krifa.dk

Stress af
- og sov godt
Søvnguiden til dig, der er træt af at ligge søvnløs

Stress af - og sov godt
Produceret af Krifa
Fotos: iStock
Grafisk tilrettelæggelse: Convince A/S
Alle rettigheder ifølge gældende lov om
ophavsret forbeholdes.
Det er ikke tilladt at kopiere denne e-bog.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 1: Stress er den største søvntyv
Kapitel 2: Hvor dårlig er din søvn?
Kapitel 3: Få nattesøvnen igen
Kapitel 4: Tre øvelser til bedre søvn
Kapitel 5: Hvis din søvn stadig svigter

3
4
6
8
11
13

Mød eksperterne

Christina Kousholt
Stresskonsulent i Krifa

Erik Hougaard
Stresskonsulent i Krifa

Annika S. Christensen
Stresskonsulent i Krifa

I Krifas stresstest kan
du helt gratis måle,
hvor stresset du er.
Tag stresstesten her

Stresser du om natten?
Der er mørkt i soveværelset. Et kig på mobiltelefonens ur viser, at klokken for længst har passeret midnat.
Alligevel er du lysvågen. Din krop kan ikke finde ro, du vender og drejer dig i sengen for at finde den rigtige
sovestilling. Men det virker ikke. For når du endelig har lagt dig til rette, parat til at lade søvnen omfavne dig,
kommer tankerne myldrende. Og du indser, at i nat bliver endnu en af de der nætter.
Lyder det bekendt for dig? Det er sådan, natten foregår for mange stressede mennesker. Søvnen er nemlig
ofte noget af det første, der ryger, når du er stresset – og det er uanset, om du er lidt eller meget stresset,
om du er i job, ledig eller sygemeldt.
Og når du ikke får den søvn, du har brug for, er det endnu sværere at få overskuddet tilbage i hverdagen.
Så giver den manglende søvn grobund for mere stress, og du er pludseligt havnet i en ond cirkel.
Så hvordan bryder du mønstret og får nattesøvnen tilbage? Det er temaet for denne e-bog. Her zoomer
vi ind på, hvorfor søvn og stress hænger sammen, og giver dig eksperternes bedste råd mod de søvnløse
nætter.

Meget mere om stress
Vil du have mere viden, rådgivning og konkrete værktøjer til at arbejde med stress? Så har Krifa udviklet et nyt
skræddersyet og professionelt forløb til dig. Det hedder Stressfri og hjælper dig med at håndtere den stress, du
oplever. Der er også et helt univers til dig, der vil forebygge stress, og et univers til dig, der er tæt på en stressramt.
Læs mere om Stressfri
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Kapitel 1:
Stress er den største søvntyv
Har du nogensinde haft svært ved at sove efter at have set en uhyggelig film?
Så er det ikke kun, fordi du frygter, at de uhyggelige scener bliver til virkelighed.
Det skyldes også, at din krop bliver stresset, når du ser en ubehagelig film.
Og selv så lille en stresspåvirkning giver dårligere søvn.
Det fortæller rapporten ”Søvn og sundhed” fra Vidensråd for Forebyggelse, som dermed fastslår, at der er
en tydelig sammenhæng mellem stress og dårlig søvn. Men hvorfor egentligt? Hvorfor reagerer kroppen så
stærkt, når den udsættes for stress? Det sætter vi fokus på i dette kapitel.

Fight, flight or freeze
Når kroppen reagerer på stress, skyldes det faktisk et instinkt, som sidder dybt i os - og som man også finder hos dyrene. Når et dyr oplever noget, som er farligt, reagerer det typisk på tre forskellige måder: Det kan
kæmpe, flygte eller spille død – på engelsk Fight, Flight or Freeze. Stressen gør på samme måde vores krop i
stand til at yde noget ekstra og tage kampen op mod det farlige - eller flygte fra det.
Det fortæller Erik Hougaard, der er stresskonsulent i Krifa.
”Når man oplever stress, er kroppen i en alarmtilstand. Det er derfor, mange stressramte oplever
åndedrætsbesvær, muskelspændinger, hjertebanken og en generel rastløshed og uro i kroppen.
Det er bare et udtryk for, at din krop vil passe på dig,” siger Erik Hougaard.
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Vidste du, at...
Danskerne generelt oplever problemer med
nattesøvnen? I Sundhedsstyrelsens Nationale
Sundhedsprofil for 2013 svarede 41 % af
danskerne, at de havde været generet af
søvnbesvær inden for de seneste 14 dage.
Flere forskere peger på, at langt de fleste
tilfælde af søvnløshed skyldes stress.
Kilde: Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil

41%
Og det er netop de påvirkninger, der gør, at det kan være vanskeligt at få kroppen til at falde til ro, når uret
siger sengetid.
”Din krop kører på fuld skrue. Adrenalinen suser rundt i kroppen, og hjertet banker derud af. Samtidig kører
tankemylder og bekymringer rundt i hovedet, og det kan føles helt umuligt at få til at stoppe. Og når du
hverken kan finde ro fysisk eller psykisk, er det oftest helt umuligt at falde i søvn – også selvom du er helt
udkørt efter en travl dag,” siger Erik Hougaard.
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Kapitel 2:
Hvor dårlig er din søvn?
Det er ikke kun problemer med at falde i søvn, som stressen er skyld i.
For når du som stressramt endelig falder i søvn efter at have vendt og
drejet dig i mange timer, er det nemlig heller ikke den gode søvn, du får.
Stress gør, at din søvn bliver usammenhængende, og at du ikke sover dybt nok.
Og det er netop noget af det, der kendetegner dårlig søvn.
Tjekliste dårlig søvn
Dårlig søvn har overordnet set fire kendetegn. Og som stressramt kan du muligvis krydse dem alle af.
Brug tjeklisten til at se, hvor mange af de fire udsagn, du oplever.
Jeg har vanskeligt ved at falde i søvn og ligger vågen i mere end 45 min.
Jeg får ikke nok sammenhængende søvn.
Jeg vågner for tidligt, selvom jeg har mulighed for at sove videre.
Jeg sover for lidt (mindre end seks til syv timer) eller for meget (mere end ni timer).
Kilde: ”Søvn og Sundhed”, rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, juli 2015.
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Dårlig søvn kan være farlig
Den dårlige søvn er ikke kun frustrerende, den kan faktisk også være farlig for dit helbred. Kroppen bruger
nemlig søvnen til at restituere og gøre sig klar til næste dag.
Annika S. Christensen, der er stresskonsulent i Krifa, fortæller:
“Kroppen har brug for at restituere både fysisk og psykisk, og derfor er den dybe søvn helt nødvendig for dig.
Det er også den dybe nattesøvn, som hjernen prioriterer højest – så har du sovet dårlig en nat, vil hjernen
forsøge at indhente den forsømte restitution natten efter. Men generelt nedsættes restitutionen, når du er
stresset, og din krop bliver dermed ikke genopladet ordentligt.”
Ny tendens: Arbejdspladsen blander sig i
din søvn
Ingen e-mailtjek og Facebook før sengetid.
Flere virksomheder er begyndt at indføre søvnpolitikker for at sikre, at medarbejderne møder
glade og veludhvilede op på job. Det gælder fx
Energiselskabet DONG Energy.
Kilde: Berlingske

Den manglende genopladning gør, at vi næste morgen føler os endnu mere trætte og uoplagte – og så er
det endnu sværere at overskue den kommende dag. Derfor er det helt afgørende for vores trivsel, at vi får
den søvn, vi har brug for.
”Når du får de syv-ni timers kvalitetssøvn, du skal have, har du meget mere at stå i mod med. Det gør, at du
har sværere ved at blive stresset. Derfor kan god søvn være en måde at mindske stressen på – eller i hvert
fald give mere overskud til at arbejde med det, der stresser,” fortæller Annika S. Christensen.

Dyk ned i den stressramte krop
Vidste du, at både lungerne, maven og musklerne påvirkes, når du er stresset? Se med, når stresskonsulent
Erik Hougaard forklarer, hvad der fysiologisk sker i den stressede krop. Videoerne er både henvendt til dig,
der selv oplever symptomer på stress, og til dig der er pårørende til en stressramt.

7

Kapitel 3:
Få nattesøvnen igen
Søvn er altså helt afgørende for dit stressniveau. Men hvordan får du
den – og hvordan sørger du for, at det bliver den gode af slagsen?
Krifas stresskonsulenter giver dig de bedste råd i dette kapitel.
Før sengetid
Forberedelsen til den gode nattesøvn starter faktisk flere timer før, du ligger dig til rette i sengen.
Her er fem gode råd, der kan hjælpe din krop med langsomt at geare ned.
Drop tankerne om arbejde
Kender du det, at du lige skal tjekke mails en sidste gang, inden sengen kalder? Hvis ja, er det
om at kæmpe i mod den trang. Selvom du blot bruger to minutter på at læse mails, er din
hjerne fokuseret på arbejdet de næste timer. Og en overaktiv hjerne gør det svært at falde i
søvn.
Ingen motion om aftenen
Det er sjældent, at du bliver rådet til ikke at dyrke motion. Men lige netop når det gælder din
nattesøvn, kan motion for tæt på sengetid faktisk virke forstyrrende. Det tager nemlig tid for
musklerne at omstille sig fra aktivitet til hvile, og derfor vil du have svært ved at falde til ro.
Men det betyder ikke, at du skal droppe motionen helt – for motion er nemlig en af de faktorer,
som fremmer en god nattesøvn allermest. Det handler bare om at lægge træningen så tidligt
på dagen som muligt og minimum tre-fire timer før sengetid, så din krop er faldet helt ned, når
du lukker øjenene.
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Ingen skærm
Lyset fra din smartphone, computer eller fjernsyn snyder hjernen til at tro, at den skal være vågen. Faktisk har amerikanske forskere fundet ud af, at kunstigt lys fra fx smartphones er noget
af det mest skadelige for nattesøvnen. Lyset nedsætter nemlig kroppens produktion af
hormonet melatonin, som er med til at regulere kroppens indre ur. Undgå derfor skærmbrug
den sidste time inden sengetid og lav i stedet noget afslappende, som fx at læse en bog eller
lytte til noget afslappende musik.
Drop middagsluren
Det kan være fristende at tage en lang middagslur på sofaen, når nattesøvnen svigter.
Men det skal du så vidt muligt undgå, fordi det blot vil gøre det sværere at falde i søvn om
aftenen. Det er helt naturligt, at du føler træthed ved middagstid, for de fleste menneskers
energiniveau dykker om eftermiddagen. Derfor kan det være en god idé at sørge for afslapning
og pauser i løbet af dagen – bare uden at falde i den dybe søvn. Måske du kan nøjes med en
helt kort powernap i 5-10 minutter?
Læg ikke for længe i sengen
Ahhh sådan en søndag formiddag under dynen – hvor der både bliver set fjernsyn og spist
morgenmad i sengen. Det kan være rart, men det er ikke godt for din søvn. Når du bruger din
seng til alt muligt andet end at sove, forbinder din krop ikke automatisk sengen med søvn.
Og det vil forringe dine chancer for en god nats søvn. Så stå op, når du ikke længere skal sove.

Vidste du, at...
Man faktisk ikke kan sove for meget? Kroppens
behov for søvn vil normalt regulere sig selv.
Kilde: Politiken

Omkring sengetid
Klokken har slået sengetid, og du er klar til at falde i søvn. Men inden du lukker øjnene i, kan du gennemgå
nedenstående tjekliste, som sikrer dig de helt optimale omstændigheder for en god nattesøvn.
Sæt vækkeuret
Struktur er altafgørende for god søvn. Sørg derfor for at sætte dit vækkeur samme tid hver
morgen, så din krop oplever en regelmæssighed. Gå også gerne i seng samme klokkeslæt hver
dag - det vil hjælpe din krop til at falde hurtigere til ro.
Husk det faste aftenritual
Ha ’ et fast aftenritual med en rutine, som kan være med til at skabe ro.
Det kan være at drikke en varm kop the, lave afspændingsøvelser eller læse en bog.
Tag en dyb indånding
En lang dag er gået, og nu har din krop brug for at falde til ro. Det gøres lettest gennem din
vejrtrækning. Når du trækker vejret dybt, får du ilt til cellerne, dine muskler afspændes, og din
puls falder. Tag tre dybe indåndinger helt ned i maven, langsomt og roligt ind gennem næsen
og ud gennem munden. Gentag, indtil du føler, at din krop falder til ro.
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Tjek temperaturen i soveværelset
Luft ud i dit soveværelse, inden du skal sove. Den friske luft er sund for din hjerne, og et for
varmt soveværelse gør, at kroppen kan have svært ved at falde til ro. Ifølge eksperter vil de
fleste mennesker sove bedst i et 15-22 grader varmt rum – men den perfekte temperatur er
helt individuel.

Efter sengetid
Klokken er mange, og det er langt over din sengetid. Kan du alligevel ikke
sove, er her et par gode råd.
Stå op!
Der er ingen grund til, at du vender og drejer dig i sengen i flere timer. Faktisk kan det
forværre søvnproblemerne, hvis du bliver liggende for længe i sengen, selvom du ikke kan
sove. Din hjerne skal nemlig helst forbinde sengen med søvn, ikke med problemer. Er du ikke
faldet i søvn efter ca. 30 minutter, skal du derfor stå op. Sæt dig i sofaen og læs en bog eller et
blad, indtil du igen er klar til at lægge dig. Suser tankerne rundt i hovedet, kan du lave tankemylder-øvelsen, som du finder i kapitel 4.
Drop bebrejdelserne
Man kan hurtigt ligge og bebrejde sig selv over, at man nu igen ligger vågen. Men tanker som
”Jeg får garanteret ikke sovet igen i nat” eller ”Hvis jeg ikke sover nu, får jeg under fire timers
søvn”, gør kun situationen værre – for du kan jo ikke tvinge dig selv til at sove. Forsøg i stedet at
skubbe de negative tanker til side – og accepter, at du lige nu har en periode med mindre søvn.
Hjernen vil som sagt sørge for at få den nødvendige dybe nattesøvn først, så du nok skal klare
dig alligevel. Jo mere du kan afdramatisere situationen, jo lettere bliver det at falde til ro.

Måske et trick, der virker for dig?
Der findes utallige mere eller mindre effektive metoder til at falde hurtigere i søvn – og en af dem er den såkaldte
4-7-8-metode. Ifølge Dr. Andrew Weil, der har udviklet metoden, kan en særlig vejrtrækningsøvelse afstresse
nervesystemet og derfor få dig til at falde i søvn på et øjeblik. Måske virker det også for dig?
1.

Placer tungen i ganen lige bag ved fortænderne, og hold den der under hele øvelsen.

2.

Luk munden og indånd gennem næsen, mens du i hovedet tæller til fire.
Hold dit åndedræt og tæl til syv. Udånd gennem munden, mens du tæller til otte.

3.

Gentag tre gange – og du skulle gerne føle dig mere søvnig.

Kilde: TV2
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Kapitel 4:
Tre øvelser til bedre søvn
På de næste sider finder du tre øvelser, der kan hjælpe dig med at få en bedre søvn.
Den første handler om at give din søvn et grundigt eftersyn, så du ved, hvor du skal sætte ind. De to sidste
handler om at skabe ro – både i kroppen og i hovedet. Gør dem gerne til et fast ritual inden sengetid, så du
langsomt gearer kroppen ned til søvn.

Øvelse 1:
Giv søvnen et eftersyn
Hvor længe har dine søvnproblemer egentligt stået på? Og er der i virkeligheden en helt konkret ting, du gør
i løbet af dagen, som forværrer din søvn? Det kan du få overblik over ved at føre dagbog over din søvn.
1.

Start dagbogen inden sengetid. Notér ned, hvad du har lavet i løbet af dagen – har du dyrket
motion, slappet af, lavet noget socialt? Har du spist regelmæssigt og til sædvanlige tider? Hvor
mange kopper kaffe har du drukket? Hvordan har du haft det i dag?

2.

Den næste del af dagbogen udfyldes næste morgen. Her skal du notere, hvordan din søvn har
været. Hvornår faldt du i søvn, hvor mange gange vågnede du, og hvor udhvilet føler du dig?

3.

Brug dagbogen i minimum 14 dage – det vil kunne give dig et indblik i din søvn. Herefter kan du
lede efter mønstre – måske sover du dårligere, når du har spist aftensmad sent om aftenen?
Eller vågner færre gange, når du har gået en tur i løbet af dagen?
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Der findes diverse apps til mobilen, hvor du kan udfylde din dagbog. Du kan også bruge Søvndagbogen, som
er udviklet af søvnforsker Michael Rasmussen. Det er en skabelon med spørgsmål til din dag - og den er lige
til at printe ud og udfylde derhjemme. Hent Søvndagbogen.

Øvelse 2:
Ro i krop og tanker
Har du svært ved at falde helt til ro, eller kører tankerne rundt i hovedet? Så kan denne afspændingsøvelse
måske hjælpe dig.
Afspænding er et virksomt og effektivt redskab til at:
Få kroppen til at slappe helt af i alle muskler og led, så hele organismen falder til ro.
Få tankerne til at falde til ro, så du nemmere kan blive nærværende der, hvor du er.
Falde i søvn.

Hvordan gør jeg?
Find et godt tidspunkt, gerne hver dag, og sæt eller læg dig godt til rette.
Lyt til en af afspændingsøvelserne – der er en kort version på omkring 10
minutter og en lang version på ca. 17 minutter.

Download og lyt til
Krifas afspændingsøvelse
Download den korte version her
Download den lange version her

Du skal prøve det nogle gange, før du kan vurdere, om det gavner dig. Prøv både den lange og den korte
version, så du ved, hvilken du synes bedst om. Når du bliver rutineret, kan du lave afspændingen uden at
lytte til øvelserne.

Øvelse 3:
Stop dit tankemylder
Oplever du jævnligt, at tankerne farer forvildet rundt i hovedet, når du ligger og forsøger at sove? Så er det
en god idé at skrive dine tanker ned.
1.

Find et roligt tidspunkt i løbet af dagen. Find papir og kuglepen frem, og skriv de tanker ned,
som cirkulerer rundt i hovedet. Bliv ved med at skrive, indtil der ikke er flere tanker.
Når der på et tidspunkt opstår nye tanker, sætter du dig hen og skriver videre.

2.

Oplever du alligevel tankemylderet, når du skal sove, så skriv et par stikord ned og uddyb det på
dit papir dagen efter.

Øvelsen vil skabe en mental lettelse. Når tankerne er skrevet ned, er oplevelsen ofte, at de ikke længere
behøver at være i hovedet.
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Kapitel 5:
Hvis din søvn stadig svigter
Når søvnen svigter, bliver man hurtigt utålmodig – og er man samtidigt stresset
i det daglige, kan det føles som en kamp at komme igennem en travl dag uden
det overskud og energi, som en god nattesøvn giver.
Men desværre kan du ikke ændre søvnproblemer fra den ene dag til den anden. Det fortæller Krifas stresskonsulent Erik Hougaard.
”Der findes ikke noget mirakelmiddel, der kan afhjælpe søvnløsheden hos alle mennesker. I stedet handler
det om at finde det, der virker for dig. For selvom du ikke kan rette op på søvnen med et snuptag, kan du
alligevel træffe nogle valg og ændre på nogle vaner, som hjælper dig i den rigtige retning. Og på sigt vil det
hjælpe søvnen på vej.”

Sovemedicin?
Men det er ikke altid, at den naturlige vej er nok. Er du havnet i den onde cirkel, hvor du ikke kan sove, fordi
du er stresset, og hvor den manglende søvn blot forværre din stress, kan det være nødvendigt at tale med
din læge.
”Din læge kan hjælpe dig med at afgøre, om du skal have ekstra hjælp, fx i form af sovemedicin,” fortæller
Erik Hougaard og fortsætter:
”I udgangspunktet er sovemedicin ikke den bedste løsning. Men det kan blive nødvendigt for at beskytte dit
helbred. Men det er vigtigt, at du har din læge med inde over.”

13

Husk at arbejde med det, der stresser dig
Er du stresset, er det vigtigt at huske på, at søvnproblemerne er et symptom på den stressbelastning, du
oplever. Derfor er det vigtigt også at tage hånd om det, der er roden til problemet - nemlig din stress.

”De fleste mennesker vil opleve, at søvnen vender tilbage
i takt med, at stressen aftager. Det at få stressen helt ud
af kroppen vil automatisk gøre dig mere afslappet og
dermed forbedre mulighederne for en god nattesøvn.
Men det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på,
at der kan være andre sundhedsmæssige ting i spil, som
har indflydelse på din søvn også – og har du mistanke om
det, skal du kontakte din læge,” siger Erik Hougaard og
fortsætter:

”Men det er vigtigt, at du tager hånd om din stress, ikke bare søvndelen. Er du stressramt, kan jeg godt
forstå, hvis det er svært at overskue, hvor du skal starte – så tøv endelig ikke med at bede om hjælp. Det kan
være hos en ven, en kollega, et familiemedlem eller en fagperson, fx os stresskonsulenter i Krifa.
Det vigtigste er, at du ikke sidder med følelsen af at være alene med det.”
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krifa.dk
Er du stresset?
Få hjælp fra Krifa
Vil du have rådgivning og konkrete værktøjer til at håndtere den
stress, du oplever? Så tilmeld dig Krifas Stressfri-forløb.
Stressfri er et skræddersyet og professionelt forløb, der hjælper stressramte til at håndtere og handle på den
stress, de oplever. Uanset om du er i job, sygemeldt eller ledig, får du her vejledning, støtte og hjælp til at
slippe af med stressen.
Er du pårørende til en, der har stress, eller vil du gerne forebygge stress, har vi også et helt univers med
hjælp og vejledning til dig. Her kan du bl.a. lære om, hvordan du passer bedst på dig selv, og hvordan du
bedst støtter den stressramte.

Læs mere om
Stressfri og tilmeld dig
Læs mere om Stressfri her
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