
Sömnapné en av våra många folksjukdomar. 
 
 

Sover du dåligt. Är du trött när du vaknar. Får du höra att du snarkar? 

Sömnproblem blir mer påtagliga när vi blir äldre och det kan bero på att gomseglet i 

munnen och tungans muskel blir förslappade av åldersorsaker. Det finns andra 

orsaker också. 

Sömnapné påverkar hela kroppen. Våra organ som inte får vila nattetid, hjärnan som 

inte får tillräckligt med syre men också vår blodcirkulation som också behöver syre. 

Obehandlad sömnapné kan öka risken för att drabbas av hjärt-kärlkomplikationer, 

såsom högt blodtryck. Om du lider av sömnapné är det därför viktigt att få hjälp! 

                                                                                                                                                                                             

Vad är sömnapné?                                                                                                                       

När vi andas syresätts blodet och koldioxid vädras ut. Många har enstaka korta 

andningsuppehåll och det är helt ofarligt. Detta kan till exempel uppstå när man 

vänder sig i sängen under natten. Personer med sömnapné kan få andningsuppehåll 

upp till flera hundra gånger under en och samma natt. En mycket vanlig orsak är att 

tungan faller bakåt i svalget och täpper till när man sover, något som kallas för 

obstruktiv sömnapné.   

Andningsuppehållen som sker under sömnen leder till att syremättnaden i ditt blod 

blir lägre och att stresshormoner frisätts. Något som i sin tur påverkar ditt blodtryck 

och ditt hjärta får arbeta hårdare.  

Vår kropp behöver vila och därför kan dessa stressattacker orsakade av 

andningsuppehåll bli väldigt påfrestande för kroppen. En naturlig konsekvens är att 

du blir onaturligt trött under dagarna vilket försämrar livskvaliteten.  

Att man lider av sömnapné upptäcks många gånger i samband med att man känner 

sig extremt trött och orkeslös, nedstämd eller retlig.  Någon i din närhet märker av 

dina snarkningar och andningsuppehåll och kanske påtalar det för dig då man inte 

nödvändigtvis själv märker av snarkningar, andningsuppehåll eller korta 

uppvaknanden nattetid. 

Vanliga symtom 

Onormal trötthet på dagen. Känner dig inte utsövd och somnar vid oväntade tillfällen, 

t.ex. framför Tv:n eller vid ett trafikstopp.  

Du har korta uppvaknanden på natten. Behöver kissa på natten. Går upp i vikt.  

Du behandlas med flera blodtryckssänkande läkemedel. 

Minskad sexlust. Ofta huvudvärk, framförallt på morgonen. 

                                                                                                                                                                

Är du orolig eller känner igen dig.                                                                                               

Kontakta läkare om inte annat så för att utesluta eventuella andra sjukdomar. Det 

finns sömnlabb som inte kräver remiss från din husläkare. Dit kan du ringa direkt för 

en sömnutredning. Sover du tillsammans med någon? Våga föra en dialog om du 

upptäcker att den personen har någon av ovanstående symtom.  

 



Sömnapné en av våra många folksjukdomar. 
 
 

Sömnapné och hjärt-kärlsjukdomar 

Att regelbundet drabbas av apnéer varje natt påverkar hjärtat i stor utsträckning och 

dess syresänkningar påverkar hjärtat negativt. Andningsuppehållen bidrar till lägre 

syresättning än normalt vilket har skadlig inverkan på kroppen och framförallt hjärtat 

som måste arbeta hårdare för att syresätta kroppen under apnéerna.                                                                          

Svårare sömnapné innebär en ökad risk för att utveckla högt blodtryck och även 

andra hjärt-kärlsjukdomar.  Detta beror på att hjärtat måste jobba hårdare på natten, 

istället för att få möjlighet att vila, och både stresshormoner och blodtrycket ökar. Det 

kan också resultera i att personen får ett högt blodtryck under dagen. 

Högt blodtryck, hypertoni, är bidragande till ökad risk för andra hjärt-kärlsjukdomar 

och stroke. Blodtrycket är ett mått på den kraft och volym av blod som strömmar i 

blodkärlen och ett första tecken på hur hjärtat och kärlen mår. När syrehalten i blodet 

går ner under apnéerna så dras blodkärlen ihop. Detta försvårar hjärtats funktion att 

pumpa ut blod i kroppen och därför höjs blodtrycket. 

  

Det har visat sig att personer som står på flera blodtryckssänkande läkemedel många 

gånger kan ha en bakomliggande obehandlad sömnapné. Om en person har högt 

blodtryck och samtidigt symtom såsom morgonhuvudvärk och dagtrötthet bör en 

sömnutredning göras. 

 

Den goda nyheten är att personer som genomgått en sömnutredning till följd av sina 

symtom och fått diagnosen sömnapné, kan få sitt blodtryck sänkt med en adekvat 

behandling med CPAP (kontinuerlig övertrycksbehandling med mask).  

 

Vid pennan satt Monica Kronquist som själv har sömnapné sedan 7 år 


