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komudagur 7.1.2014

Umsögn Hins íslenska svefnrannsóknafélags 

um tillögu til þingsályktunar um seinkun klukkunnar 

197. mál til umsagnar frá allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis

Hið íslenska svefnrannsóknafélag styður eindregið meginmarkmið tillögunnar en 

vekur í umsögninni athygli á markvissari leið: lagafrumvarpi.

Meðfylgjandi er greinargerð félagins til allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, en 

meðlimir félagsins eru 63 fagaðilar af fjölmörgum fræðasviðum heilbrigðisvísindanna 

sem stunda rannsóknir á svefni og vöku ásamt vandamálum og sjúkdómum sem 

tengjast truflun á svefni.

Félagið hefur staðið fyrir undirskriftasöfnun á netinu til stuðnings efnis þessarar tillögu 

og hafa þegar tæplega 5000 Íslendingar skrifað undir.

http://www.petitions24.com/signatures/breytum klukkunni a islandi/

Aðalatriði málsins -  morgunbirtan stillir líkamsklukkuna.

Líkamsklukkan, sem er innbyggt kerfi sem samhæfir líkamsstarfsemina og leggur 

grunninn að heilbrigðum líkama, er stillt af utanaðkomandi merkjum. Mikilvægasta 

merkið er dagsbirtan að morgni dags, sem fínstillir líkamsklukkuna með því að stöðva 

framleiðslu hormónsins melatóníns sem myndast í myrkri. Þegar birtir af degi, bæði 

að sumar- og vetrarlagi, fær einstaklingurinn merki frá náttúrunni um að vakna og 

takast á við verkefni dagsins.

Misræmi staðarklukku og sólarklukku á Íslandi.

Á Íslandi hefur misræmi á milli sólar- og staðarklukku verið viðvarandi síðan árið 

1968, þegar miðtími (UTC, miðað við 0° lengdarbaug) var lögleiddur sem staðartími 

allt árið, sbr. lög nr. 6/1968. Þessi ákvörðun hefur verið umdeild sérstaklega í ljósi 

þess að Ísland liggur á milli lengdarbauganna 13-24°V. Munurinn á eiginlegri
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sólarklukku og staðarklukkunni hér á landi er því á bilinu 52 mín. (austast) til 88 mín. 

(vestast). Vegna legu landsins á norðurhveli jarðar verða óheppilegar afleiðingar 

þessa misræmis mun meira áberandi að vetrarlagi en á sumrin. Þannig fækkar 

vetrarmorgnum þar sem birtu nýtur á fótaferðartíma verulega (um 5-6 vikur) frá því 

sem væri ef klukkan tæki mið af réttum sólargangi (sjá 1. mynd).

1. mynd: Mynd tekin utan úr geimnum 14.10.13 kl. 7:09 sem sýnir Ísland enn í 

myrkri.

Hvers vegna er morgunbirtan mikilvæg fyrir líðan okkar?

Eins og fyrr segir er morgunbirtan mikilvægasti þátturinn í stillingu líkamsklukkunnar. 

Til viðbótar við morgunbirtuna, þ.e. sólarklukkuna, hafa aðrir þættir í daglegu lífi fólks 

einnig áhrif á líkamsklukkuna. Þar á meðal er staðarklukkan sem félagsleg tilvera 

mannsins byggir að langmestu leyti á, þ.á.m. skóli og vinna. Rannsóknir sýna
r r  r  r  r  ihinsvegar að sólarklukkan hefur þó meiri áhrif á likamsklukkuna en staðarklukkan'.

Til frekari skýringa má hugsa sér landsvæði sem fellur innan sama tímabeltis og
r  1 r  rspannar 10 lengdarbauga (byggt á heimild'). Það tekur sólina 4 mín. að ferðast milli 

hverra tveggja lengdarbauga og því rís sólin og sest 40 mínútum fyrr við 

austurlandamærin en vestast í landinu. Þegar kjörsvefntími þessara íbúa er 

skoðaður, þ.e. sá svefntími sem fólk velur sér á frídögum eða þegar það hefur 

algerlega frjálst val um tíma og þarf ekki að vakna til ákveðinna verkefna (vinnu eða 

skóla), kemur í ljós að hjá íbúum vestast er hann seinni en hjá þeim sem búa austast 

-  og munar þar ca. 40 mín. Flestir íbúar þessa landsvæðis verða þó að vakna á
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sama tíma, til skóla eða vinnu, þar sem um sama tímabelti er að ræða og 

staðarklukkan sú sama. Óhjákvæmileg afleiðing þessa er styttur svefntími hjá þeim 

sem vestast búa, í þessu tilviki allt að 40 mín.

Af framansögðu er ljóst að mikilvægt er að þeirri litlu morgunbirtu sem vetrardagar á 

norðlægum slóðum veita sé ekki seinkað og að hún nýtist að fullu sem merki fyrir 

líkamsklukkuna að stilla sig eftir.

Stuttur svefn -  merki um styrkleika og hreysti? Þvert á móti!

Íslendingar hafa löngum haft það orð á sér að svefnvenjur þeirra séu ólíkar venjum 

nágrannaþjóða, sérstaklega að þeir fari seinna að sofa. Þetta hefur verið staðfest í
•y

hérlendum rannsóknum2, íslenskir unglingar fara seinna að sofa en jafnaldrar þeirra í 

Evrópu í samanburði við niðurstöður fjölþjóðlegrar rannsóknar á vegum 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar3, 4 en þurfa þó að vakna á sama tíma í skóla og sofa 

því styttra.

Of stuttur svefn er vaxandi áhyggjuefni um nær allan heim og hafa sérfræðingar víða 

sent ákall til heilbrigðisyfirvalda um aðgerðir til varnar þessari þróun. Ástæða fyrir 

styttingu svefnsins er margþætt, en raflýsing hefur þó haft mest áhrif síðastliðna öld 

og er talin hafa valdið því að svefninn hefur styst um allt að 1,5 klst. á þessum tíma. 

Nútíma tækni gerir einstaklingum kleift að vinna og njóta afþreyingar af öllu tagi 

hvenær sem er sólarhringsins. Þetta leiðir til þess að fólk hnikar til svefn- og 

hvíldartíma og styttir eftir hentugleika. Því er jafnvel haldið fram að tíminn sé of 

mikilvægur til þess að sóa honum í svefn!

jr

Fjölmargar rannsóknir sýna þó fram á heilsuspillandi áhrif of stutts svefns5 og má þar

m.a. nefna tengsl við offitu6-8, fullorðins sykursýki9, hjarta- og æðasjúkdóma10,
11 10 ónæmiskvilla og jafnvel dauðsföll

Tímamisræmi veldur klukkuþreytu.

Tímamisræmið á Íslandi veldur áþekkum afleiðingum og flugþreyta (e. jetlag), þegar 

flogið er í austur yfir nokkur tímabelti, þar sem staðartími er annar á komustað en við 

brottför. Staðarklukkan er þá á undan líkamsklukkunni sem er enn stillt í samræmi við
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sólarklukku á brottfararstað. Venjulega tekur það aðeins nokkra daga að laga 

líkamsklukkuna að nýjum staðartíma. En þegar staðarklukkan er stöðugt á undan 

sólarklukkunni getur togstreita sú sem skapast vegna misræmisins orðið viðvarandi. 

Það ástand hefur verið kallað klukkuþreyta eða „social jetlag". Klukkuþreyta er metin 

með því að bera saman hvenær einstaklingur fer að sofa og vaknar, annars vegar á 

virkum dögum og hins vegar á frídögum.

Dægurgerð (e. chronotype) er lýsandi fyrir kjörsvefntíma, þ.e hvenær sólarhringsins 

tilteknum einstaklingi hentar best að sofa. Sá sem hefur seinkaða dægurgerð fer 

seint að sofa og á erfitt með að vakna á morgnana (nátthrafn eða B-týpa) en sá sem 

hefur flýtta dægurgerð er kvöldsvæfur og fer snemma að sofa (morgunhani eða A- 

týpa). Þegar Íslendingar (1-30 ára) eru bornar saman við Mið-Evrópubúa, þar sem 

staðarklukka miðast við sólarklukkuna, kemur í ljós að þeir fyrrnefndu eru að jafnaði 

með 30-60 mín. seinni dægurgerð en jafnaldrar þeirra í Evrópu. Munurinn er mestur 

meðal unglinganna (14-19 ára), og munar þar allt að 1 klukkustund.

Klukkuþreyta Íslendinga hefur nýlega verið metin og þar kemur í ljós að meirihluti 

íslenskra unglinga er með klukkuþreytu sem jafngildir 2 klst. eða lengur og hjá 20- 

30% þessa aldurshóps er hún meira en 3 klst. (Björg Þorleifsdóttir 2014, grein í 

handriti). Þetta jafngildir því að þegar vekjaraklukkan hringir kl. 7 að morgni vantar 

enn 2-3 klst. upp á að þessi ungmenni hafi fengið nægan endurnærandi svefn.

Afleiðingar seinkaðrar dægurgerðar og klukkuþreytu.

Í fjölmörgum rannsóknum hefur verið sýnt fram á samband milli dægurgerðar og 

frammistöðu í skóla, þar sem sú seinkaða (nátthrafninn) sýnir lakari námsárangur en 

dægurgerðin sem er flýtt (morgunhaninn)13-15. Ennfremur hafa rannsóknir leitt í ljós 

að samband er á milli klukkuþreytu og aukinnar áhættu á offitu, þunglyndi og tóbaks-
1 R 1 fiog áfengineyslu .

Af framansögðu má sjá að íslensk ungmenni hafa mikla tilhneigingu til að hafa 

seinkaða líkamsklukku og falla í hóp nátthrafnanna. Þau lenda þannig í áhættuhópi 

bæði hvað varðar áfengis- og tóbaksneyslu, offitu auk þunglyndis. Námsárangur 

þeirra skerðist mögulega einnig af þessum sökum. Einnig má leiða líkur að því að 

brottfall úr framhaldsskóla skýrist að einhverju leyti af því að sumir einstaklingar ná
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einfaldlega ekki að vakna til þess að mæta í skólann og uppfylla þar með ekki 

mætingarskyldu þá sem skólar hafa.

Með því að viðhalda þeim tímareikningi sem ákvarðaður var af Alþingi árið 1968, þar 

sem sumartími var festur allt árið er ýtt undir það ástand sem lýst hefur verið hér að 

framan, þ.e. seinkun líkamsklukkunnar með tilheyrandi óæskilegum afleiðingum.

Mismunandi sumar- og vetrartími.

Líkamsklukkan okkar aðlagast ekki vel að breyttum sumartíma, sérstaklega
1 Qekki seinkaðar dægurgerðir . Nýlegar rannsóknir sýna aukna tíðna hjartaáfalla, 

styttan svefn um 1 klst og mögulega aukna tíðni umferðaslysa fyrstu vikuna eftir að 

sumartími er settur á vorin19, 20 Þessar rannsóknir styðja því að staðartími sé í 

samræmi við líkamsklukku allt árið en ekki einungis að vetrarlagi. Vísindamenn um 

allan heim tala nú fyrir því að skaðleg áhrif sumartíma séu rannsökuð nánar. Líklegt 

er því að þessi hliðrun tvisvar á ári víða um heim verði endurskoðuð á næstu árum.

Markvissari leið: lagafrumvarp.

Í tilefni af skoðun Hins íslenska svefnrannsóknafélags á málinu um seinkun 

klukkunnar vill félagið vekja athygli á markvissari leið að sama marki: að allsherjar- 

og menntamálanefnd Alþingis flytji á vorþingi 2014 þverpólitískt frumvarp til laga um 

breytingar á lögum nr. 6/1968 um tímareikning á Íslandi.

Frumvarpið gæti falið í sér nákvæmlega sömu meginatriði, sem lögð eru til í 

þingsályktunartillögunni -  auk þess sem auka mætti við greinargerð og rökstuðning.

Efni frumvarpsins yrði einfalt. Núgildandi lög um tímareikning á Íslandi eru aðeins ein 

grein og hefur hún staðið óbreytt frá árinu 1968. Í stað „Hvarvetna á Íslandi skal telja 

stundir árið um kring eftir miðtíma Greenwich." komi: Hvarvetna á Íslandi skal telja 

stundir árið um kring einni klukkustund á eftir samræmdum heimstíma (UTC-1). 

Gildistökugreinin gæti miðað við þann tíma þegar sól er hæst á lofti á Íslandi, sumarið 

2014, þ.e. við sumarsólstöður 21. júní 2014. Ákvæði til bráðabirgða gæti kveðið á um 

skyldu stjórnvalda til að efna til víðtækrar kynningar á breytingu staðartíma á Íslandi.
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Aðrir helstu kostir frumvarps af þessu tagi yrðu að í samfélaginu gæti náðst enn 

víðtækari samstaða um málið.

Sé það hinsvegar ætlun tillögu flytjenda að ráðherra verði falið að flytja frumvarp um 

efnið á Alþingi ítrekar Hið íslenska svefnrannsóknafélag eindreginn stuðning sinn við 

meginmarkmið tillögunnar.

Samantekt: Morgunbirta bætir líðan.

S Bætt heilsa og aukin virkni íslensku þjóðarinnar yrði afar líkleg afleiðing ef 

staðarklukkan á Íslandi yrði leiðrétt, í samræmi við landfræðilega legu, eins og 

lagt er til með tillögunni.

S Morgunbirtan stillir líkamsklukkuna, enda er hún merki frá náttúrunni um að 

vakna og takast á við verkefni dagsins. Misræmi milli okkar innri klukku og ytri 

klukku samfélagsins yrði leiðrétt alveg eða að nær öllu leyti.

S Sólarupprás á Íslandi yrði klukkutíma fyrr en nú og Íslendingar nytu 

morgunbirtu á fótaferðartíma mun fleiri vetrardaga en nú.

S Svefntíminn færðist fram, fólk sofnaði fyrr og ætti auðveldara með að vakna.

Jákvæð áhrif yrðu á svefnvenjur og lunderni.

S Félagsleg virkni gæti aukist á öllum sviðum samfélagsins, í fjölskyldulífi og á 

vinnumarkaði. Framleiðni gæti aukist að sama marki.

S Heilsuspillandi áhrif stutts svefns myndu minnka, þ.á.m. offita6-8, fullorðins
Q 1 n 11 12sykursýki9, hjarta- og æðasjúkdómar , ónæmiskvillar og jafnvel dauðsföll 

S Námsárangur gæti batnað, brottfall úr skólum gæti minnkað,

S Áhætta á offitu, þunglyndi og tóbaks- og áfengineyslu16-18 gæti minnkað.

S Svokölluð klukkuþreyta minnkaði.

S Staðarklukkan á Austurlandi yrði nokkurn veginn í samræmi við sólarklukkuna 

en á Vesturlandi yrði munurinn einungis hálftími.
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Undirritaðar lýsa sig reiðubúnar til að koma fyrir nefndina og kynna málið frekar, sé 

þess óskað.

Fyrir hönd Hins íslenska svefnrannsóknafélags

Dr. Erna Sif Arnardóttir, formaður Hins íslenska svefnrannsóknafélags 

og forstöðumaður svefnmælinga við Landspítala -  háskólasjúkrahús.

Erla Björnsdóttir, varaformaður Hins íslenska svefnrannsóknafélags og 

sálfræðingur.

Björg Þorleifsdóttir, lífeðlisfræðingur og lektor við Háskóla Íslands.

Frekari upplýsingar fást hjá Björgu Þorleifsdóttur, btho@hi.is eða 525-4860.
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