
Sömnapné

hoS kvinnor

Typ 2-diabetes
Sömnapné är även förknippad med diabetes. Framför allt 
är såväl snarkning som stark dagtrötthet båda förknippade 
med en högre risk att utveckla diabetes2.

Depression
Studier visar att sömnapné är förknippad med en högre risk 
för depression hos kvinnor6. Dessutom kan svår sömnapné 
öka risken för djupare depression7.

Sömnlöshet
Kvinnor är mer benägna att vara sömnlösa än män8. Det är 
ofta ett av huvudsymtomen på obstruktiv sömnapné hos 
kvinnor9.

Kronisk huvudvärk
Huvudvärk är ett vanligt symtom på sömnapné hos 
kvinnor10.

Menopaus
Risken för sömnapné hos kvinnor ökar efter menopausen, 
vilket leder till samma nivå som män har11. Menopausen 
kan även öka allvarligheten med rubbad andning i sömn12.

Högt blodtryck 
Studier visar att sömnapné är starkt förknippad med högt 
blodtryck1. Kvinnor som snarkar, eller ofta är mycket trötta 
under dagen, löper dubbelt så stor risk för högt blodtryck2. 
Sömnapné är det mest vanliga och behandlingsbara orsaken 
till högt blodtryck.

Minskad sexualdrift
Sexuell funktionsstörning är i högsta grad vanligt hos kvinnor 
med obstruktiv sömnapné3, oavsett det övriga hälsotillståndet. 
God sömn är även viktigt för ett friskt sexualliv. Reducerade 
energinivåer och trötthet respektive sömnlöshet minskar 
sexintresset. 

Viktökning
Personer som sover fem timmar eller mindre per natt 
fördubblar nästan risken att bli tjocka. Studier har även visat 
att personer som är överviktiga löper en betydligt högre risk 
att utveckla sömnapné än personer som är normalviktiga eller 
ligger under genomsnittsvikten4.

Graviditet
Sömnstörningar och snarkningar är vanligt under graviditet och 
kan vara ett tecken på en utveckling av sömnapné5. På grund 
av risken för hypertoni, preeklampsi, fosterhypoxi och andra 
tillstånd ska snarkning under graviditet inte ignoreras utan be-
handlas som snart som möjligt om personen har sömnapné.
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