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Innhold

• Hva er stress?

• Hva er stressorer for en svømmer? Stuper? Synkron? Vannpolo?

• Hva er passe mengde stress?

• Hvordan håndtere stress?

• Hvordan er søvn relatert til idrettsprestasjon?

• Hvordan tilrettelegge for god søvn?
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11,62

17,01

18,52

14,35

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

10 trinn VG1

Toppidrett Kontroll

p<.001 P=.11

Gruppe x Tid, F(1,51)=3.08, p=.09



Kan du bli syk av å bekymre deg for stress?



Amygdala
inflammasjon



Kognitiv aktiverings teori om stress (CATS)
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Morgentrening

Ursin and Eriksen (2004). The Cognitive Activation Theory of Stress (CATS). Psychoneuroendocrinology
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CATS - Filtrering
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HVA BETYR STIMULI?
HVA KAN JEG GJØRE MED DET?
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Mestring

Positiv responsforventning 

• Mine handlinger vil gi et positivt 
resultat

• Kortvarig stress aktivering = 
«trening»



Hjelpeløshet

Ingen responsforventning

• Det er ingen problemer jeg kan løse

• Det er ingen sammenheng mellom det 
jeg gjør og det som skjer med meg

• Noe går bra, mye går galt

• Mangel på tro

• Vedvarende stress aktivering = 
helseplager og sykdom



Håpløshet

• Negativ responsforventning

• Alle mine handlinger fører til et 
generelt dårlig resultat

• Det er sammenheng mellom det 
jeg gjør og det som skjer – DET ER 
MIN SKYLD

• Vedvarende stress aktivering = 
helseplager og sykdom



Responsforventning

• Positiv responsforventning = mestring

”mine handlinger vil gi et positivt resultat”

• Ingen responsforventning = hjelpeløshet

” jeg vet ikke resultat av mine handlinger”

• Negativ responsforventning = håpløshet

”alt går galt og det er min skyld”

GENERALISERES



Omvendt - U

“Optimal sone” versus for 
lav eller for høy aktivering



Toleransevindu - over og underaktivering

Sympatisk aktivering: Fight/flight
Økt hjertefrekvens, respirasjon og blod til store muskler

Parasympatisk aktivering: Frys/underkastelse. Lav hjertefrekvens, lavere blodgjennomstrømning etc.
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Restitusjon

Hva gjør du 
når det 
renner over?



Stresshåndtering

• Bli bevisst på hva som gir god restitusjon

• Hva skal til for at du kobler om – ikke nødvendigvis av?

• Mange trenger å bruke litt tid på finne ut av nettopp det

• Hva er det som tapper deg og hva er det som gir energi?

• 4 ulike restitusjonsprosesser: (Sonnentag & Fritz 2007)

• Mental utkobling

• Avslapping

• Involvering i aktiviteter som gir mestringsopplevelse

• Kontroll 



Bevissthet rundt egne tanker og holdninger

• Uhensiktsmessige tanker:

• ”Her er det ikke rom for å feile”

• ”Det jeg leverer må være 100%”

• ”Dette får jeg ikke til”

• Alternative tanker

• ”Jeg har klart lignende oppgaver før”

• ”Feil kan forekomme, selv de beste feiler innimellom”

• ”Dette er godt nok”
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Hvorfor sover vi?

• Uvisst hvorfor vi sover

• Søvn vasker og gjenoppbygger

• Utskillelse av hormoner 

• Viktig for hukommelse og læring

• Viktig for god helse og funksjonsnivå





Hva er god søvn for ungdom?

• Søvnlengde
• 14-17 år: 8-10 timer

• 18-25 år: 7-9 timer

• Døgnrytme: fast søvnmønster 

• Søvn effektivitet: > 85 %

Ungdom som eksponeres for stor fysisk og psykisk belastning har 
økt behov for søvn og restitusjon

Universitetet i Bergen



Søvn og 
idrett



Søvndeprivasjon assosiert 
med redusert ytelse, spesielt
innen idretter som krever 
utholdenhet og i noe grad 
spenst og tekniske øvelser 
som triksing i fotball

Søvndeprivasjon og prestasjon

Universitetet i Bergen

Thun et al 2016 Sleep Medicine review; Pallesen et al 2017 Percept Mot Skills



Søvnmangel, idrettsskader og sykdom

• Utøvere på idrettsgymnas (n=166)

• de som sov >8t per natt 

• hadde redusert risiko for skader (OR= 
0.39, CI: 016-099) 

• (von Rosen et al. 2017  Scan J of 
Medicine and Sport Science)

• Fotballspillere i Australia (n=44) 

• fulgt gjennom en sesong 

• redusert søvntid 

• økt risiko for sykdom de påfølgende 
syv dagene (Fitzgerald et al 2019)

Universitetet i Bergen



Søvnforlengelse og prestasjon (1)

Basketballspillere på college nivå, 11 menn, gj.alder: 19 år

2 betingelser

• 2-4 uker, 6-9t i sengen

• 5-7 uker, 10t i sengen

Testet mellom kl 1200 og 1500

• Sprint 282 feet 

• Frikast (10 stk)

• 3 poengkast (15 stk)

• Reaksjonstid

Spørsmål om

• Humør (POMS)

• Subjektiv søvnighet (ESS)

• Innsats på trening og kamp

Mah et al 2011, Sleep



• N=25 erfarne svømmere

• Sov 1t, våken 2t i en periode 
på 50-55 timer

• Svømte 200m flere ganger i 
døgnet

• Dårligst prestasjon mellom kl. 
0400-0600

• Best prestasjon mellom      kl. 
1600-1800

Døgnrytme variasjon i idrettsprestasjoner

Universitetet i BergenKline et al. Journal of Applied Physiology 2007, 102, 641-649 



Døgnrytme variasjon i idrettsprestasjoner

16 svømmere, 15 år
• Gruppe 1: trente både 

morgen og kveld
• Gruppe 2: trente bare kveld

• Begge gruppene presterte 
dårligere om morgenen, men de 
som trente om morgenen fikk 
bedre prestasjon om morgenen

• Trening om morgenen kan ikke 
fjerne den circadiane effekten i 
prestasjon

Martin et al 2007
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Søvn og døgnrytme

• Søvn reguleres av samspillet mellom 
• Døgnrytme (cirkadian faktor)

• Søvnbehov (homeostatisk faktor)

• Vaner/atferdsfaktorer

• Relativ stabil døgnrytme – ca. 25 timer
• Justeres av lys (og sosiale faktorer)



Endring i døgnrytme gjennom livet





Søvnråd

Vær bevisst på at søvn har betydning for både stresshåndtering og ytelse 

• Regelmessighet

• Temperatur

• Lys versus mørke

• Lær hjernen at sengen assosieres med søvn – ikke alt annet



www.sovno.no – www.BeSCN.no

• Informasjonssider
• Nyttige brosjyrer, tidsskrift, lenker
• Forskningsnyheter

https://youtu.be/JW_F8HyGS68

http://www.sovno.no/
http://www.bescn.no/
https://youtu.be/JW_F8HyGS68


Takk for oppmerksomheten



Stresshåndtering - individ nivå

1) En positiv forventning til utfallet av situasjonen vil dempe stressresponsen. Høyt stressnivå på dagen er greit 
hvis vi kommer oss nedpå til kvelden

2) Stå opp og legg deg til faste tider. Søvn er vår viktigste kilde til å hente oss inn igjen. Hvis stressbelastningen 
ikke forstyrrer døgnrytmen blir den oppfattet som positiv trening for kropp og hjerne

3) Demp inntaket av koffein i perioder hvor belastningen er stor. Du får en kraftigere effekt av koffein i perioder 
med mye stress

4) Meditasjon reduserer stressnivået i kroppen og har en positiv effekt på indre organer, hjernen og følelseslivet

5) Bevegelse og trening forebygger og reduserer stress. Om treningen er stressende i seg selv, er etter-effekten av 
treningen at stressnivåene går ned



Råd mot stress - individnivå

6) Organiser tiden din slik at du får variasjon i hverdagen når det gjelder arbeidsstillinger og 
måten du gjør oppgavene på

7) Gode samtaler med venner og familie betyr mye. Snakk om ting som bekymrer deg og 
reflekter over tilværelsen

8) Ta deg tid til å koble om, ikke nødvendigvis av. Velg det som gir deg positiv energi, som natur-
eller kulturelle opplevelser, lek, meditasjon og fysisk aktivitet

9) En god latter kan redusere stressnivået. Latterkulen mobiliserer kroppen og gir utløp for 
anspenthet

10) Fokuser på én ting av gangen. Sett deg mål, prioriter hvilke som er viktigst og sett av tid til å 
nå dem

Kilder: Professor og stressforsker ved NTNU, Are Holen, professor Hege Randi Erikssen ved Universitetet i Bergen, stressforsker Anette Harris ved Universitetet 
i Bergen, psykologspesialist Rune Olsen i Studenthelsetjenesten ved Blindern og forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund


