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Mataræði HreyfingSvefn

Stoðir andlegs og líkamlegs heilbrigðis



Svefnleysi
• Sofum þriðjung ævinnar

• Orkusparnaður, 
endurnæring og losun 
eiturefna

• Virkt ástand endurnýjunar 
og enduruppbyggingar

• Vinnum úr áreitum

• Vöxtur og þroski

Svefn



Uppbygging svefns



• Stig 1
– Djúpt slökunarástand frekar en raunverulegur 

svefn
– Undirbýr taugakerfið og líkamann fyrir svefn

• Stig 2
– Nokkuð djúpur svefn en ekki eins djúpur og stig 3 

og 4
– Tengist endurheimt líkamlegrar orku

Hlutverk svefnstiganna
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• Djúpsvefn (stig 3 og 4)
– Skilar heilanum og líkamanum mikilvægri hvíld
– Endurnýjar líkamlega, hugræna og geðræna orku
– Myndun vaxtarhormóna

• Ef við töpum svefni reynir heilinn að endurheimta 
djúpsvefn næst þegar við sofum

• Skortur á djúpsvefni skilar sér í meiri truflun á minni, 
einbeitingu og lunderni heldur en skortur á öðrum 
svefnstigum
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• Skortur á djúpsvefni – þreyta þrátt 
fyrir „nægan“ svefn

• Truflun á djúpsvefni:
– Óreglulegt svefnmynstur
– Svefnlyf
– Lítil hreyfing
– Mataræði 
– Áfengi
– Nikótín
– Koffín
– Streita
– Verkir
– Hrotur/kæfisvefn

Skortur á djúpsvefni



• Draumsvefn (REM svefn)
– Mikil heilavirkni og algjör vöðvaslökun
– Vinnsla og skráning nýrra upplýsinga í minni
– Úrvinnsla tilfinninga
– Mjög mikilvægt svefnstig
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Áhrif svefns á minni

Rýmum til fyrir
nýjum minningum

Upplýsingar flytjast
úr skammtímaminni
yfir í langtímaminni

Walker M. P. (2009). The role of slow wave sleep in memory processing. Journal of clinical sleep medicine : JCSM : official publication of the American Academy of Sleep Medicine, 5(2 Suppl), S20–S26.



Líkamsklukkan

Hvað stjórnar svefni og vöku?



Dægursveifla í líkamsstarfsemi



Melatónin - hormón sem er seytt í myrkri og veldur syfju. 
Framleiðsla temprast við birtu



Skjábirta hefur áhrif á framleiðslu melatóníns













Dimm kvöld og bjartir morgnar



Dagljós geta hjálpað
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HVERSU MIKIÐ ÞURFUM 

VIÐ AÐ SOFA OG HVAÐA 

ÁHRIF HEFUR OF 

STUTTUR SVEFN?
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Meðaltal - Klst.

25 % sofa of lítið



Hlutfall nemenda í 8., 9. og 10. bekk eftir því hve margar klukkustundir þeir sofa að 
jafnaði á nóttu. Árin 2012-2022



Hlutfall framhaldsskólanema eftir fjölda klukkustunda sem þau sofa á hverri 
nóttu á virkum dögum, árin 2004-2021



• Unglingar sem drekka 2 dósir 
eða meira af orkudrykkjum á 
dag: 

• 74% sofa of stutt

• Unglingar sem drekka ekki
orkudrykki: 

• 36% sofa of stutt

Reykjavík University - Fyrirlestraröð Rannsókna og greininga, sótt 12. júní 2020 af https://livestream.com/ru/frghr2020-3

Niðurstöður frá árinu 2020





Hver er markhópurinn?



HVER ERU ÁHRIFIN AF STUTTUM 
SVEFNI BARNA OG UNGLINGA?



Börn sýna 
oft önnur 
merki um 
syfju….....



• Eiga erfiðara með einbeitingu
• Eyða minni tíma í heimanám
• Minnistruflanir
• Fá lægri einkunnir
• Meiri depurð
• Meiri kvíði
• Líklegri til að ná sér í pestir
• Hreyfa sig minna og eru líklegri til að vera í

ofþyngd
• Lakari árangur í íþróttum
• Aukin áhættuhegðun (framheilinn er að

þroskast á unglingsaldri)

Börn og unglingar sem sofa of stutt



Meðhöndlun
svefnvanda



Hvernig eigum við að bregðast við svefnvanda?

• Lykilatriði að kortleggja svefnmynstrið vel

• Skoða lífsstíl og alla þætti daglegs lífs sem geta 
haft áhrif á svefn

• Svefnlyf ættu ekki að vera fyrsta úrræði

• Mikil aukning í svefnlyfjanotkun barna



Skoða þarf þætti eins og:
• Skjátíma

• Matarræði
• Koffín

• Hreyfingu

• Streitu/álag

• Kvöldvenjur

• Svefnumhverfi



Hvað er til ráða?

1. Regla og rútína

2. Heilbrigður
lífsstíll

- Hreyfing
- Matarræði
- Koffín
- Sykur

3. Passa skjánotkun

4. Gott svefnumhverfi
- Góð loftgæði (ca 18°)
- Myrkur
- Áreiti (sími, tölva)

5. Rólegar 
kvöldvenjur

7. Forgangsraða svefni

6. Minna stress



Börn og unglingar sem sofa nóg:

• Eru hamingjusamari
• Gengur betur í námi
• Gengur betur í íþróttum
• Eru hraustari
• Eiga auðveldara með

félagsleg tengsl



Verum fyrirmynd!



Meðhöndlun svefnvanda hjá börnum

• Fá góða greiningu hjá fagaðilum – kanna hver
er rót vandans

• Hægt að leita til heimilislæknis, sálfræðings
eða til Örnu Skúladóttur á Landspítala

• Hjá Betri svefn og Sálstofunni starfa
sálfræðingar með sérhæfingu á þessu sviði



Bækur um svefn
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