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Gode råd om søvn 

 

• Respektér kroppens indre ur, og hold regelmæssige sengetider hver dag. 

• Lad være at sove i løbet af dagen. Hvis du er træt, så motionér for at blive 

frisk og for at gøre kroppen fysisk træt (så sover du bedre om natten). 

• Drik ikke alkohol eller koffeinholdige drikke tæt på sovetid. 

• Slap af en time før sengetid og undgå lys fra skærme (pc, tablet, mobil). 

• Gå ikke sulten eller overmæt i seng, og spis ikke om natten.  

• Skab et godt sovemiljø: Stille og mørkt, evt. 13-18 grader, frisk luft, en god 

madras, ingen mobil.  

• Kan du ikke sove: Så stå op, gå ud af rummet, og gør noget andet, til du 

bliver træt igen (ingen mobil!).  

• Når du ligger i sengen og begynder at gruble, så afled dine tanker og ac-

ceptér at du ikke kan falde i søvn lige nu. Lad kroppen finde ro.  

 

 

Vil du gerne lære mere, så tilmeld dig til kurset eller book 

en tid til søvnvejledning.  

LÆR AT SOVE  
GODT IGEN 

Fælles læring og individuel vejledning over 3 uger  

med søvnvejleder Eva-Maria Schirmer 

 

Til alle, der gerne vil vågne glade op efter en god nats 

søvn.  

 

Et gratis kursus med maks. 10 deltagere.  



 

 Hvordan sover Danmark? 
 

Søvnbesvær er et udbredt problem i Danmark, hvor de seneste tal fra 

”Hvordan har du det? - 2017” viser, at 45,9% har haft søvnbesvær inden for de 

sidste 14 dage.  

 

Har det stået på over en måned, uden at der er en forbigående situation (fx 

deadlines eller små børn), så kan dårlig søvn give mange helbredsmæssige 

problemer. Dårlig søvnkvalitet kan øge risiko for bl.a. type-2-diabetes, hjerte-

kar-sygdom og er med til at forringe ens smertetærskel. Omvendt kan gode 

søvnvaner styrke immunforsvaret, give mere overskud og fremme helbredet.   

 

 

Hvem henvender kurset sig til? 

 
Kurset er for alle voksne, hvis søvnbesvær har stået på over en måned eller 

længere . Det kræver dog, at man gerne vil gøre noget ved det og er åben for 

forandringer.  

 

Kan du sige ja til mindst én af disse udsagn, så er kurset noget for dig!  

  

• Sover du dårlig mere end 3 nætter om ugen? 

• Tager det dig over 30 min. til at falde i søvn? 

• Varer dine natlige opvågninger mere end 30 min.?  

 

 

Hvordan foregår undervisning? 

 
På søvnkurset mødes vi to timer til fælles undervisning over tre uger. Mellem 

undervisningsgangene vil du opfordres til at udfylde en søvndagbog. Søvn-

dagbogen er med til at belyse dine vaner, ritualer og dit reelle udbytte af nat-

tesøvn.   

 

Hver undervisningsgang afsluttes med 20 minutters afslapning i form af vejr-

trækningsøvelser, muskelafspænding og visualisering.   

 

Efter de tre ugers fælles læring, vil du få tilbudt en times individuel søvnvej-

ledning samt to opfølgninger.   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Hvordan tilmelder jeg mig?  

 
Du kan vælge at gå på Thisted Kommunes hjemmeside 

for at læse om kurset og tilmelde dig online her:  

  

 www.thisted.dk/sundhed 

 

Ellers kan du kontakte søvnvejleder Eva-Maria Schirmer via e-mail 

eller telefon. Husk at angive dit navn, mobilnummer og e-mail 

adresse.  

  

 

Kontakt:  
 

 Sundhed og Kvalitet 

 Eva-Maria Schirmer 

 Mobil:  6114 3118 

 E-mail: ems@thisted.dk  
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