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Forord
Formålet med denne bog er at beskrive de vigtigste råd mod 
søvnproblemer.

Du vil læse om de grundlæggende forbedringer i livsstil og 
livsbetingelser, som jeg ofte har set hjælpe mennesker med 
søvnproblemer.

Bogen er på flere måder integreret med internettet. Du vil 
blandt andet finde links til yderliger oplysninger om relevante 
emner, og hvis du abonnerer på Ugeskrift for lægfolk (det er 
gratis, læs mere på nomedica.dk) vil du via e-mail får tilsendt 
de nyeste artikler om kost, livsstil og andre naturlige, medicinfri 
metoder mod forskellige problemer og sygdomme.

Lidt om min  baggrund på side 103, hvor du også kan læse lidt 
om mine andre bøger, hjemmesider og nyhedsbreve.

http://nomedica.dk
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Indledning
God søvn helbreder og er med til at holde dig rask.

En god nattesøvn bidrager til et godt liv. 

Du sover i ca. en tredjedel af dit liv. Sammenlagt bliver det 
måske til 30 år eller mere. Også af den grund er det værd at 
gøre noget for, at din søvn bliver en god oplevelse i sig selv. Og 
når din søvn er god, og du får nok af den, bliver de to andre 
tredjedele af dit liv også en bedre oplevelse.

Når du åbner øjnene om morgenen, bør du være frisk og 
udhvilet.

Hvis du føler dig træt og groggi, når du står op — fx indtil du får 
din kaffe eller morgenmad — er der to muligheder:

1) Du har sovet for lidt eller for dårligt.

og/eller

2) Du oplever abstinenser, fordi du er afhængig af koffein, 
nikotin, medicin eller måske endda af visse (usunde) fødevarer, 
og du er ikke helt dig selv, før du har fået den daglige dosis at 
det, du er afhængig af.

Dårlig (og for lidt) søvn give masser af ubehag og problemer. 
Langvarig dårlig eller for lidt søvn kan blandt andet give 
adskillige symptomer, der til forveksling minder om 
depressioner eller andre ”psykiske” problemer. 

 � Læs mere på depressioner.dk

Din søvn, især den dybe søvn, har stor betydning for din 

http://www.depressioner.dk
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sundhed, vitalitet og velvære.

Det er under søvnen, at kroppen får ro til at komme i balance 
efter dagens strabadser, og ”genoplader batterierne” til en ny 
dag. 

Har du søvnproblemer — uanset om du har svært ved at falde i 
søvn, vågner tit, ikke føler dig udhvilet, når du vågner — eller du 
blot ønsker at forbedre kvaliteten af din søvn, så prøv nogle eller 
alle forslag i denne bog.

Du kan også bruge disse forslag, hvis du ønsker at bruge mindre 
tid på at sove, men stadig sove nok og være udhvilet, når du står 
op. 




