint Louis, 
at søvn medvirker til at regu-
lere niveauerne af det frygtede 
proteinfragment beta-amyloid, 
der spiller en hovedrolle i ud-
viklingen af alzheimer.

Når man som midaldrende 
holder niveauerne af dette 
giftstof nede ved at få nok 
søvn, bidrager man til at fore-
bygge alzheimer-symptomer 
mange år senere, mener David 
Holtzman, leder af afdelingen 
for neurologi ved Washington-
universitetet.

I et forsøg på at forstå søv-
nens indvirkning på beta-amy-
loid udsatte han mus, der var 
genetisk disponerede for at få 
alzheimer, for en række søvn-
test. Resultatet var opsigts-
vækkende. Når musene havde 
et normalt søvnmønster, faldt 
niveauet af det giftige beta-
amyloid i deres hjerner med 
omkring 25 procent. Når de 
var vågne, steg beta-amyloid-
niveauet.

Den danske professor Maiken 
Nedergaard, der forsker i de-
mens i USA, har i forsøg påvist, at 
god søvn sandsynligvis beskytter 
mod demens og alzheimer. 
Foto: University of Rochester.
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1 Er du afhængig af et væk-
keur?

Hvis du slår ud efter slumre-knap-
pen hver morgen, er det et klart 
tegn på søvnmangel.

2 Bliver du døsig, når du kører 
bil?

Søvnunderskud forøger risikoen for 
at køre galt betydeligt.

3 Afhængig af kaffe?

Hælder du kaffe ned hele dagen, 
kan det være et tegn på søvnman-
gel.

4 Begår du fejl?

Koncentrationen svigter, når du er 
træt. 

5 Er du glemsom?

Har du svært ved at huske, kan 
søvnmangel være forklaringen. 

6 Er du irritabel?

For lidt søvn ødelægger humøret.

7 Er du ofte syg?

Immunforsvaret har brug for hvile.

Find ud af, om du får for lidt søvn:
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Prøv Sedaforte i 2 måneder til halv pris - kun  
kr. 89,-. Herefter sørger vores leveringsservice 
for, at du får tilsendt Sedaforte hver 2. måned 
for kun kr. 179,-. Med vores fordelagtige leve-
ringsservice, sikre vi dig den optimale effekt 

og bedste pris. Husk du kan holde pause eller 
stoppe leveringerne, når du ønsker det. 

Bestil på telefon 82 30 30 40 alle hverdage fra 
kl. 8.00 - 16.00 eller på www.wellvita.dk. 

Prøv Sedaforte  – 2 måneders forbrug kun kr. 89,- Direkte til din postkasse

Bestil nu! 82 30 30 40 eller www.wellvita.dk

Sedaforte leveres direkte i din postkasse, så 
du undgår turen til posthuset. I pakken er der 
vedlagt et girokort, som du betaler senest  
14 dage efter modtagelsen.
Der tillægges kr. 39,- i porto pr. forsendelse.

STARTTILBUD

8900 
Spar 90,-

Sov godt 
og vågn udhvilet

Perfekt 9.0 af 10TRUSTPILOT

Søvnproblemer er et stigende 
problem for mange. Men faktisk 
findes der løsninger, som helt 
naturligt kan gøre, at du undgår 
søvnløse nætter.

526… 527… Det er ikke for alle det virker, at 
tælle får, når man har svært ved at sove. Hvis 
du er på udkig efter et naturligt middel, der 
virker afslappende uden at sløve, så du kan 
vågne frisk og udhvilet næste morgen, så er 
Sedaforte det rette valg.

Med Sedaforte

Årsager til søvnproblemer
Der kan være mange årsager til, at man har 
svært ved at falde i søvn. 
Uanset om man har for mange ting at tænke 
på, for travlt på jobbet eller er inde i en svær 
periode i livet, kan man selv gøre noget for at 
få en bedre nattesøvn.

Få din naturlige nattesøvn
Sedaforte er et plantebaseret sovemid-
del med 4 udvalgte planter, nemlig kamille,  
citronmelisse, humle og schizandra.
Da søvnproblemer netop kan skyldes vidt 
forskellige faktorer, er præparatet sammen-
sat således, at det virker fra flere vinkler på én 
gang, og netop den firdobbelte effekt, sikrer 
dig den bedste virkning og effekt.

Al viden om planter til at fremme søvnen er 
samlet i én tablet, og der ligger et stort for-
skningsarbejde bag den helt unikke sam-
mensætning af Sedaforte.

Sov godt og bliv frisk
Sedaforte gør det lettere at falde i søvn, og 
når du sover, sørger produktet for, at du får 
en god og afslappet søvn, så du ikke vågner 

uden Sedaforte

flere gange i løbet af natten. Sedaforte virker 
afslappende og ikke sløvende og er derfor en 
god idé til dig, der gerne vil sove godt – og 
vågne frisk og udhvilet næste morgen.

Hvem er Wellvita? 
Wellvita en dansk virksomhed med 30 års 
erfaring i at udvikle virksomme naturmidler, 
herunder også Sedaforte.

Det gør Sedaforte
Giver en rolig nattesøvn

Virker afslappende 

Sløver ikke 

Sænker stressnivauet
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14 gode råd til en god nats søvn
1 ROLIG NU: Vær ikke den mest 
aktive henne i fitnesscentret, lige 
før du skal gå til ro. Adrenalinni-
veau, kropstemperatur o.a. skal 
bringes ned, før du lægger dig 
under dynen.

 

2 BLIV ET VANEDYR: Stå op på et 
fast tidspunkt hver morgen - også 
selv om du er gået sent i seng og 
har sovet sent.

3 VÆR MÆT OG GLAD: Gå ikke 
sulten i seng, fordi sult forstyrrer 
søvnen. Men det er heller ikke godt 
at proppe sig for vildt, lige før man 
hopper i kanen. Undgå især at spise 
’tung’ og fed mad, da maven bru-
ger meget energi på at forbrænde 
det. Hvis du endelig skal spise 
noget, inden du går i seng er det 
bedst med mad, der ikke kræver 
for meget af fordøjelsen som f.eks. 
en banan eller en lille skål havre-
gryn. 

4 NUL KOFFEIN OG PROMILLER: 
Hold dig fra kaffe, te, kakao, cola de 

sidste fire timer før sengetid. Nogle 
tror, at det er godt at drikke lidt al-
kohol før sengetid, men det holder 
ikke. Det gør søvnen overfladisk og 
urolig.

5 LIG IKKE OG KÆMP: Stå op, 
hvis du ikke kan sove, og foretag 
dig noget stilfærdigt. Læg dig igen, 
når du føler dig klar til at sove.

6 DROP MORFAR: Hvis du har for 
vane at snuppe en middagslur, så 
er det en rigtig skidt idé, hvis søvn-
mangel er dit problem, fordi du så 
ikke er træt nok, når du skal sove 
om aftenen. 

7 SOV I ET ’KØLESKAB’: Der må 
ikke være for varmt i soveværelset. 
Så bliver du for tung i hovedet, og 
søvnen kan blive urolig. Ifølge ame-
rikanske forskere er den ideelle 
temperatur 19 grader. 

8 SENGEN SKAL PASSE TIL DIG: 
Størrelsen og madrastypen skal 
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14 gode råd til en god nats søvn
passe til dig. Køb det bedste, du har 
råd til. Du tilbringer otte timer i den 
hver nat. Det kan også være en god 
ide at købe sengelinned, der ikke er 
lavet af syntestisk materiale. Det 
gør det svært for kroppen at ånde 
frit og gør det svært at falde i en 
dyb søvn. 

9 LÆS EN LIDT KEDELIG GOD-
NAT-HISTORIE: Måske læser du for 
børnene, før de sover. Læs også 
selv lidt, før du lægger dig. Emnet 
må godt være lidt tungt-kedeligt. 
Lad den sindsoprivende krimi ligge. 
Eller lyt til afslappende musik. Så 
falder du nemmere i søvn. 

10 SOV ALENE: Undersøgelser 
viser, at personer, der sover sam-
men, har en mere afbrudt søvn. 
Sørg derfor for at have en seng, 
der er stor nok, så I har ’fri bevæ-
gelighed’ i sengen - eller anskaf et 
par ørepropper, hvis din partner 
snorker. 

11 KVIT SMØGERNE: Nikotin 
virker stimulerende - gør det ofte 

meget sværere at sove. Rygere er 
fire gange mindre veludhvilede om 
morgenen, viser forskning.

12 TAG EN SKYLLER: Det er 
velkendt, at en tur under bruseren 
eller i badekarret kan være godt 
inden sengetid. Men pas på med, at 
vandet ikke bliver for varmt. Så kan 
din kropstemperatur nemlig stige 
på et tidspunkt, hvor den er natur-
ligt programmeret til at falde. 

13 PRØV BALDRIAN: Kliniske 
forsøg viser, at planten baldrian vir-
ker som et mildt sovemiddel. Prøv 
baldriante eller slug kapsler med 
den tørrede, pulveriserede urt. Har 
ingen væsentlige bivirkninger.

14 DRIK KIRSEBÆRJUICE: 
Hvis du vil have en dyb søvn, kan 
løsningen måske være et glas 
kirsebærjuice. Forskere ved North-
humbria Universitetet i England 
har fundet ud af, at juicen øger 
niveauet af melatonin - hormonet 
som regulerer vores søvn. 

K
ilder: K

linikken Scan
sleep

 o.a.
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De SIKRE tegn på  
demens

 ●Har svært ved at føre en samtale. 
Famler efter ordene, går i stå.

 ●Glemmer noget, man ellers lige 
har fået fortalt eller besked på at 
gøre. Kan stille de samme spørgs-
mål - igen og igen. Skal have hjælp til 
noget, man tidligere klarede selv. Har 
sværere ved at koncentrere sig.

 ●Laver oftere praktiske fejl. Kan 
f.eks. blive ved med at glemme at 
lukke for vandet eller rister gam-
melt brød på en kogeplade. Lægger 
ting de mærkeligste steder og leder 
konstant. Beskylder måske andre for 
at have taget dem.

 ●Mister stedsansen. Kan pludselig 
ikke finde frem til steder, man før 
havde helt tjek på.

 ●Har ikke styr på tid og sted. Datoen 
i dag, hvad klokken er, hvor man 
opholder sig osv.

 ●Det skrider med hensyn til per-
sonlig hygiejne og påklædning. Har 
svært ved at klæde sig efter vejret 
og årstiden. Kan finde på at tage 
tyndt sommertøj på en kold vinter-
dag.

 ●Humøret kan svinge voldsomt. 
Man bliver lettere angst, mistænk-
som, konfus osv.

 ●Magter ikke at deltage i sociale 
begivenheder - familiefester osv.

 ●Kan have svært ved at læse, 
bedømme afstande, har mindre styr 
på farver og kontraster. Kan have 
svært ved at genkende sig selv i et 
spejl. Man kan også få problemer 
med synet.
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Forskernes råd, der virker
LAD DOVENDYRET 
DØ: Regelmæssig 
motion og fysisk 
aktivitet livet igennem 
nedsætter risikoen for 
at udvikle demens. Det 
behøver ikke at være 
hård og anstrengende 
motion. Tre ugentlige 
gåture på hver ca. 40 
minutter i raskt tempo 
gør en forskel. Befolk-
ningsundersøgelser 
tyder på, at personer, 
der holder sig i fysisk 
form, har 28-50 pct. 
nedsat risiko for at få 
demens.

GØR GRØN TIL  
YNDLINGSFARVEN: 
En kost med et højt 

indhold af grøntsager, 
frugt, fuldkornspro-
dukter, bælgfrugter, 
fisk og planteolier 
har vist sig at kunne 
nedsætte risikoen for 
demens. Især grønne 
bladgrøntsager som 
salat, spinat, broccoli 
og kål er forbundet 
med nedsat demens-
risiko. Også omega-3 
fedtsyrer fra fed fisk 
som makrel og laks 
kan ifølge flere un-
dersøgelser modvirke 
sygdommen.

STYR DIN FASTFOOD-
MANI: Flere studier 
peger nu på en mulig 
sammenhæng mellem 
indtagelse af store 
mængder usund fast-
food gennem længere 
tid og riskoen for at 
få demens. Overvægt 
på grund af for meget 
usund mad øger også 
demens-risikoen.

PROPPEN I FLASKEN: 
Forskning viser, at 
mangeårigt overfor-

brug eller misbrug af 
alkohol har en skadelig 
virkning på hjernen og 
kan medføre demens. 
Derimod har et let til 
moderat alkoholfor-
brug vist sig at være 
forbundet med en 
nedsat risiko for alz-
heimer.

VITAMINER, DER 
BESKYTTER: Fire 
’nøgle-vitaminer’ - B, C, 
D og E - har sammen 
med rigelige mængder 
omega-3 fedtsyrer vist 
sig at kunne forbedre 
ældres hjernefunktion, 
viser forskning på bl.a. 
Universitetet i Oregon, 
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Forskernes råd, der virker
USA.

SÆNK TRYKKET - RED 
HJERNEN: Du behøver 
ikke at være ret gam-
mel, før din hjerne kan 
tage skade af et for 
højt blodtryk, viser 
et californisk studie, 
offentliggjort i Lan-
cet Neurology. Den 
hvide og grå substans 
i hjernen kan skades, 
viser skanninger. Hold 
trykket under 120/80. 
Skær evt. ned på salt-
forbruget.

PAS PÅ HJERTET: 
Hvad der gavner 
hjerte og kredsløb, 
gavner også hjernen. 

På Hjerteforeningens 
hjemmeside finder du 
en lang række hjerte-
venlige livsstilsråd. 

HOLD ØJE MED  
BLODSUKKERET: 
Ifølge et japansk 
studie fordobles risi-
koen for demens i det 
øjeblik, man får diag-
nosen type 2-diabetes. 
Insulin-resistens ser 
ud til at øge dannel-
sen af den type plak i 
hjernen, man ser ved 
alzheimer. Få derfor 
jævnligt tjekket dit 
blodsukker.

SKOD DEN SIDSTE 
CIGARET: Rygning er 
forbundet med øget 
risiko for at udvikle 
både Alzheimers syg-
dom og kognitiv svæk-
kelse. Sammenhæn-
gen mellem rygning 
og demens er påvist 
for nuværende rygere, 
men det er uklart, om 
det også gælder for 
eks-rygere.

BEVAR ET  
BLOMSTRENDE 
SPROG: Bliv ved med 
at udvide dit sprog. 
Lær nye sprog. Gå på 
skrivekursus. Sprog-
indlæring er med til 
at reducere demens-
risikoen, har mange 
studier påvist.

STOP DEPRESSION I 
OPLØBET: Gentagne 
tilfælde af moderat 
eller svær depres-
sion i løbet af livet er 
forbundet med en let 
øget risiko for senere 
at udvikle demens. 
Søg hurtig hjælp - tag 
medicin.

HOLD FAST I JOB-
BET: Et udfordrende 
job beskytter mod 
hjernens forfald, viser 
forskning. 
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


