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Én ting er at sove for lidt. Det gør op 
mod hver tredje dansker, viser flere store 
danske undersøgelser. Men rigtig mange 
af os sover også alt for dårligt. Hvor man-
ge, der har en dårlig søvnkvalitet, findes 
der ingen tal på, men ifølge eksperter er 
det noget nær en landeplage.

- Man skal skelne mellem søvnlængde 
og kvalitetssøvn. Det er ikke to ens stør-
relser. Søvnmængden er mindre vigtig, 
hvis den er af dårlig kvalitet. I dag ved 
vi, at uregelmæssig livsstil og for meget 
stress er tæt forbundet med dårlig søvn-
kvalitet. Og det er der rigtig mange, der 
er ramt af, siger søvnekspert Mikael Ras-
mussen fra Center for Stress og Trivsel.

Samme indtryk har chefpsykolog Ca-
milla Holst, der driver PsyCare Danmark, 
som er landets største psykologpraksis 
med over 20 afdelinger, og desuden vært 
for Luksusfælden på TV3. Hun og hendes 
psykologer møder mange danskere, hvis 
nattesøvn lider under dagtimernes stress 
og bekymringer.

- Vi ser ofte, at de filtre, der skal sørge 
for at holde bevidstheden adskilt fra un-
derbevidstheden, er tyndslidte. Årsa-
gerne er som regel stress og depression 
forårsaget af alt for mange agendaer i lø-
bet af dagen. Det, der foregår om dagen, 
begynder at foregå om natten, og der op-
står tankemylder. Det er meget udbredt, 
lyder erfaringen fra Camilla Holst.

Tankemylderet blokerer som regel for, 
at vi kan falde i søvn, men det kan også 
give dårlige drømme og opvågninger ud 
på natten, hvorefter de negative tanker 
forhindrer os i at sove videre.

- Vi begynder at ligge og fokusere på 
ting, vi skal huske eller ordne næste dag. 
Men man er ilde stedt med de tanker 
midt om natten, for du kan jo intet stille 
op, når det er nat og alle andre sover. Re-
sultatet er, du først når ned i den dybe 
søvn ud på morgenen, når du skal op, og 
så kan du næsten ikke slæbe dig af sted, 
siger Camilla Holst.

Selvom stress og følelsesmæssig  uba-
lance er blandt de store syndere, når det 
gælder en god nattesøvn, er der også an-
dre ting, der spiller ind. Uregelmæssig 
døgnrytme er ifølge forskningen den lige 
vej til søvnproblemer.

- Rigtig mange mennesker går i seng 
og står op på forskellige tidspunkter i 
løbet af ugen, for så at knalde brikker i 
weekenden. Det der med hele tiden at 
flytte rundt på døgnrytmen er en rig-
tig dårlig ide, hvis du gerne vil have en 
god søvnkvalitet. Det aktiverer faktisk 
stress. Lidt skarpt sat op, kan det ikke 
lade sig gøre at blive syg af stress, hvis 
du sørger for at få syv timers kvalitets-
søvn hver dag, siger søvnekspert Mikael 
Rasmussen.

 

Få eksperternes bedste råd:

Sådan sover du godt
Det er primært tankemylder, stress og dårlige døgnryt-
mer, der ødelægger din nattesøvn. Læs her hvordan du 
får en god nats søvn - hver nat.
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PSYKOLOGENS 3 SOVERÅD:

Chefpsykolog, indehaver af PsyCare Danmark og vært på 
Luksusfælden på TV3 Camilla Holst giver dig her tre råd 
til at stoppe tankemylderet, som holder dig vågen om 
natten:

1. Rigtig mange mennesker sidder fast i et mønster, hvor de vil alt det gode - hjælpe andre, 
bidrage til fællesskabet,  gøre alting ’ordentligt’. Men selvom det er et godt gedigent værdi-
grundlag, gør det også, at der bliver alt for meget at tage stilling til hele tiden. Det kan være 
nødvendigt at rydde op i tankerne, og det kan nogle gange kræve hjælp fra en psykolog, hvis 
du ikke kan bryde tankerne, der kører i ring. Psykologen kan hjælpe dig med at ’omprogram-
mere’ dine negative tankemønstre. Overvej derfor, om du har brug for hjælp udefra.

2. Du kan også prøve på egen hånd at få styr på tankemylderet. Igen kræver det, at du får sor-
teret i de tanker og gøremål, der egentlig ikke er plads til i dit liv. Skriv en lap papir - en gul post-
it - for hver tanke eller opgave, du døjer med. Husk at dække alle zoner i dit liv, både familien, 
arbejdet, fritiden etc. Registrer dem for en hel uge. Det giver et godt overblik og hjælper dig til 
at vælge tanker og gøremål fra, som er unødige besværligheder, der stjæler vigtig hviletid fra 
dig.

3. Når du ligger søvnløs om natten og hjernen speeder af sted med tanker, så husk på, at du al-
drig kan løse noget om natten. Sørg derfor for at lave et fokusskifte, så du bryder den negative 
tankespiral. Som regel er det helt enkle tricks, der skal til. Tag en elastik om håndleddet og hiv i 
den 100 gange. Tag en bog og tving dig selv til at læse den samme passage igen og igen. Eller 
gå ti skridt den ene vej og ti skridt den anden vej osv. Indtil tankerne holder op.
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SØVNEKSPERTENS 10 SOVERÅD:
Søvnekspert Mikael Rasmussen fra Center for Stress og 
Trivsel giver dig her 10 praktiske råd til en bedre søvn-
kvalitet:

1. Samme sengetid hver dag! Regelmæssighed er det bedste, du kan gøre for din søvn. Gå i 
seng og stå op på nogenlunde samme tid hver dag - også i weekenderne og ferierne. Begyn-
der du at flytte rundt på dine sovetider, går det ud over dit indre ur.

2. Brug lys og mørke rigtigt! Lys og mørke spiller en stor rolle for din døgnrytme og dit 
aktivitetsniveau. Sørg for at få masser af stærkt udendørslys om morgenen og formiddagen. 
Gør det modsatte om aftenen. Søvnhormonet melatonin produceres kun i hjernen, når det er 
mørkt. Så sørg for, at soveværelset er fuldstændig mørkelagt.

3. Sæt tempoet ned! I vores travle hverdag sætter de færreste tid af til at geare ned 1-2 timer, 
før vi skal sove. Vi har en forventning om, at vi fx kan blive siddende foran computeren og 
arbejde, lige indtil vi går i seng. Skab dig et soveritual, som gradvist leder dig over i søvnen. Det 
kan fx være at læse en bog.

4. Ingen motion! Motion er sundt, men ikke et par timer før du skal sove. Motion får puls og 
blodtryk til at stige, og du producerer en masse stresshormoner og sukker, som giver kroppen 
energi. En krop, der er fuld af energi, kan ikke falde i søvn.

5. Sov køligt! Temperaturen påvirker din døgnrytme, og da din kropstemperatur falder, når du 
sover, er det vigtigt, at der ikke er for varmt i soveværelset, for så har du svært ved at falde til 
ro. Du skal helst sove i 13-18 grader.

6. Ingen fjernsyn! Tv hører ikke hjemme i dit soveværelse. For det første sætter tv gang i dine 
stresshormoner. For det andet forstyrres hjernen af alle lydene fra tv’et, også selvom du er 
faldet i søvn foran det. Det er heller ikke smart at tage tabletten eller smartphonen med i 
soveværelset.
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7. Tænk på noget rart! 
Bekymringer og frustre-
rede tanker, får din krop op 
at køre. Gør det til en vane 
at tænke på fem gode ting, 
inden du skal sove. Positive 
følelser får dig til at slappe 
af og falde til ro.

8. Køb en god seng! Køb 
den bedste seng, du har 
råd til. Du tilbringer otte 
timer i den hver nat. Stør-
relse og madrastype skal 
passe til din kropstype, så 
vægten fordeles optimalt.

9. Undgå sene hapsere! 
Mad sætter gang i fordøjel-
sen, og fordøjelsen holder 
dig vågen. Spis senest to 
timer inden sengetid. Og 
undgå drikke med koffein, 
som giver højere puls og 
blodtryk og blokerer for 
træthedssignalerne. Hold 
dig også fra alkohol, som 
giver en meget overfladisk 
søvn.

10. Tag et varmt bad! Et 
varmt bad, en halv til en 
hel time før du går i seng, 
giver ro. Kropstemperatu-
ren stiger i vandet, men når 
du går ud af badet, falder 
kropstemperaturen, og det 
er i sig selv søvndyssende. 
Det er nemlig præcis det 
samme, der sker, lige når 
du falder i søvn.
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Prøv Sedaforte i 2 måneder til halv pris - kun  
kr. 89,-. Herefter sørger vores leveringsservice 
for, at du får tilsendt Sedaforte hver 2. måned 
for kun kr. 179,-. Med vores fordelagtige leve-
ringsservice, sikre vi dig den optimale effekt 

og bedste pris. Husk du kan holde pause eller 
stoppe leveringerne, når du ønsker det. 

Bestil på telefon 82 30 30 40 alle hverdage fra 
kl. 8.00 - 16.00 eller på www.wellvita.dk. 

Prøv Sedaforte  – 2 måneders forbrug kun kr. 89,- Direkte til din postkasse

Bestil nu! 82 30 30 40 eller www.wellvita.dk

Sedaforte leveres direkte i din postkasse, så 
du undgår turen til posthuset. I pakken er der 
vedlagt et girokort, som du betaler senest  
14 dage efter modtagelsen.
Der tillægges kr. 39,- i porto pr. forsendelse.

STARTTILBUD

8900 
Spar 90,-

Sov godt 
og vågn udhvilet

Perfekt 9.0 af 10TRUSTPILOT

Søvnproblemer er et stigende 
problem for mange. Men faktisk 
findes der løsninger, som helt 
naturligt kan gøre, at du undgår 
søvnløse nætter.

526… 527… Det er ikke for alle det virker, at 
tælle får, når man har svært ved at sove. Hvis 
du er på udkig efter et naturligt middel, der 
virker afslappende uden at sløve, så du kan 
vågne frisk og udhvilet næste morgen, så er 
Sedaforte det rette valg.

Med Sedaforte

Årsager til søvnproblemer
Der kan være mange årsager til, at man har 
svært ved at falde i søvn. 
Uanset om man har for mange ting at tænke 
på, for travlt på jobbet eller er inde i en svær 
periode i livet, kan man selv gøre noget for at 
få en bedre nattesøvn.

Få din naturlige nattesøvn
Sedaforte er et plantebaseret sovemid-
del med 4 udvalgte planter, nemlig kamille,  
citronmelisse, humle og schizandra.
Da søvnproblemer netop kan skyldes vidt 
forskellige faktorer, er præparatet sammen-
sat således, at det virker fra flere vinkler på én 
gang, og netop den firdobbelte effekt, sikrer 
dig den bedste virkning og effekt.

Al viden om planter til at fremme søvnen er 
samlet i én tablet, og der ligger et stort for-
skningsarbejde bag den helt unikke sam-
mensætning af Sedaforte.

Sov godt og bliv frisk
Sedaforte gør det lettere at falde i søvn, og 
når du sover, sørger produktet for, at du får 
en god og afslappet søvn, så du ikke vågner 

uden Sedaforte

flere gange i løbet af natten. Sedaforte virker 
afslappende og ikke sløvende og er derfor en 
god idé til dig, der gerne vil sove godt – og 
vågne frisk og udhvilet næste morgen.

Hvem er Wellvita? 
Wellvita en dansk virksomhed med 30 års 
erfaring i at udvikle virksomme naturmidler, 
herunder også Sedaforte.

Det gør Sedaforte
Giver en rolig nattesøvn

Virker afslappende 

Sløver ikke 

Sænker stressnivauet
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Kan du sige ja til flere af nedenstående tegn, får du højst sand-
synligt for lidt søvn.

 ●Tegn: Er du afhængig af et vækkeur? Hvis du slår ud efter slumre-knappen hver 
morgen, er det et klart tegn på søvnmangel.

 ●Tegn: Bliver du døsig, når du kører bil? Søvnunderskud forøger betydeligt risi-
koen for at køre galt.

 ●Tegn: Er du afhængig af kaffe? Hælder du kaffe ned hele dagen, kan det være et 
tegn på søvnmangel.

 ●Tegn: Begår du fejl? Koncentrationen svigter, når du er træt. Du bliver distraheret 
og fanger færre fejl i dit arbejde.

 ●Tegn: Er du glemsom? Har du svært ved at huske, kan søvnmangel være forkla-
ringen. Søvnmangel påvirker korttidshukommelsen.

 ●Tegn: Er du irritabel? For lidt søvn ødelægger humøret. Du bliver lettere trist, 
ængstelig og frustreret.

 ●Tegn: Er du ofte syg? Immunforsvaret har brug for hvile. Får du for lidt søvn, kan 
kroppen ikke bekæmpe sygdom.

Kilde: Center for Stress og Trivsel, sovekursus.dk

TJEK DIG SELV

Får du for lidt søvn?
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ERNÆRINGSEKSPERTENS 4 SOVERÅD:
Ernæringsekspert Preben Vestergaard Hansen fra Pro-
fessionshøjskolen Metropol giver fire gode kostråd, som 
ifølge hans vurdering er sund fornuft inden sengetid:

1. Der er ikke videnskabelig belæg for at sige, at en bestemt kost giver en god nattesøvn. Det 
vil være umuligt at bevise en sådan sammenhæng. Alligevel støder man på en masse modsat-
rettede ’gode råd’ på internettet, der generelt set ikke er belæg for. Vær derfor kritisk, når du 
møder dem.

2. De kostråd, man kan give i forbindelse med søvn, er baseret på erfaring og sund fornuft 
ud fra de biologiske processer, der foregår i kroppen i forbindelse med søvn. Når kroppen 
sover, går den i dvale og det gælder også mavetarmsystemet. Tung, fed og sød kost sætter 
fordøjelsessystemet på overarbejde, hvor det egentlig burde have ro. Det er altså sund fornuft 
at undgå den slags kost sent på aftenen. Det gælder fx en pizza lige inden sengetid. Og det 
gælder i øvrigt også kaffe og alkohol.

3. Har du alligevel fået spist noget tungt, fedt eller sødt lidt for sent på aftenen, så sørg for at 
bevæge dig, inden du går i seng. En lille gåtur vil være gavnlig for fordøjelsen.

4. De otte officielle kostråd, som Ernæringsrådet har lavet, er generelle og handler om, 
hvordan vi opnår en større sundhed og en bedre livskvalitet gennem vores kost. Så selvom 
kostrådene ikke tager stilling til, hvad du bør spise for at sove godt, så hører en god søvnkvali-
tet ind under en god livskvalitet. Derfor er der god fornuft i at følge de officielle kostråd - også 
for at få en bedre nattesøvn.
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FAKTA: Søvnbesvær (insomni)

Søvnbesvær er et af de hyppigste og mest generende til-
stande, der rammer befolkningen som helhed og er en væsent-
lig årsag til kontakt med især den praktiserende læge.

Søvnbesvær defineres lægeligt som en tilstand, hvor man 
har svært ved at falde i søvn, svært ved at sove igennem, eller 
hvor man vågner for tidligt.

Søvnbesvær kan være forbigående af dages varighed, kor-
terevarende af få ugers varighed og kronisk af måneder til års 
varighed.

Stort set alle mennesker vil en eller flere gange i løbet af li-
vet opleve akut eller korterevarende søvnbesvær betinget af 
stress, skift i sengemiljø, støj eller andre årsager.

Mellem 10-20 procent generes af kronisk søvnbesvær.
Søvnbesvær kan medføre nedsat funktion om dagen fx i form 
af træthed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, tristhed 
og depression, muskelømhed og hovedpine.

Søvnbesvær bliver mere almindeligt med alderen, og kvin-
der har det mere end mænd.
Kilde: Glostruphospital.dk
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FAKTA: Så meget bør du sove
The American Academy of Sleep Medicine 
anbefaler, at voksne sover mellem syv og 
otte timer hver nat, for at holde sig sunde.
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