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Sov godt
SØVN: God og rigelig
søvn gør livet lettere
for kroppen. Der er
genveje til at sove
bedre.
Foto: Morten Koldby

Af Louise
Rønde,
stresscoach
Hun ser ud af vinduet. Udsigten til Slotssøen giver
plads til fordybelse. Hun er
udbrændt. Hendes øjne er
fugtige, samtidig med at hun
fortæller mig, at hun sover
rigtig dårligt om natten.
Hun kan ikke falde i søvn,
når hun lægger hovedet på
puden, og hun vågner mange gange i løbet af natten.
»Et tankemylder dukker op
konstant - og tankerne vil
ikke slippe mig. Jeg føler
mig udkørt«.
Sådan udtrykte en af mine
klienter sig til mig under
den første samtale, vi havde
sammen.

Søvn gør dig lykkeligere
Stress går ofte ud over søvnen. I en stresset periode har
kroppen ofte brug for mere
søvn, så den kan restituere.
En god nats søvn er altafgørende for god daglig trivsel.
Desværre er kvaliteten af
søvnen hos mange danskere under middel, og langt
de fleste danskere sover en
time for lidt hver nat. Når
kroppen får for lidt søvn,
falder koncentrationsevnen
drastisk, og evnen til at lære
bliver forringet. Man bliver
mere følsom over for smerte,
og humøret falder.
Med ganske få værktøjer
er det muligt at skabe en
markant ændring i sit velbefindende. Under søvnen
producerer kroppen sit eget
lykkehormon - endorfiner.

Med en god og tilstrækkelig
søvn vil kroppens stressniveau blive lavere - og det vil
få humøret til at stige og generelt øge trivslen.

Sov bedre
Som stresscoach arbejder
jeg en del med søvnvaner - at
sove nok og godt. Jeg anbefaler mine klienter at undgå tv, arbejde på pc’en eller
bruge andre it-produkter
som eksempelvis smartphonen inden sengetid. Det
skyldes, at især disse produkter udsender et blåt lys,
som påvirker hjernen og
søvnen. Det blå lys hæmmer
den naturlige søvn.
Mange danskere drikker
koffeinholdige drikke - også
sidst på dagen. Kaffe, sort te,
cola. Når kroppen får koffeinholdige drikke efter kl. 15,
påvirkes søvnen negativt.
Koffein er et opkvikkende
stof, som tager lang tid om at
forlade kroppen. Derfor kan
koffein virke søvnforstyrrende.
Mange af mine klienter,
som lider af søvnproblemer,
har ofte tankemylder. Tanker, som flyver rundt i hovedet, og som forhindrer os
i at slappe af og falde i søvn.
Mange danskere har svært
ved at falde i søvn, vågner i
løbet af natten eller vågner
meget tidligt om morgenen.
Den bedste medicin mod det
er at få tømt hjernen. Få tankemylderet til at stoppe. Det
kan blandt andet gøres ved
at skrive alle tanker ned på
en blok papir. Skriv alt ned,
så hjernen bliver tømt. Det
bevirker, at søvnen bliver
mere naturlig. Det er et enkelt værktøj, som virker.

På ret kurs
Min føromtalte klient har
gennem et stressforløb hos
mig fået en meget mere naturlig søvn - og ikke mindst
bedre søvnvaner. Det har
gjort, at hendes stress er blevet væsentligt reduceret, og
hun er blevet gladere, har

Guide til bedre søvn
 1. Gør søvnen regel-

 7. Undgå tv, smart-

mæssig - gå i seng og stå
op på samme tid hver dag

phones og computer en
time før sengetid

 2. Sørg for at få nok

 8. Undgå eftermiddags-

søvn - helst 8-9 timer

luren

 3. Undgå kaffe, te og an-

 9. Skriv dine tanker

dre koffeinholdige drikke
efter kl. 15

ned, så din hjerne bliver
tømt

 4. Undgå alkohol og

 10. Sov køligt og mørkt

fået større trivsel og forbedret livskvalitet. Derudover
har hun fået konkrete værktøjer med, så hun ved, hvad
hun skal gøre, når og hvis
symptomerne viser sig igen.

 Søvn er med til at holde

søde ting efter kl. 19

 5. Sørg for frisk luft
hver dag

 6. Undgå hård motion 2
timer før du går i seng

Del gerne dine erfaringer
om søvn på min facebookside: www.facebook.com/
stresscoachlouiseronde
eller skriv til mig på
louise@louiseronde.com

Derfor skal du sørge for
at sove godt - og nok
humøret oppe

 Dit immunforsvar styrkes
Læs mere på
www.louiseronde.com

 Din hukommelse bliver
bedre

 Din indlæring øges
 Din hud ældes langsommere

 Du fungerer bedre
mentalt

Vi har brug for god søvn
gennem hele livet,
og som voksne kan vi selv
gøre noget ved vores vaner
- og uvaner.
Foto: Mie Neel

