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Sammanfattning 

 
Jet lag är en tillfällig sömnrubbning som orsakas av störningar i dygnsrytmen. Det är 

ofta ett stort problem för många som reser med flyg till andra sidan jorden. Andelen 

människor som upplever jet lag uppskattas till 2/3 av alla resenärer. Piloter, 

flygvärdinnor, idrottsmän och affärsresenärer tillhör de mest utsatta för jet lag.  Det 

kan innebära ett antal olika fysiska och känslomässiga symtom som ångest, yrsel, 

illamående, sömnlöshet, trötthet och huvudvärk. Magproblem rapporteras ofta på 

grund av felaktiga tidpunkter för måltid och stress. Även oregelbunden menstruation 

bland kvinnor rapporteras som följd av jet lag. Barn kan drabbas av samma symtom 

som vuxna. 

Symtomen är vanligtvis mer framträdande vid resor österut (då dagen är kortare) på 

grund av att kroppen har svårigheter att anpassa sig till den nya dygnsrytmen som 

reglerar kroppens sömn-vaken cykel.  

Syftet med denna rapport var att undersöka varför jet lag inträffar, vilka som är bästa 

sätten att hantera jet lag samt vilka möjliga behandlingsmetoder som finns för att 

förebygga och behandla jet lag. 

Genom litteraturundersökning i Pubmed erhölls 9 artiklar (reviews och original- 

artiklar) som ligger till grund för detta arbete. 

Resultaten visar att jet lag kan behandlas med både icke-farmakologiska och 

farmakologiska metoder. Icke-farmakologiska metoder inkluderar motion och 

ljusterapi och farmakologiska metoder inkluderar melatonin, armodafinil, zolpidem 

och koffein.  Dessa mediciner kan lindra symtomen så att det blir lättare för kroppen 

att anpassa sig till en ny tidzon. 

Möjligheten att behandla jet lag symtom är särskilt viktiga för de människor som 

tvingas arbete under tidsomställningsperioden. Behandling av jet lag kan också vara 

viktigt för idrottare eftersom prestationsförmågan påverkas av jet lag. 
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1. Introduktion 

 
1.1 Patofysiologi vid jet lag 

Jet lag är en tillfällig störning av dygnsrytmen som orsakas av trötthet, 

sömnsvårigheter och resor över flera tidszoner. Jet lag är en sammasättning av orden 

jet (jetplan) och lag (trög), som betyder sacka efter [1]. De vanligaste symtomen vid jet 

lag är ångest, förvirring, yrsel, illamående, förstoppning, diarré, uttorkning, huvudvärk, 

svettningar och till och med minnesförlust. Ytterligare symtom såsom oregelbundna 

hjärtslag har rapporterats. Barn kan drabbas av samma symtom som vuxna [2]. 

I huvudsak är jet lag en konsekvens av fel inställning av dygnsrytmen som inträffar när 

man korsar tidszoner för snabbt för dygnsrytmsystemet. Intensiteten och varaktigheten 

av jet lag symtom är relaterade till ett antal faktorer: a) antal tidszoner som korsas b) 

färdriktningen c) förmåga att sova under resan och d) individuell anpassning till 

dygnsrytmen. Den underliggande patofysiologin av jetlag är egentligen förskjutning av 

dygnsrytm. Dygnsrytmen eller den cirkadianska rytmen är kroppens inre biologiska 

klocka som följer en 24-timmarscykel. 

De diagnostiska kriterierna för jet lag är: a) sömnlöshet i samband med resor över 

åtminstone två tidszoner, b) allmän sjukdomskänsla eller somatiska symtom såsom 

gastrointestinala störningar inom en eller två dagar efter resor c) att sömnstörningen 

inte bättre förklaras av annan bakomliggande patofysiologi eller läkemedelsbehandling 

[3].  

Orsaken till jet lag är kroppens oförmåga att anpassa sig till tiden i en annan tidszon. 

När resenären uppfattar gryning eller skymning flera timmar tidigare eller senare än 

vanligt kan hypotalamus utlösa aktiviteter som resten av kroppen inte är beredd för och 

då inträffar jet lag. Hypotalamus fungerar som vår inre klocka. Den sköter aktiveringen 

av olika kroppsfunktioner som kroppstemperatur, blodtryck, ämnesomsättning och 

även stressnivå och sömn. Den hjälper kroppen att känna av vilken tid det är på dagen 

det vill säga att den fungerar som en väckarklocka. Dygnsrytmen ser olika ut hos olika 

människor[4]. 
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Figur 1: Den biologiska dygnsrytmen hos människan. (Omarbetad från ref. 5). 

Figur 1 visar kroppens aktiviteter som påverkas av dygnsrytmen. Dessa är typiska för 

någon som stiger tidigt upp på morgonen, äter lunch mitt på dagen och sover på natten. 

Människans mentala och kroppsliga funktioner följer dygnsrytmen.  På natten är 

kroppen inställd på att frigöra energi från kroppens energiförråd i musklerna och 

levern. Under natten sjunker kroppstemperaturen och blodtrycket, urinproduktion 

minskar och även tarmens rörelser blir långsammare. Hos en person som håller sig 

vaken kan dygnsrytmen störas eftersom kroppen egentligen är inställd på att sova, 

vilket leder till sömnbrist. Exempel på detta är skiftarbetare eller nattarbetare då det är 

svårt för dem att vara aktiva eller somna vid rätt tidpunkt [6]. 

Det är dagsljuset som styr dygnsrytmen. I ögats näthinna finns det ljuskänsliga celler 

som sänder signaler till hypotalamus som i sin tur skickar signalerna vidare till epifysen 

där hormonet melatonin tillverkas [7]. 

 

1.2 Melatonins betydelse vid jet lag 

Melatonin (N-acetyl-5-metoxitryptamin) spelar en nyckelroll för kroppens dygnsrytm 

och jet lag. Melatonin är ett hormon som finns naturligt i kroppen och bildas i epifysen. 

Melatonin bildas från tryptofan, en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner 

och som tas upp från blodet. Melatonin har störst effekt i det centrala nervsystemet. 

Produktionen varierar under dygnet och påverkas av ljuset. Melatonin bildas under 

natten och bildningen avstannar på dagen när det är ljust.  

Produktion av melatonin i kroppen minskar med stigande ålder vilket kan vara 

anledningen till sömnproblem hos äldre.  Hos yngre kan dygnsrytmen rubbas på grund 

av ljus. Ljuset från exempelvis en datorskärm eller mobiltelefon på kvällen kan lura 

kroppen att tro att det är morgon. Konsekvensen av detta är att det blir svårt att somna 

[7]. Vissa patienter med nedstämdhet eller depression med störd dygnsrytm och ökad 
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trötthet har lågt melatonin. Dessa personer och även de som lider av jet lag kan ha 

nytta av melatoninbehandling [8]. 

 

1.3 Olika sätt att förebygga jet lag 

Ett bra sätt att undvika jet lag är att tänka på vilken riktning flyget går och när 

landningen sker. Om resan går västerut är det lättare att anlända på kvällen så att 

möjlighet till direkt vila finns och på så sätt vakna utvilad. Vid ankomst på morgonen är 

det bra att försöka sova så mycket som möjligt på planet.  Vid resor österut är det oftast 

svårare då klockslaget för avresa ofta är densamma som för avgången.  En god idé är att 

försöka sova så mycket som möjligt ombord på planet ifall landningen sker tidigt på 

morgonen. 

Ett annat sätt att minska jet lag är att undvika alkohol och koffein dagen före 

flygningen, under resan samt dagarna efter flygningen. Alkohol kan nämligen orsaka 

uttorkning, påverka sömnen och utlösa obehag och illamående. Då luften inne i 

flygplan är mycket torr är det viktigt med intag av vatten under flygningen. En indirekt 

fördel med att dricka mycket är att det oundvikligen för med sig toalettbesök, vilket 

leder till en bensträckare. En bensträckare är i sin tur bra för blodflödet och minskar 

därmed risken för proppbildning [9]. 

 

1.4 Nuvarande och potentiella behandlingar vid jet lag 

Ljusterapi 

Den bästa metoden för att behandla jet lag är naturlig ljusexponering eftersom solljus 

har en stor inverkan på den inre dygnsrytmen. Ljusterapi synkroniserar kroppsklockan 

genom att utsätta ögonen för ett artificiellt ljus som simulerar solljus under korta 

perioder. Ljusterapi stimulerar serotoninhalten i kroppen vilket motverkar 

nedstämdhet, irritation och trötthet som är symtomen vid jet lag [10]. 

Melatonin 

Melatonin kan användas för att avhjälpa sömnsvårigheter och jet lag. I USA är 

melatonin klassat som receptfritt läkemedel med indikationen att förstärka den 

naturliga sömnprocessen.  I Sverige är däremot melatonin klassificerat som 

receptbelagt läkemedel sedan 1995. Idag säljs läkemedlet via licensförskrivning. 

Tidigare förskrevs melatonin via extempore i 29 styrkor mellan 0.1 och 100 mg per 

kapsel vilket tyder på en stor osäkerhet i doseringen. Läkemedelsverket gjorde därför 

en receptundersökning som visade att melatonin förskrevs på icke dokumenterade 

indikationer som fibromyalgi och amalgamassocierad sjukdom. På grund av detta 

beslutade Läkemedelsverket att ersätta förskrivningen av extempore av melatonin med 

licensförskrivning istället [11]. 
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Kombinationsbehandling: Melatonin + ljusterapi 

Symtomen på jet lag kan mildras genom att kombinera melatonin och ljusterapi vid 

lämpliga tillfällen. Tidpunkten för behandlingen bör anpassas till individens dygnsrytm 

[10]. 

 Läkemedel i Sverige mot jet lag 

 Circadin:  

Circadin kan användas vid sömnsvårigheter associerat med jet lag. Circadin, 

depottablett 2 mg, innehåller melatonin som aktiv substans. Det är ett receptbelagt 

läkemedel men saknar subvention. Circadin används som sömnmedel och lugnande 

medel och indicerat som monoterapi för kortvarig behandling av primär insomnia hos 

patienter med dålig sömnkvalitet som är 55 år och äldre. Den rekommenderade dosen 

är 2 mg en gång dagligen, 1-2 timmar före sänggåendet, efter födointag. 

 Modafinil:  

Modafinil är narkotikaklassad i Sverige och marknadsförs som bland annat Modiodal. 

Modiodal tablett 1oo mg är receptbelagt med förmån och används för behandling av 

uttalad sömnighet förenat med narkolepsi med eller utan kataplexi [12]. 

 

1.5  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka varför jet lag inträffar, vilka som är de bästa 

sätten att hantera jet lag samt vilka behandlingar som finns för att förebygga och 

behandla jet lag.  

 
 

2. Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie. Original artiklar erhölls genom sökningar på 

internet med hjälp av Google, PubMed och Cochrane. Sökorden som användes var ”jet 

lag”(726 träffar), med begränsningarna: 

 ”clinical trial” (49 träffar),  

 ”review” (310 träffar) 

 ”publication dates 5 years” (58 träffar) 

 

Av dessa valdes 9 artiklar (3 originalartiklar och 6 reviews) som bäst berörde 

frågeställningen. 

Sökningar gjordes mellan 19 januari och 1 februari 2014. Länkar till Läkemedelsverket, 

internetmedicin och fass.se användes också för bakgrundsfakta och 

läkemedelsindikationer. 
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3. Resultat 

Resultatet i den här rapporten är baserad på 9 artiklar, såväl reviews som 

originalartiklar publicerade efter 2002. 

 

3.1”Melatonin for the prevention and treatment of jet lag (Review)” 

[13] 

Bakgrund: Flygresenärer som reser över flera tidszoner drabbas av jet lag. Jet lag 

orsakas av dys-synkronisering mellan kroppens dygnsrytm-system och den nya dag-

nattcykeln på resenärens destination. Melatonin är ett tallkottkörtel hormon som 

spelar en central roll i regleringen av kroppens rytmer och har använts som ett 

läkemedel för att motverka jet lag. 

 Syfte/frågeställning: Syftet med studien var att undersöka hur effektivt melatonin 

kan vara för att lindra/ förhindra jet lag.  

Metod: Studien var en Cochrane review baserad på tio randomiserade studier där 

flygpassagerare, kabinpersonal eller militär personal behandlade med melatonin eller 

placebo undersöktes. Datainsamlingen skedde genom sömnloggböcker och en enkät 

angående symtomen En systematisk genomgång av tidigare studier gjordes av 

författarna genom sökningar itidskrifter som Aviation, Space and Environmental 

Medicine och Sleep från 1986-1999. 

 

Materialet som samlades in jämfördes med varandra i dessa kategorier:  

 Melatonin jämfört med placebo  

 Behandling med melatonin först efter ankomsten till destinationen (”post 

regim”) mot behandling före, under, och efter resor (” pre + post regim”) 

 Låga doser (5 mg eller mindre) versus höga doser (8 mg eller mer)  

 Låga doser versus mycket låga doser (0,5 mg)  

 Snabb frisättning av melatonin mot långsam frisättning av melatonin  

 Kort (48 timmar eller mindre) versus lång (över 48 timmar) behandling  

 Flygningar österut versus flygningar västerut (med placebo och med melatonin) 

 Passagerare versus kabin personal versus militär personal (mellan försök)  

 

Resultat: Tio undersökningar publicerade mellan 1986 och 1999, uppfyllde 

inklusionskriterierna. Alla studierna jämförde melatonin med placebo och i en studie 

ingick även zolpidem. Av de tio studierna visade åtta att om melatonin intagits i 

anslutning till ”sovdags” på destinationen så minskade jet lag hos personer som flugit 

över fem tidszoner.  

Resultaten visade dessutom att dagliga doser av melatonin mellan 0,5 mg och 5 mg har 

ringa effekt. De försökspersoner som tog 5 mg somnade dock snabbare och sov bättre 

än dem som tog 0,5 mg. Dessutom visade studien att doser över 5 mg inte ökade 

effekten. 
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Sammanfattningsvis visar resultaten att tidpunkterna för melatoninintag är viktig. Om 

hormonet tas vid fel tidpunkt, exempelvis tidigt på dagen, kan det finnas risk att 

melatoninet orsakar sömnighet och försenad anpassning till den lokala tiden.  

Diskussion: Genomgången av gjorda försök visar att det finns kunskapsluckor då det 

gäller vilken typ av människor som erhåller bäst effekt av melatoninbehandling. Hittills 

finns det endast begränsat material som omfattar behandling av äldre passagerare och 

barn. Författarna noterar också att det finns stora skillnader i uppkomst av jet lag 

mellan olika människor. Vissa kan bli extremt påverkade medan andra inte känner av 

någon jet lag alls.  Det finns inte heller tillräckligt med information om möjliga negativa 

effekter av melatonin. Den som anses vara den vanligaste risken med 

melatoninbehandling är att läkemedlet tas vid fel tidpunkt. Farmakologin och 

toxikologin av melatonin och dess farmaceutiska aspekter har inte heller blivit 

systematiskt undersökta, vilket kan bero på att läkemedlet inte kan patenteras och att 

utvecklingskostnaden inte skulle täckas av försäljningen av melatonin [13]. 

 

3.2 A phase 3, double-blind, randomized, placebo-controlled study 

of armodafinil for excessive sleepiness associated with jet lag 

disorder [14] 

Bakgrund: Andelen människor som utvecklar jet lag uppskattas till 2/3 av alla 

resenärer. De upplever symtom som insomnia. Behandling för insomnia som främjar 

vakenhet under dagtid kan vara välgörande för resenärer som har svårighet med att 

anpassa sig till dygnsrytmen. Armodafinil, r-isomeren av modafinil, är ett 

vakenhetsfrämjande läkemedel. Halveringstiden är ca 15 timmar jämfört med s-

isomerens halveringstid på 3-4 timmar. En studie av patienter med Shift Work 

Disorder (SWD) och dygnsrytmrubbningar visade att armodafinil 150 mg gav 

signifikant förbättrad vakenhet jämfört med placebo. 

Syfte/Frågeställning: Utvärdera effekten på armodafinil behandling (50mg/dag och 

150mg/dag) på jet lag störningar vid resor österut. 

Metod: Denna studie var en fas-3 dubbelblindad, randomiserad, placebokontrollerad 

multicenterstudie som genomfördes mellan 18 september 2008 och 9 februari 2009. 

Deltagarna inkluderades om de upplevt jet lag symtom på tidigare flygningar över flera 

tidszoner (med 6 timmars tidszonsförändring) minst en gång under de senaste fem 

åren. Studiedeltagarna flög från USA till Frankrike under en 3-dagars studieperiod. 

Flygningen varade i 8 till 10,5 timmar med 6 timmars tidsskillnad. Flera tester som 

urinprov, alkoholtest och graviditetstest togs innan de gick ombord. På planet 

tilldelades de randomiserade sittplatser. Sätena kunde inte lutas bakåt mer än 37°. 

Ingen alkohol eller koffein fick intas under resan men däremot fick passagerarna inga 

förhållningsregler avseende sömn under resan. Under 3 dagar fick deltagarna 

armodafinil 50mg eller 150mg/dag eller placebo varje morgon. Vakenhet bedömdes 

genom multiple sleep latency test (MSLT) och patient global impression of severity 

(PGI-S), i förhållande till symtomen av jet lag. (se figur 1) 
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Ursprung studie centrum (USA) 
 
 
Screening evaluations (1-8wk) 
 
 
 
 
 
 
 
Slutgiltig utvärdering  
(dag 4) 

 
 
Uppföljning 48h och 7dagar 
efter 

Tidszon skillnad (6h) 
 

 
Österut resa (dag 0 kväll) 

 
 
 
 

 
Västerut resa (dag 4 morgon) 

Destination studie centrum 
(Frankrike) 
 
 

Anländer 7:00 (lokal tid) 

 
Randomiserad daglig 
behandling (dag 1-3) 
       Behandlings grupp: 

 Armodafinil 50mg/d 

 Armadafinil 150mg/d 

 Placebo 

 
Utvärdering av effektivitet 
och tolerabilitet 
 

Figur 2: Studiedesign (omarbetad från ref. 14). Studiedeltagarna flög från USA till 

Frankrike under en 3-dagars studieperiod. 

 

Resultat: Armodafinil visade ökad vakenhet efter resor österut genom 6 tidszoner. Av 

427 deltagare var det 142 som fick armodafinil 50mg/dag, 143 som fick armodafinil 

150mg/dag och 142 som fick placebo. Statistiska skillnader i kroppsvikt och etnisk 

grupp mellan deltagarna påverkade inte resultaten. En deltagare ströks från studien på 

grund av en negativ händelse innan behandlingseffekten bedömdes. Deltagarna som 

fick armodafinil 150mg/dag uppvisade en signifikant förbättring i sleep latency på 

MSLT (11.7 minuter vs 4.8 minuter för placebo). Gruppen som fick armodafinil 50 mg 

uppvisade också positiv effekt men den genomsnittliga PGI-S Standard skilde sig dock 

inte signifikant från placebogruppen. De mest frekvent rapporterade biverkningarna 

för armodafinil 150 mg var huvudvärk (27 %), illamående (13 %), diarré (5 %), 

sömnstörning (5 %) och hjärtklappning (5 %). 

Tabell 1 visar betydande positiva effekter för båda armodafinil-grupperna jämfört med 

placebo. Dock rapporterades insomnia som en biverkan av 2 deltagare i gruppen som 

fick armodafinil 50 mg/dag samt av en i gruppen som fick armodafinil 150 mg/dag. 
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Tabell 1:  

Biverkningar som inträffade hos minst 2 % av gruppen som fick Armodafinil. 

(Omarbetad från ref. 14). 

Biverkning 
No.(%) 

Armodafinil 
50mg/d 
(n=142) 

Armodafinil 150mg/d 
(n=143) 

Placebo 
(n=142) 

Huvudvärk 
Diarré 
Illamående 
Trötthet 
Rastlöshet 
Ökat blodtryck 
Ryggsmärta 
Kräkningar 
Dygnsrytm 
sömstörningar 
Hjärtklappning 
Ångest 
 

24 (17) 
  6 (4) 
  4 (3) 
  3 (2) 
  3 (2) 
  3 (2) 
  3 (2) 
  3 (2) 
  2 (1) 
 
  1 (<1) 
  0 
 
 

39 (27) 
  7 (5) 
18 (13) 
   4 (3) 
   3 (2) 
   0 
   1 (<1) 
   3 (2) 
   7 (5) 
 
   7 (5) 
   6 (4) 
 
  

17(12) 
  4 (3) 
  5 (4) 
  0 
  1 (<1) 
  1 (<1) 
  2 (1) 
  0 
  0 
 
  0 
  1 (<1) 
 
 

 

 

Diskussion: Författarna till studien påpekade att överdriven sömnighet i samband 

med jet lag orsakad av resor österut är mycket vanligt hos resenärer. Författarna 

framhåller att det behövs en behandling som förbättrar vakenhet vid ankomst tidigt på 

morgonen. Slutsatsen av denna studie var att armodafinil 150mg/dag ökade vakenhet 

efter resa över 6 tidszoner österut och att ett fåtal uppvisar några biverkningar. 

Författarna ansåg dock att det fanns ett antal begränsningar i studien. Deltagarna fick 

åka i ett privat charterflygplan vilket var bekvämare än ett vanligt kommersiellt 

flygplan. Detta ledde antagligen till att deltagarna var något mera utvilade när de kom 

till Frankrike vilket kan ha minskat effekten av armodafinil behandling. Dessutom de 

fick inte dricka alkohol under studien och de fick inte gå ut under en 3 dagars period i 

Frankrike [14]. 

 

3.3 Identifying some determinants of “jet lag” and its symptoms: a 

study of athletes and other travelers [15]. 

Bakgrund: Svårigheter att anpassa sig till den nya tidszonen kan leda till trötthet, 

aptitlös, förändrad tarmfunktion och förlust av motivation samt koncentration på den 

nya dagen. De studier som finns i vetenskaplig litteraturen tyder på att kvinnor får 

svårare besvär eftersom jet lag kan störa menstruationscykeln och att äldre resenärer 

kan få mer jet lag symtom jämfört med yngre resenärer. Laboratoriestudier tyder också 

på att äldre har svårare att ignorera trötthet vilket är en nackdel för dem.  
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Syfte/frågeställning: Syftet med studien var att identifiera några av de viktigaste 

faktorerna och symtomen av jet lag bland idrottare och andra resenärer. 

Metod: Studien var en fältstudie där deltagarna var en blandning av idrottsmän, 

tränare och akademiker som deltog i en vetenskaplig konferens. Total studerades 85 

deltagare (51 idrottare, 18 tränare, 16 akademiker) varav 54 var män. De skilde sig i 

ålder (genomsnittsåldern var 32.1), kön, flexibilitet, sömnvanor, mättnads-känsla, 

konditon, ankomstid i Australien och tidigare erfarenhet av resor till Australien. Dessa 

variabler testades som prediktorer för jet lag och dess symtom. Alla deltagare fick 

information om syftet av studien. Studien fokuserade på deltagarnas sömnbeteende 

under deras flyg från Storbritannien till Australien (två flygningar med en timmes 

mellanlandning i Singapore), och de första sex dagarna i Australien. Två typer av 

datainsamling gjordes. Frågeformulär om jet lag och dess symtom och mätningar av 

kroppstemperatur innan och under flygningen samlades in. Deltagarna som lämnade 

Storbritannien på kvällen anlände till Australien ca 6:00 på morgonen (lokal tid) och 

de som lämnade Storbritannien på morgonen anlände på eftermiddagen lokal tid.  

Resultat: Det framkom att mängden sömn under den första flygningen 

(Storbritannien- Singapore) var betydligt större hos de som åkte på kvällen än de som 

åkte på morgonen dock fanns det ingen större signifikant skillnad i sömnmängd på den 

andra flygningen (Singapore – Australien). Median mängden sömn under flygningarna 

visas i tabell 2. 

 

Tabell 2: Median mängden sömn under flygningar från Storbritannien till Australien 
(t=timmar). (Omarbetad från ref. 15). 
 
 Innan landning Efter landning Total 

 

Group 0* 
 

 5.5 (3.0–7.0) t 2.5 (1.3–4.5) t 8.0 (5.6–10.0) t 

Group 1† 
 

1.5 (0.8–2.5) t 2.8 (1.9–3.0) t 4.0 (2.0–5.0) t 
 

p Value‡ 
 

0.0002 0.72 <0.0001 

*Anlände Australien tidigt på morgonen, efter att ha lämnat Storbritannien på 
kvällen. 
†Anlände Australien senare på eftermiddagen, efter att ha lämnat Storbritannien på 
morgonen. 
‡Signifikant skillnad mellan grupper. 

 

Författarna uppmärksammade följande resultat: 

 Jet lag var mindre tydlig mitt på dagen hos de äldre deltagarna.  Hos de som 

hade landat senare på dagen var jet lag symptomen mindre tydliga. Det visade 

sig dock att jet lag var värre för dem som hade gjort resan tidigare. 

 Trötthet: Det visade sig att män var mindre trötta under de två första dagarna 

efter ankomsten. De som landat på morgonen uppvisade mer trötthet vid 
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middagstid och på eftermiddagen. Äldre verkade däremot lida mindre av 

trötthet, särskilt på eftermiddagen. 

 Måltider: Deltagarna som kom senare på dagen hade bättre aptit än de som 

kom tidigt på morgonen. 

 

Resultatet visade att stigande ålder och en senare ankomstid till Australien 

förknippades med mindre jet lag och trötthet. Tidigare erfarenhet av resor till 

Australien spelade ingen stor roll för anpassningen till den nya tiden. 

 

Diskussion: Författarna ansåg att vissa resultat i studien står i motsats till den 

vetenskapliga litteraturen. Mindre jet lag symtom hos äldre deltagare överensstämmer 

inte med tidigare resultat som visar att yngre har mer flexibla i sömnvanor och kan 

hantera effekterna av tidszonsövergångar bättre än äldre människor. De som reste till 

Australien för första gången visade också något mindre jet lag symtom och en 

förklaring till detta kan vara att de tyckte att resan var spännande och att jet lag 

symtom därför ignorerades. 

Författarna nämnde också några problem i studien. Det saknades tex uppgifter om 

kroppstemperatur hos deltagarna eftersom provtagning kunde inte genomföras under 

tiden i Australien.  Hög svarsfrekvens uppnåddes genom hög närvaro av författarna. 

Deltagarna var mycket motiverade och fast beslutna att dra så stor nytta som möjligt av 

undersökningen, detta på grund av att alla deltagare hade specifika mål exempelvis 

utbildning, coachning och bra prestation under OS. Många tyckte att jet lag symtomen 

inte skulle påverka dessa mål. Detta resultat kan vara lämpligt för idrottsmän som vill 

prestera sitt bästa i den nya tidszonen [15]. 

 

3.4  Jet lag in Athletes [16] 

Bakgrund: Internationella turneringar är viktiga för idrottarens karriär och detta 

innebär regelbundna resor runt om i världen. En stor andel resenärer drabbas av 

sömnstörningar så kallad jet lag. American Academy of sleep medicine definierar jet 

lag som ett syndrom som innebär sömnlöshet eller överdriven sömnighet under dagen 

efter resor över 2 tidzoner.  Jet lag symtom kvarstår vanligtvis en dag för varje tidszon 

oavsett i vilken riktning man reser. 

Syfte/ frågeställning: Kan jet lag vara ett fysiskt och känslomässigt problem för 

idrottare? Syftet var att påvisa om jet lag kan påverka idrottares prestation negativt. 

Metod: Denna studie är en beskrivande review. Två Medline sökningar gjordes. Den 

första sökningen gjordes på artiklar om jet lag från 1990 och framåt och den andra 

sökningen på artiklar om jet lag och idrottare från 1983 till januari 2012. Sökningarna 

resultaten var 89 originalartiklar. 

Resultat: Studien visade olika beteende strategier för att undvika jet lag hos idrottare. 

Rekommendation till idrottare som exempelvis strategisk sömn, tidsanpassad 

exponering för starkt ljus, motion och även användning av melatonin uppmuntras. Jet 

lag symtom kvarstår vanligtvis en dag för varje tidszon tills kroppen anpassar sin 

dygnsrytmsklocka oavsett vilken riktning man reser. Riskfaktorer som nämndes var: a) 
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sovvanor, resenärer med sämre sovvanor hade mer jet lag symtom, b) människor som 

föredrar att vakna tidigt har mindre svårigheter att flyga österut och människor som 

föredrar att vakna sent har mindre svårigheter att flyga västerut, och c) äldre individer 

upplever symtom av jet lag i mindre omfattning och de över 60 år har större svårigheter 

att hantera jet lag eftersom de har oregelbundna dygnsrytmer. 

Jet lag tenderar att vara lika mellan kvinnor och män med två undantag. Män somnar 

tidigare och upplever mindre trötthet. Frekventa resor kan störa kvinnors 

menstruationscykel särskilt för kvinnliga flygvärdinnor, dock noterades denna effekt 

inte hos idrottare. En studie visade att elitidrottare, som tidigare hade erfarenhet av att 

flyga österut, kunde hantera jet lag bättre och kunde anpassa sig lättare samt att de som 

har bra fysisk kondition kan snabbt anpassa sig. 

En studie, där 76 brittiska idrottare deltog, visade förändring i prestationsförmåga 

(svaghet i ben och rygg styrka) efter en resa västerut över 5 tidszoner. Mediciner som 

användes för att behandla jet lag samt biverkningar av jet lag visas i tabell 3. 

 

Tabell 3: Mediciner som användes för att behandla jet lag. (Omarbetad från ref. 16). 

Läkemedel Dosering, mg Biverkningar  Förbjudits av World 
Anti- Doping Agency 

Melatonin 0.5-5 Minimal baksmälla 
effekt, kvalitet osäker 

          Nej 

Koffein 200-1000 Hjärtklappning, 
hypertoni, möjligen 
rastlöshet 

          Nej 

Zolpidem 10 Minimal effekt på 
kognitiv förmåga, 
sömnighet dagtid 

          Nej 
 
 
 

Modafinil 200-400 Kan minska den 
psykomotoriska 
förmågan, möjligen 
ångest 

           Ja 

 

 

Diskussion: Författarna ansåg att det fanns metodologiska svårigheter som gör det 

svårt att dra slutsatsen att jet lag kan försämra idrottsprestationer. Författarna tyckte 

att bensodiazepiner kunde förbättra sömnkvalitet men försämrade prestationskvalitet. . 

Trots att det visats att zolpidem kan vara effektivare än melatonin rekommenderas 

dock medicinen bara till idrottare som tidigare tolererat medicinering.  Modafinil är en 

förbjuden substans för idrottare men skulle kunna fungera för vanliga resenärer. 

Koffein rekommenderas med försiktighet till idrottare. 

Författarna påpekade att det är viktigt med beteendestrategier före, under och efter 

flygningen för att förbättra sömnkvalitet och försena sömn-vakenhets cykeln. 
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Ljusterapi rekommenderas, strategisk sovstund och motion kan även motverka jet lag 

symtom [16]. 

 

3.5 A 20‑min nap in athletes changes subsequent sleep architecture 
but does not alter physical performances after normal sleep 0r 5-h 
phase-advance conditions [17]. 
 
Bakgrund: Idrottsmän och tränare betraktar jet lag och dess symtom som en viktig 
fråga. Hanteringen av exempelvis trötthet anses vara en nyckelfaktor för att 
upprätthålla prestationsförmågan hos idrottare. För att kunna kompensera sömnbrist 
och trötthet under resor över flera tidszoner och hjälpa idrottare under stressande 
träningar, kan en tupplur vara en bra lösning. Tupplur är en beteendemässig åtgärd 
som kan främja sömnighet och motverka den skadliga effekten av jet lag symtom. 
Flera studier bland unga studenter tyder på att en tupplur på eftermiddagen på ca 10-
20 minuter minskar trötthet och förbättrar vakenhet och kognitiv förmåga. Om 
tupplurar tas vid fel tid kan det dock leda till långvarig sömnighet. 
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka om 20 min tupplur kan förbättra 
prestationsförmåga hos idrottare. 
 
Metod: 16 friska unga manliga idrottare, ålder 22,2 ± 1,7 år, deltog i studien. De valdes 

ut efter deras syreupptagningsförmåga (VO2 max) och efter deras dygnsrytms typologi, 

baserad på enkäten och sömn-loggböcker som skrevs en månad innan studien. Studien 

godkänndes av den lokala etiska kommittén. Alla informerades om sin rätt att dra sig 

ur studien när som helst och de fick ekonomisk ersättning efter studien. Studiens 

procedur beskrivs nedan: 

 Sömn betingelser: Idrottarna tillbringade sammanlagt 9 nätter i ett 

sömnlaboratorium. Sovrummet var tyst, bekvämt, och ljudisolerat med en 

konstant temperatur på 18-20 ° C. De hade sömnschema och kontrollerades 

med polysomnografi (PSG). 

 Sömninspelningar: Idrottarna övervakades ständigt med kamera och EEG 

(elektroencefalografi). Sömnen utvärderades med hjälp av standard PSG. 

 Tupplur inspelningar: Idrottarna delades in i 4 grupper (A, B, C, D).  

 Grupp C: (Post-lunch nap-förhållanden) sovstunder efter lunch var planerad till 

kl. 13:00. 

 Grupp D: sovstunder kl. 8:00. Deltagarna fick ligga på en säng i ett mörkt rum i 

en timme och väcktes av högtalare efter 20 min sömn. 

 Grupp A, B: Deltagarna fick ligga på en säng i samma förhållande som i post-

lunch nap-läget under 1 timme.  

Motion: 

Wingate test: Utfördes på en cykelergometer och, användes för att mäta maximal 

anaerob effekt samt anerob kapacitet. 2 wingate test utfördes per dag kl. 15:30 och 

17:30. 
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 Blodprover togs under cykling i slutet av ett 30 minuters pass och var femte 

minut under återhämtningsfasen. 

 Kroppstemperaturen, CBT (core body temperature) registrerades kontinuerligt 

under tiden i laboratoriet. 

 
Resultat: Studien visade att en 20 min tupplur inte förändrar sömneffektiviteten. Det 
observerades inte heller några förändringar av den fysiska prestationsförmågan hos 
idrottare. 
 
Diskussion: Författarna insåg att en 20 min tupplur kan vara för kort för att erhålla 
betydande förändringar i sömnmönster och prestationsförmåga hos idrottare.  De 
spekulerade i att avsaknaden av tupplureffekterna skulle kunna vara relaterade till det 
faktum att idrottaren har samma temperatur under tuppluren som i viloläget.  
Författarna påpekade också att studien var den första att utvärdera effekterna av en 20-
min tupplur hos idrottare.  
 
Slutsatsen var att en tupplur inte påverkar kortsiktig prestation hos idrottare oavsett 

om de är påverkade av jet lag eller inte [17]. 

 

3.6 Racial Differences in the Human Endogenous Circadian Period 

[18]. 

Bakgrund: Längden på dygnsrytmens klocka, så kallat tau, är hos människor lite mer 

än 24 timmar. Det finns individuella skillnader i tau som påverkar ”the phase angle of 

entrainment to the light/dark (LD) cycle” (fasvinkeln av indragning till ljus/mörk 

cykel), som bidrar till vad kroppen ser på morgonen och kvällen. 

Syfte: Syftet med studien var att identifiera skillnader i människors tau mellan etniska 

grupper. 

Metod: Studien var en observationsstudie. 

Deltagarna (60 personer mellan 18-45 år, 29 män och 31 kvinnor) höll sig till ett 

regelbundet sömnschema i hemmet under en vecka innan de kom till laboratoriet för 

en fem dagars session.  

Deltagarna gjorde två fem dagars sessioner som delades med en veckas mellanrum. I 

denna fem dagars session mättes först varje försökspersons dygnsrytm. Under en 

session fick deltagarna en tablett av melatonin eller ljusexponering varje dag under 3 

dagar. Den andra sessionen fick deltagarna placebo tabletter eller ingen ljusexponering.  

I ”phase advancing”, delen av studien, fick deltagarna ett stegvis avancerat 

sömnschema med ljusexponering i 4 dagar. I ”phase delaying, fick deltagarna en stegvis 

fördröjning av sömnschemat kombinerat ljusexponering innan läggdags. 

Resultat: Resultaten visade att tau hos afroamerikaner deltagarna var 12,6 minuter 

kortare jämfört med vita deltagarna. Ålder var en signifikant ”prediktor” av tau. Enligt 

studien, hade äldre deltagare kortare tau. Kön och färg på regnbågshinnan var inte de 

avgörande faktorerna för tau. De viktigaste faktorerna utifrån resultaten var etnicitet 

och ålder. 
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Resultatet från ”phase-advancing study” visade att 6 av 7 afroamerikaner hade större 

”phase advances” än vita deltagarna. Medelvärdet för de afroamerikanerna var tre 

gånger större jämfört med de vita deltagarna.  

Diskussion: 

Studien visade att afroamerikaner hade kortare tau än de vita deltagarna. Detta är den 

första rapporten av skillnader i tau när det gäller etnicitet. Även andra skillnader kunde 

påvisas mellan olika etniska grupper.  Människans tau kan bli ”phase shifted” med 

stark ljusexponering.   

Författarna tror att skillnaderna i tau uppkommer på grund av breddgrad. Den 

kaukasiska befolkningen har längre tau eftersom de bor i högre latituder där det finns 

mera säsongsmässiga förändringar i fotoperiod. 

De genetiska olikheterna i tau och fasförskjutningar av dygnsrytm har viktiga 

implikationer för att förstå rasskillnader vid den vidare utvecklingen av behandling av 

jet lag [18]. 

  

3.7 Use of transdermal Melatonin delivery to improve sleep 

maintenance during daytime [19]. 

Bakgrund: Melatonin används för att förbättra dagtidssömn vid jet lag symtom hos 

nattarbetare. Snabb frisättning av oralt intagen melatonin har begränsningar på grund 

av den korta halveringstiden för melatonin. En högre dos av melatonin behövs men kan 

leda till utveckling av tolerans. 

Syfte/ frågeställning: Syftet med denna studie var att testa melatonin i plåsterform 

för att undersöka om tillförsel av melatonin via plåster ger längre effekt än intag av 

melatonintabletter.  

Metod: Denna studie var dubbelblindad randomiserad crossover. 

Åtta friska deltagare fick plåster, 2.1 mg melatonin eller placebo en timme före en 8 

timmars dagtids sömntillfälle (9:00–17:00). Deltagarna var mellan 24-34 år, 4 kvinnor 

och 4 män. Medelvärdet på kroppsvikten var 66,9 ± 8,7 kg (± SD), kvinnor 60,8  ± 3,9 

och män 73.0  ± 8.0kg. 

Studien bestod av två slutenvårds-besök med 7-16 dagars mellanrum. Deltagarna fick 

instruktioner att avstå från alkohol, koffein, nikotin och andra läkemedel förutom p-

piller. De upprätthöll ett fast sömn/vila schema från 23:00 till 07:00 som verifierades 

med actigraphy, en metod för att övervaka sömnmönster, under en vecka före det 

första besöket och mellan besöken. Schemalagda tider för sömn infördes som normalt 

rekommenderas till skiftarbetare. De fick plåster (melatonin or placebo) mellan kl. 

8:00 och kl. 18:00 under dag 2. Studien genomfördes i en miljö utan fönster, klockor, 

tv, radio, telefon eller internet. 

Plåstret innehåller 2.1 mg melatonin eller placebo i en lösnings formulering av vatten, 

etyl alkohol, propylenglykol, laurinsyra och hydroxipropylcellulosa. Melatonin 

mätningar gjordes genom blodprover och även kroppstemperatur och EEG mättes. 
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Resultat: Resultatet visade att plåstren med melatonin ökade 

plasmamelatoninnivåerna stadigt och statistisk signifikant skillnad till placebo nåddes 

efter 3 timmar. Kroppstemperaturen reducerades med ~ 0,13° C under de sista 4 

timmarna. Effekten av melatoninplåster var bättre hos kvinnor än hos män. Denna 

skillnad orsakades inte av p-piller eftersom de som inte använde p-piller uppnådde 

liknande resultat. 

Data från sju försökspersoner användes för sömn- och EEG- analys. Sömndata från en 

av kvinnorna uteslöts från analysen eftersom detta ämne uppvisade extrem låg 

sömneffektivitet (17 % icke REM-sömn), vilket tydde på att hon var sömn berövad. 

Transdermal melatonin ökade REM-sömn med 20.7 minuter och minskade 

vakenheten. Detta kan ses i tabell 4.  Vakenhet och uppmärksamhet efter borttagning 

av plåstret minskades inte. 

 

Tabell 4: Sömn parametrar under placebo och melatonin behandling. (Omarbetad 

från ref. 19). 

 
 

Placebo Melatonin P 

Total sömn tid 
 

356.5 ± 16.6 min 408.9 ± 18.4 min 0.063 % 

Sömneffektivitet % 
 

74.3 ± 3.5 % 85.2 ± 3.8 % 0.063 % 

Sömnlatens  
(till stage 2) 
 

5.8 ± 1.0 min 7.6 ± 1.1 min 0.297 % 

REM latens 
(från stage 2) 
 

46.0 ± 8.8 min 53.6 ± 6.3 min 0.938 % 

Vakenhet efter 
insomning 
 

119.6 ± 17.1 min 64.0 ± 18.8 min 0.047 % 

Stadium 1 
 

31.5 ± 7.0 min 36.9 ± 5.0 min  0.469 % 

Stadium 2 171.5 ± 13.2 min 200.4 ± 13.8 min 0.219 %                            
 
 

Slow wave sleep 
(långsamvågig (djup) 
sömn) 

75.1 ± 13.4 min 
 

72.6 ± 10.2 min 0.688 % 

REM-sömn 
 

78.4 ± 11.3 min 99.1 ± 10.4 min 0.016 % 

Data representerar medelvärden i minuter. Placebo och Melatonin referera till 8 

timmars dagtid sömnmöjlighet (9-17) efter applicering av plåstret. Sömn effektivitet 

motsvarar total sömn tid. 
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Diskussion: 

Resultaten från studien tyder på att kön är en viktig källa till inter-individuell variation 

i melatonin produktion. Den påvisade skillnaden av plasmanivåer av melatonin mellan 

kvinnor och män har stor betydelse. Farmakokinetiska studier indikerar att clearance 

av melatonin inte skiljer sig åt mellan könen. Det är mer därför mer troligt att 

skillnader i transdermal absorption uppstår på grund av skillnader i stratum corneum 

hos kvinnor och män. Hudexponering av melatonin är en annan faktor som kan 

påverka plasmaprofilen. Detta visades tydligt i den studie som använde en högre dos 

(8mg) och ett större plåster (20cm2). I försöken användes därför en lägre dos och 

mindre plåster i studien. 

Slutsatserna från denna studie var att transdermal melatonin förlänger effekten vilket 

motverkar effekten av dygnsrytmsvakenhet. Transdermal melatonin kan vara lämplig 

för behandling av jet lag hos nattarbetare [19]. 

 

3.8 Treatment of Circadian Rhythm Sleep Disorders with Light 

[20]. 

Bakgrund: Sömnstörningar innebär att dygnsrytmen är rubbad. Genom en lämplig 

anpassad exponering till starkt ljus kan sömnkvalitet och vakenhet förbättras. Hög 

effektivitet av ljusterapi kan erhållas vid rätt användning av metoden under lämplig tid. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka den fysiologiska grunden för ljusterapi.  

Metod: Denna studie är en review, baserad på fältstudier och laboratoriestudier.  

Resultat: 

Studien visar att ljusterapi kan lindra de typiska symtomen för: 

 Avancerad sömn-fas syndrom (tidigt uppvaknande samt svårigheter att hålla sig 

vaken under kvällen): Resultateten visar att ljusterapi försenar sömnschema 

genom ljusexponering på kvällen innan sänggående och svagare ljusexponering 

vid uppvaknande. 

 Fördröjd sömn-fas syndrom (läggdags för sent, vaknar sent): Patienter som 

lider av detta brukar normalt sett inte kunna sova förrän 02.00-06.00. Baserat 

på laboratorier- och fältstudier har American Academy of Sleep Medicine 

etablerat ljusterapi som en alternativ behandling för fördröjd sömn-fas 

syndrom.   

 Non-24 Hour Sleep Disorder (sömnstörningar med periodiska anfall av 

sömnlöshet och dagtids trötthet): Resultaten visar att ljusterapi förbättrar 

sömncykeln. 

 Skiftarbete störning (sömnlöshet under dagen och överdriven sömnighet och 

trötthet vid uppvaknande): Resultaten visar att ljusterapi kan upprätthålla ett 

regelbundet sömnschema. 

 Jet lag symtom: Resultaten visar att ljusterapi lindrar jet lag symtom genom 

morgonljusterapi vid uppvaknande och svagt ljus innan sänggående. 
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Diskussion: 

Författarna till denna studie anser att det är klarlagt att ljusterapi är en effektiv 

behandlingsmetod mot sömnstörningar. Ljusterapi ska däremot användas under 

lämpliga tider antingen tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Enligt 

laboratoriestudierna är människans dygnsrytmsystem väldigt känsligt mot ljus och att 

effektiviteten av ljus beror på ljusstyrkan, spektralt innehåll och tidpunkten för 

behandling. 

Slutligen framhåller författarna att i framtida studier är det viktigt att förbättra 

effektiviteten av ljusterapi samt fastställa standard utföranden av användningen av 

ljusterapi vid sömnstörningar orsakad av jet lag. 

För närvarande finns det inga fastställda riktlinjer gällande användningen av ljusterapi 
i samband med dygnsrytm sjukdomar. Effektiviteten och säkerheten av ljusterapi 
behöver därför undersökas vidare. 
 

3.9 Metabolic jet lag when the fat clock is out of sync [21]. 

Bakgrund: 

Oregelbundna sömnmönster hos människor kan leda till allvarliga konsekvenser för 

hälsan. Skiftarbetare och folk som försöker att träffa en viktig deadline eller avsluta en 

spännande kurs gör vad som krävs för att slutföra uppdraget löper större risk för fetma 

på grund överdriven ohälsosamma matvanor samt ett högt kaffeintag. Minskning av 

sömntimmar kan innebära en minskat insulin sensitivitet. 

Hos däggdjur finns den primär dygnsrytm-klockan i hjärnan, i suprachiasmatic nuclei 

(SCN) som består av celler som finns främre hypotalamus. Förstörelse av SCN 

resulterar i en fullständig frånvaro av regelbunden sömn-vaken rytm. 

Dygnsrytmklockan finns också i många perifiera vävnader och det innebär att det inte 

finns bara en primär klocka i kroppen utan det finns många klockor i kroppen. Hittills 

finns det två metaboliska relevanta vävnader som riktar mot genetisk ablation av 

klockkomponenter i möss. 

CLOCK- genen påverkar dygnsrytmsaktiviteten. Detta är nödvändigt för däggdjurs 

normala dygnsrytmen. Proteiner som kodas av BMAL1 och CLOCK-generna utgör 

systemets dygnsrytm maskinen och de bildar heterodimerer, och fungerar som 

transkriptions faktorer som binder till cis-acting E-box element. Detta kan hittas inom 

promotorer eller förstärkare av viktiga målgener involverade i dygnsrytm kontroll. 

Generna som är transkriptions mål för CLOCK och BMAL1 heter kryptokrom (Cry) och 

period (Per). Dessa proteiner heterodimeriserar och är en del av en “negative feedback 

loop” (negativ återkopplingsslinga) som nedreglerar BMAL1. 

 

Frågeställning och Syfte: 

Dygnsrytms reglering i energi homeostas och oregelbunden dygnsrytmklocka har blivit 

associerat med fetma och metabol abnormitet. En ny studie visar att en specifik 
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radering av dygnsrytm gen klocka, BMAL1 som förskjuter tidpunkten för ätbeteende i 

möss vilket resulterar i fetma. Syftet med denna studie var att undersöka den specifika 

rollen av BMAL1 i adipocyter och makrofager i möss. 

Metod: Denna studie är en observationsstudie. 

Resultat: 

I en studie (22) undersöktes fetma hos möss och det visade sig att BMAL1 kunde tas 

bort från makrofager utan några konsekvenser. Förlusten av BMAL1 i adipocyter 

påverkade dock dygnsrytmen i hjärnan. Ad-BMAL1 i möss utvecklar fetma. Ad-BMAL1 

i möss tycks motsvara till ”night eating syndrome”. Det innebär att mössen har högre 

matintag under den ljusa fasen och kompenserar det med ett lägre intag av mat under 

den mörka fasen som är den viktigaste perioden av födointag och aktivitet i vilda möss. 

Det förklarar minskningen av den totala energiförbrukningen och ger den 

bakomliggande mekanismen för hur fetma uppstår i dessa möss. Studierna visade 

också att vilda möss som har begränsad tillgång till mat under den ljusa fasen (så att de 

bara kan äta på natten) är resistenta mot de negativa effekterna av fettrik kost, fetma 

och insulinresistens, jämfört med möss som inte har begränsad tillgång till mat. 

Diskussion: 

Författarna ifrågasatte resultaten i studie [22] som indikerar att dygnsrytmsklockan i 

adipocyter kan påverka matvanorna hos möss. Författarna gick igenom en serie 

experiment som visar att störningen av dygnsrytmen kan leda till en minskad 

produktion av fleromättade fettsyror (polyunsaturated fatty acids, PUFA) som omega-

3, omega-6 och omega-9. Förlust av BMAl1 i adipocyter kan resultera i en minskning av 

de enzymer som är aktiva bid biosyntes av PUFA. Detta leder till en minskad 

koncentration av PUFA på dagen som gör att möss äter mycket mer än vanligt[21]. 

 

4. Diskussion 

Sömnbesvär är ett vanligt symtom vid jet lag och det är viktigt att beakta vid 

behandling av jet lag. Detta symtom brukar ignoreras av många men det finns mycket 

som kan göras för att förhindra symtomen. 

Eftersom kroppen måste anpassa sig till ett nytt dagsljusschema vid resor över 

tidszoner kan det vara bra att förbereda sig inför resan genom att följa olika sätt att 

förebygga jet lag. Samtidigt tror många författare i denna studie på icke-farmakologisk 

behandling med artificiellt ljus eller ljusterapi. Enligt artikel (20) är ljusterapi en 

effektiv behandlingsmetod mot störningar i dygnsrytmen. Behandlingen kan vara 

användbar för de som ofta är borta från naturligt solljus, till exempel affärsresenärer. 

Dock behövs flera vetenskapliga studier om ljusterapi för att säkerställa effekten av 

metoden mot sömnstörningar. 

Vid värre jet lag symtom är behandling med melatoninen en relativt känd metod för att 

minimera jet lag. I fyra artiklar (13,14,16,19) undersöktes effekten av läkemedlen: 

Melatonin, armodafinil, zolpidem och koffein. Dessa läkemedel kan förbättra 

sömnmönster hos resenärer. 
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I en review (13) analyserades effekten av melatoninbehandling i ett flertal studier 

mellan 1986 och 1995. Melatonin gav bättre effekt än placebo i dessa studier. I 

artiklarna fanns dock inte tillräckligt med information om möjliga negativa effekter av 

medicinen. Trots detta används melatonin av många, speciellt i USA eftersom 

medicinen kan köpas över disk. Tidigare kunde melatonin också köpas som 

näringstillskott i USA. Försök där melatonin gavs i plåsterform visade att effekten av 

melatonin har större effekt jämfört om det ges som näringstillskott. Detta beror 

antagligen på att melatoninplåster ger upphov till en hög koncentration av melatonin i 

blodet under en längre tid jämfört med oral tillförsel. Vid oral tillförsel kommer 

koncentrationen av melatonin i blodet att snabbt gå ner eftersom melatonin har en kort 

halveringstid. 

I artikel (19), som handlar om melatonin i form av plåster, undersöktes effekten av 

transdermal melatonin. Resultatet i denna studie lyfter fram fördelarna med 

melatonin-plåster. Plåstren ger längre effekt och förbättrad dagtidssömn jämfört med 

oral administrering av melatonin. Denna typ av medicin är lämplig för behandling av 

jet lag tex hos skiftarbetare. Ett annat intressant resultat i denna studie var skillnader i 

hornlagrets fysiologi mellan män och kvinnor som kan påverka distributionen av 

melatonin vid behandling med melatonin-plåster. Melatoninplåster visar bättre effekt 

hos kvinnor än för män. 

Behandling med armodafinil gav ökad vakenhet efter resa österut över 6 tidszoner (14). 

Däremot ansågs författarna att det finns ett antal begränsningar i studien eftersom 

försökspersonerna fick en bekväm resa under studien och detta kan förstås påverka 

resultatet.  

Jet lag hos idrottare verkar vara ett intressant forskningsområde för många. Vid stora 

mästerskap, som OS och VM, är idrottarnas prestationsförmåga i särskilt fokus. I de 

sammanhangen är det viktigt att allt som kan påverka prestationsförmågan negativt 

elimineras. Jet lag är en sådan faktor. Internationella turneringar har blivit vanligare 

idag och detta innebär regelbundna resor runt om världen. I artikel (15) fokuserades på 

de viktigaste faktorerna och symtomen vid jet lag bland idrottare och vanliga resenärer. 

Författarna i denna studie nämnde som en publikations-bias avsaknad av data på 

deltagarnas kroppstemperatur under försökspersonernas vistelse i Australien. Denna 

studie, publicerad 2002, är också den äldsta studien i detta arbete. Ett exempel på 

riskfaktorer i denna studie är ålder. Äldre individer upplever jet lag i mindre 

omfattning.  Förklaringen till detta är att äldre troligvis kan hantera jetlagsymtomen 

bättre än yngre. Frågan om jet lag verkligen kan försämra idrottares 

prestationsförmåga behandlas i artikel (16). Trots metodologiska svårigheter och 

inkonsekvent bevisföring kunde författarna visa att jet lag visst påverkar 

prestationsförmågan hos idrottarna. De läkemedel som testades hos idrottarna var 

melatonin, modafinil, zolpidem och koffein (tabell 3). Biverkningarna, som idrottare 

fick från dessa läkemedel, inkluderades i studien vilket var bra. Zolpidem kan förbättra 

sömnkvalitet men samtidigt försämra prestationsförmågan på grund av att den kan ge 

upphov till sömnighet på dagen. Koffein, en stimulant, motverkar trötthet men intag på 

kvällen kan störa sömnen. Hjärtklappning och hypertoni rapporterades av idrottarna, 

biverkningar som bör tas på stort allvar. Användning av dessa läkemedel bör därför 

anpassas individuellt och bara tas enligt läkares ordination.  
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Tupplurar kan också vara en bra lösning för att kompensera sömnbrist och trötthet. För 

att testa detta påstående undersöktes om en tupplur på 20 minuter kan minska trötthet 

och ökar prestationsförmågan hos idrottare. Studie (17) är den första studien att 

utvärdera effekterna av tupplurar bland idrottare och denna studie är den senaste 

artikeln i denna litteraturstudie (publicerad 2013). Det visade sig att en tupplur inte 

minskade sömnigheten och prestationsförmågan hos idrottarna ökade inte. Författarna 

framhöll att eventuellt kunde en längre tupplur på 40 och 60 minuter ge bättre resultat.   

Eftersom dygnsrytmen spelar en stor roll för jet lag kan det vara intressant att 

inkludera studier som belyser detta i denna rapport. Studie (18) handlar om längden av 

dygnsrytmens klocka hos människor, så kallat tau. Det verkar finnas individuella 

skillnader i tau mellan etniska grupper. Studien visade att afroamerikaner har kortare 

tau än vita. Vad betyder denna studie för jet lag? Författarna anser att det är viktigt att 

förstå rasskillnader vid den vidare utvecklingen av behandling av jet lag. Studie (21) 

handlar också om dygnsrytmens betydelse. Resultaten i denna studie visar att 

störningar i dygnsrytmen kan påverka matvanorna och att leda till fetma hos möss. 

Denna studie tycks också vara betydelsefull för att förstå metabolisk jet lag och vad det 

innebär för människor.  

Eventuella störfaktorer i denna litteraturstudie kan vara att de studier som gjordes 

saknade långtidsövervakning av sömnkvalitet hos de som testade olika 

behandlingsmetoder av jet lag samt att effekten av tupplurar hos idrottare har inte 

tillräckligt undersökts. 

Genom hela studien kan man konstatera att jet lag kan medicineras. I första hand 

rekommenderas till resenärer icke-farmakologiska metoder eller förändrade beteende-

strategier. Exempel på icke-farmakologiska metoder är strategiska sovstunder och 

motion. För de som kan påverka resemål och resväg är resor västerut att föredra 

eftersom flygning västerut ger mindre problem med jet lag. Vid svårare jet lag symtom 

rekommenderas läkemedel genom läkares ordination. 

Tumregeln säger att det behövs ett dygn för kroppen att anpassa sig för varje tidszon 
som korsas. Detta innebär att en resa från Stockholm till Kina skulle ta en vecka för 
kroppen att helt anpassa sig till den nya tidszonen. Frågan är hur bra piloter, 
besättningsmän och affärsresenärer kan utföra arbete om det tar så lång tid för 
kroppen att återställa sig till det normala. Läkemedlen som finns just nu är antingen 
sömnmedel eller vakenhetsfrämjande läkemedel. Det borde finnas något läkemedel 
som påskyndar återställningsprocessen. Många förskare hävdar att de har hittat ett 
botemedel som påskyndar processen. Den här typen av läkemedel är verkligen 
efterlängtad. 
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