
Tips til bedre søvn

• Soveværelset er til søvn og sex
Film, læsning, spisning og poker må du klare i andre rum.

• Soveværelset skal indrettes til søvn
Der skal være mørkt (helt sort), køligt, ventileret, rent og stille. 
Er der støj fra fx gaden, må du sove med ørepropper.

• Motion forbedrer din søvn
Men mange har svært ved at sove, hvis de træner for tæt på 
sengetid. Så få det klaret i løbet af dagen.

• Sidste kaffepause er kl. 16
Hold dig fra kaffe, sort te og cola i dagens sidste timer. 
Du skal jo ikke kvikkes op for at sove.

• Tag et varmt bad eller en tur i saunaen
Gør det 1-2 timer før sengetid. Det øger din kropstemperatur, 
og når den falder igen, bliver du søvnig.

• Gå i seng mellem kl. 22 og 02
For der har du det højeste niveau af hormonet melatonin, 
som hjælper dig til at falde i søvn.

• Undgå blåt lys om aftenen
Sluk dit tv den sidste times tid inden sengetid. Sæt mobil og 
tablet på nattilstand, så det blå lys reduceres. Og dæmp lyset 
omkring dig.

• Hold en stabil søvnrytme
Gå i seng og stå op på nogenlunde samme tidpunkt hver dag. 
Så vidt muligt også i weekenden.

• Ligger du søvnløs
Så stå op og gør noget kedeligt. Læs lidt avis og hør noget 
intetsigende musik. Når du bliver søvnig, går du tilbage i seng. 
Hvis du sover dårligt om natten, skal du ikke sove i løbet af 
dagen. Hold dig vågen indtil næste aften.

• Drop bekymringerne
Lær teknikker til at slukke for dine bekymringer og grublerier, 
så dit hoved får fred til at sove.

• …og så lige den om at undgå det irriterende energidyk om 
eftermiddagen
Det handler selvfølgelig om at få nok søvn, men også om 
sukker. Slik og kager til eftermiddagskaffen får dit 
insulinniveau til at stige brat, og når det falder igen, bliver du 
søvnig. Så spis noget andet, og hold dig frisk.

CBPinfo

…god søvn styrker dit immunforsvar, og er med til at 
forebygge sygdomme?

…du i den dybe søvn producerer ligeså meget 
væksthormon pr. sekund, som et spædbarn gør?

Vidste du at…

Tænk en gang, hvis du
• fik endnu mere energi
• følte dig frisk hele dagen
• slap for et energidyk om eftermiddagen
• ikke faldt i søvn foran dit tv
• sov virkelig godt om natten

Her kommer din guide til bedre søvn og mere 
energi

Du ved det jo godt
Søvn er helt afgørende for vores sundhed og velvære. 
Der findes ingen erstatning for søvn. Og nej – du kan ikke 
bare sove, når du bliver gammel. For sover du ikke nu, 
bliver du ikke gammel.

Du skal ikke have for meget søvn
Voksne skal have omkring 7 timers søvn hver nat – sådan 
cirka. Det varierer selvfølgelig fra person til person. 
Kvinder har brug for lidt mere søvn end mænd, og ældre 
mennesker behøver ofte mindre søvn end yngre 
mennesker. Men ingen har godt af at klare sig med 5 
timer, og ingen har brug for 10 timer.

Du bliver hjernevasket, når du sover
Når du sover, trækker din hjerne sig en smule sammen, 
og derved bliver hjernens hulrum større. Når du ligger 
ned, bevæger spinalvæsken sig fra rygmarven til hjernen 
og renser hjernens hulrum for affaldsstoffer fra en travl 
dag. Derfor kan du ikke sidde op og sove, og sover du for 
lidt, bliver vaskeprogrammet for kort.

Du kan godt sove på forskud
Hvis du fx har vagt eller skifteholdsarbejde, kan du godt 
dele din søvn op i flere perioder. Bare husk, at søvn sker i 
perioder på ca. halvanden time, så sov fx 3, 4,5 eller 6 
timer ad gangen. Hvis du en nat får sovet en time for lidt, 
lægger du bare en time til din søvn næste nat. Så er der 
balance i regnskabet igen.
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