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Gruppeforløb 2020 

2: Hvordan passer jeg på mig selv? 
Søvn, energi og stress 

Ved autoriseret psykolog Karen Margrethe Kirketerp 

 ”Kom til stede”- øvelse 
 Siden sidst: Hjemmeopgave om mestringsstrategier 
 
Dagens tema: Søvn, energi og stress 
 Søvn og søvnhygiejneråd 
 Stress og den psykiske effekt af at leve med sygdom 
 Selvomsorg, kognitive strategier, og stresshåndtering 
 Hjemmeopgave: Energiregnskab og nødhjælpskasse 

 
Tak for i dag  
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– Hvad er du optaget af på baggrund af sidste gang? 

– Har du tænkt på noget særligt siden, at vi 
snakkede om accept, sorg og sygdomsmestring? 
Måske du har tanker om, hvor du er i u-kurven? 

– Hvad fandt du ud af ved at lave hjemmeopgaven? 
Hvad kunne hjælpe dig til bedre at mestre og leve 
med din sygdom fremover – også undervejs i 
forløbet? 

Hvad har du prøvet for at mestre sygdom? 

Besvar følgende for de strategier, du har prøvet… 

1. Hvad har du prøvet for at reducere og kontrollere 
sygdom, smerter og andre symptomer? 

2. Hvad var dine resultater på kort sigt? 

3. Hvad er dine resultater på lang sigt?  

4. Hvad fortæller denne erfaring dig? 

5. Fremover: Hvad kunne hjælpe dig til bedre at 
mestre og leve med din sygdom fremover? 
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- Automatiske, negative tanker: ”jeg er ikke god 
nok..”; ”Jeg kan, hvad jeg vil” 
- Sammenligning med før  
- Bekymringer/tankemylder 
- Dårlig samvittighed 
 
Positivt tanker om det, jeg kan; hvor jeg er,  
    Så som ”det er vigtigt at passe på mig selv” 
Styr på fremtid/sikkerhed (afklaring) 
Være i nuet – slippe tankemylder 

Overforbrug af sig selv  
At overskride grænser 
Isolation 
Stress, fare rundt 
Inaktivitet 
 

At være sammen med andre 
Opnå små mål/dele opgaver op i bidder 
Finde nye muligheder 
Fordybe/aflede sig 
 
 

Tristhed, skuffelse,  
Vrede og irritation 
Magtesløshed  
Nederlagsfølelse 
Stress 
Usikkerhed og uvished 
Dårlig samvittighed 
 

Glæde og positiv selvfølelse: bekræftelse og 
forståelse 
Følelse af at der er brug for en 
Ro 

Fysisk overbelastning 
Muskelspændinger 
Stress 
Larm 
Dårlig søvn 

Afspænding/vejrtrækning 
Ro 
At være let i gang 
Træning/motion  
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”man skal yde førend man kan nyde”, ”man kan, hvad man vil” 
”selvom jeg ikke kan det samme som før, kan jeg noget”, ”det er vigtig, jeg passer på mig selv”  

Går til den som tidligere. 
Fortsætter til arbejdet er færdig. 
Overhører kroppens signaler 
Deler opgaven op i mindre bidder 
Holder pauser undervejs 
Lytter til kroppens signaler og prøver at 
respektere dem. 

Her og nu: tilfredshed, selvsikker. 
Bagefter: ked af det, irriteret, bitter, vred/ 
frustreret, magtesløs, ensom…  
Her og nu: måske irriteret over at skulle stoppe. 
Bagefter: glæde, tilfredshed over at lytte til 
kroppen, følelse af kontrol, håb. 

Træt, tung 
Smerteforøgning 
Anspændt 
Stadig lidt energi tilbage 
Afslappet / ”behagelig” tyngde / ro 
Minus smertegennembrud 

”hvad tænker  de andre ikke om mig, hvis haven ikke 
ser flot ud” 
”dem der har betydning for mig ved godt, at jeg har 
begrænsninger” 

Vaner og leveregler om tilgang kan påvirke ens tilstand 

Søvn er afgørende for vores eksistens. Når 

vi sover, repareres, oplades og restitueres 

vores krop og hjerne, og kognitivt ryddes 

der op i ”computeren”. Mængden og 

kvaliteten af vores søvn påvirker både 

krop og psyke. Det er vigtigt at søge de 

bedste søvnforhold, og værne om os selv. 

 Kronisk sygdom kan medføre dårlig søvn og fatigue. Fatigue er en særlig følelse af 

udmattende træthed, der ikke forsvinder ved hvile,  og hvor energitab er større 

end forbrug. Det skyldes ofte bl.a. inflammation, blodmangel, jernmangel, 

depression, medicin, inaktivitet,  smerter, søvnbesvær og kost. Fatigue ses hos 5-

20% af befolkningen, 40-77% af IBD,  ca. 50% af mild til svær psoriasis, ca. 50 % af 

gigtsygdomme. Sygdomsaktivitet øger fatigue betydeligt, op til 90%. 

 Dårlig søvnforhold kan resultere i en lavere smertetærskel, kognitive problemer 

(som hukommelse, koncentration), mindre overskud og motivation, energitab, 

forringelse af immunforsvar og inflammation. Der kan være tale om en ond cirkel. 
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Problem- 

løsning 

Tænkning, overblik, 
planlægning og 

refleksion 

Indlæring og 
hukommelse 

Opmærksomhed og 
koncentration 

Sansning 

Vågenhed, mental energi, 
parathed 

 

 

Problem- 

løsning 

Tænkning, overblik, 
planlægning og 

refleksion 

Indlæring og hukommelse 

Opmærksomhed og 
koncentration 

Sansning 

Vågenhed, mental energi, 
parathed 

…restitueres, lades repareres og ryddes op. 

Noget er i ro…. 

 Blodtrykket falder 

 Kropstemperaturen bliver lavere 

 Hjertefrekvensen og lungefunktionen aftager 

 Kroppen repareres og lades op 

 Vi konserverer energi 

 Energiforrådet opbygges i 
centralnervesystemet, hvilket holder 
immunforsvaret i form. 

…mens andre funktioner arbejder: 

 Hormoner udskilles i kroppen 

 Hukommelsen styrkes 

 Muskel og væv repareres 

 Vi drømmer og bearbejder oplevelser. 
Hjernen udrenses: som en computer, hvor der 
frigøres plads på harddisken 
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Med elektroder, som måler hjerne- og muskelaktiviteten hos sovende forsøgspersoner,  
har forskere vist, at vores nattesøvn er inddelt i fire forskellige søvnfaser. Der er tale 
om en elektrisk cyklus, der går op og ned, og hver fase har særlige funktioner. I de 
første timer er det primært de fysiske funktioner, der nulstilles og optimeres. I de 

sidste timer er det primært dit mentale og psykiske velvære, der er i fokus. 

 

Vågen tilstand  (Betabølger 14-30, typisk 18-25) 

Øjne og muskler udfører konstante og bevidste bevægelser eller ubevidst sitren. 

 

Søvnfase  1  (døs Alpha 8-13 hz til Theta 4-8hz):   

Følelse af ro, og musklerne slapper af 

Øjnene kører langsomt rundt  

Man mister gradvist bevidstheden, og er nem at vække 

(Forsøgspersoner i denne fase tror ofte, at de er vågne)  

Samlet ca. 5-10 % af hele søvnen.  

Forekommer mellem vågenheden og dyb søvn, og til tider ml dyb søvn og REM. 

 

 

 

Søvnfase 2 (let søvn, Thetabølger 4-8 Hz):  

Musklerne er næsten totalt afslappede 

Øjnene falder til ro 

Hjerterytme og kropstemperatur falder 

Man mister fuldstændigt bevidstheden 

Samlet ca. 50 % af hele søvnen.   

Periodisk kort fase af hurtig frekvens (11-16 Hz) 

 

Søvnfase 3/4 (dyb søvn, delta,  1-4 Hz, ”Lav bølge”): 

Øjne og muskler er i ro 

Søvngængeri og nattevæderi kan forekomme. Sker tidligt. 

Kroppen lades op og repareres (muskler, væv) på. 

Man reagerer ikke på omgivelserne og er svær at vække 

Hvis man vækkes, kan man føle sig desorienteret i nogle minutter 

Samlet ca. 15-25 % af hele søvnen. 



14-04-2020 

7 

REM-søvn (Alpha og betabølger, hurtig og høj frekvens 8-30 hz): 

• Drømmesøvn, også kaldet paradoksal søvn: Sindet er i bevægelse, mens 
 kroppen ikke er det. Kroppens evne til at bevæge sig er stærkt begrænset , 
 mens hjerterytme stiger, og hjernen er lige så aktiv som i vågen tilstand. 
 Hjernebølgerne minder om dem, man har i vågen tilstand og i søvnfase 1  

• Hjernen skaber oplevelser, rydder op. Komplekse oplevelser og opgaver   
 udføres, bearbejdes og udleves dårligere med manglende REM-søvn. 

• Øjnene har hurtige bevægelser (rapid eye movements) 

• Samlet ca. 20 % af hele søvnen. 

Babyer har 80% rem søvn, og har det 9 timer dagligt.   

Børn og unge har 2 timer dagligt. 

Ældre omkring 70 år har 45 minutter. 

8 timers søvn-cyklus 
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• Hvad genkender du ift. din egen søvn af det, 
der er blevet nævnt? 

 
• Hvordan føles din søvn? 

 
• Hvad har du lagt mærke til, der er gået forud 

for perioder og nætter med god søvn? 
 

• Hvad har du lagt mærke til, der er gået forud 
for perioder og nætter med dårlig søvn? 

• Regelmæssige sengetider 

• Regelmæssig spisetider og undgå mad og drikke sent om aftenen 

• Beroligende aftenaktivitet og aftenritual (gåtur, meditation, musik, 
boglæsning, bad, massage) 

• Undgå koffein efter kl.14, og undgå alkohol op til 2 timer før 
sengetid. 

• Motioner regelmæssigt, men ikke efter kl.20. 

• Vær skærmfri, og undgå brug TV, PC, tablet og telefon en time før 
sengetid. 

• Hav et behageligt og søvnfremmende soveværelse (20 C, mørkt). 

• Sengen skal forbindes med søvn. Hvis vågen mere end 20-30 min, 
så kom ud af sengen. 

• En lur kan være godt, men senest kl.15 
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• Man kan føle magtesløshed, 
meningsløshed og uvished (u-kurve) 

• Manglende oplevelse af tilhørsforhold, 
autonomi og mestring (jf. Ryan & Deci’s 
Selvbestemmelsesteori). Man kan føle 
sig sat udenfor samfundet, fællesskabet 
og arbejdsmarkedet. Ligeså tab af rolle 
og mestring – endda tidsfornemmelse. 

• Husk: Vi vil alle reagere forskelligt 

• Sygdom medfører store livsændringer; såvel fysisk, psykisk, socialt 
som eksistentielt. Der er tale om komplekse oplevelser af bl.a. 
søvnbesvær, sorg, identitetstab, samlivsbesvær, stress, angst, 
tankemylder, kognitivt besvær, depression, mistrivsel og uvished. 

Jf. vores 1. gruppegang 

Alt hænger sammen og indbyrdes påvirker hinanden

Uvished 
Magtesløshed 

Vrede 

Identitetstab 

Dårlig 
samvittighed 

Overforbrug 

Sygdom 

Nedsat 

funktionsevne Uvished 

Frustration 
Kort lunte 

Isolation 

Fravalg af 
gode vaner 

Ensomhed 

Tristhed 

Depression 

Sygdom 

…. En ond cirkel kan også medføre stress (og stress kan forværre sygdom) 
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Stress er en reaktionsproces, der opstår, når krav og trusler fra 

omgivelserne udfordrer eller overstiger vores umiddelbare 
psykiske, fysiske og adfærdsmæssige evne til at tilpasse os. 

 
Der er fokus på den oplevede situation, og ikke den faktiske. Det er 

forskelligt fra person til person, hvad der virker stressende og 
derfor også, hvad der påvirker os. Stress er en konsekvens af 

vilkår i vores unikke liv. 
 

Det kan resultere i psykiske og biologiske ændringer, som 
kan have betydning for vores helbred. 

 
Der er overordnet to typer af stress: 

Akut stress 
Kronisk stress 
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Processer, hvor vi udsættes for krav og trusler fra omgivelserne, 
som udfordrer vores evne til at tilpasse os, men hvor det viser 

sig, at vi kan håndtere situationen, enten ved at fjerne den 
pågældende trussel (kamp) eller selv fjerne os fra truslen (flugt). 

 

Den indre psykiske og fysiske balance bliver midlertidigt forstyrret, og 
kroppen vil reagere med stressreaktioner i det autonome nervesystem og 

hormonsystemet. 

 

Processer, hvor vi udsættes for krav og trusler fra omgivelserne, som 
overstiger vores evne til at tilpasse os, men hvor vi ikke har været i stand til 

at bekæmpe eller fjerne truslen. 

Vi presses over vores evne, ikke fordi vi ikke kan nok, men ofte fordi, der er 
et stort ydre pres. Oplevelse af ikke at kunne handle på og fjerne problem. 

 Det er den kroniske stress, vi helbredsmæssigt er særligt 
opmærksomme på. IMID ses forbundet med større risiko for 
mistrivsel, depression og stress. Folk med psoriasis lever med 33 
% højere stressniveau end resten af befolkningen.  

 Forbundet med naturlig tristhed, men der ses også forhøjet 
risiko pga. bl.a., at hjernen er presset (bl.a. ved Ps af cytokiner og 
æggehvidestoffer),  søvnbesvær, infektion opstår (påvirker hvide 
blodlegemer), og blodtrykket forhøjes. Konkret ses, at hjernen kan 
blive mere tilbøjelig til at reagere, og at den overarbejder.  
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• Der er mange ting, der påvirker og påvirkes af sygdom, stress og depression. 

• Stress ses forbundet med kognitive vanskeligheder (hukommelse, koncentration, 
overblik,  beslutningstagen, overskud, interessetab),  energitab, depression, 
søvnforstyrrelser, appetitændring, uoverkommelighedsfølelse, søvnbesvær, 
rastløshed, og bekymringstendens 

• Depression er forbundet med: kognitive vanskeligheder (hukommelse, 
koncentration, overblik, beslutningstagen, overskud, interessetab), energitab, 
stress, søvnforstyrrelser, appetitændring, uoverkommelighedsfølelse, søvnbesvær, 
rastløshed, og bekymringstendens.  Ligeså lavt humør, lavt selvværd, skyldfølelse 
og selvmordstanker. 

• Der er tale om et naturligt kontinuum – vi svinger normalt – og psykisk sygdom. 

• Såvel ydre krav  - arbejde og relationer - som indre krav – tanker, fortolkninger og 
tendenser – kan være med til vedligeholde og forværre stress og lidelse. 

• Nogle af de samme strategier hjælper for stress, angst og depression. 
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- hvordan bruges og prioriteres din energi nu i forhold til før? 

 

100%            FØR      NU            100%  

Hvordan vi passer på os selv i det, der er, og giver 
os selv det, vores behov og værdier kalder på. 

 

• Lav kompensationsstrategier 

• Beskyt dig selv mod udbrændthed og stress, 
så godt du kan 

• Lav overblik over dit energiregnskab. Overvej, 
hvordan du ønsker at bruge dine skeer. 

• Lav en nødplan for en dårlig dag. Godt at 
opbygge gode vaner i en god tid, så de er en 
del af hverdagen og repertoiret i en svær tid.  

 

HUSK: ”Nej” kan være et positivt ord med et 
tilvalg af et liv, du kan føle mestring og livskvalitet 
i. Det kan kræve tålmodighed og træning at skabe 
nye gode vaner. 
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Når man er syg, sover dårligt og er stresset, kan man opleve glemsomhed, 
stressbarhed, koncentrationsbesvær m.m. Men man kan forsøge at kompensere: 
 Tag én ting ad gangen 

 Skriv ned (ved indkøb evt. skriv ned efter afdeling i butik) 

 Lav påmindelser på din telefon 

 Hold pauser, afgræns arbejdstid og tag ”selvhensyn” 

 Bed andre om at hjælpe med at huske 

 Uddelegere huslige opgaver derhjemme 

 Hæng en ugeplan op 

 Læg de ting, du skal bruge, på faste pladser 

 Fokuser på det vigtigste 

 Sænk kravene til dig selv, og øv dig i at sige ”pyt”, når noget glipper 

 Forklar dine omgivelser, hvordan sygdom påvirker hukommelsen, kort lunte, fokus m.m. 

 

Udover at kompensere, kan vi også forsøge at træne hjernen; f.eks. vha. kryds-og-tværs, Sudoku, vendespil, 
hjernetræningsspil på PC/tablet (fx Brain +, Cognisoft, Eidetic, Lumiosity, Elevate) og sprog (Evt. prøv Duolingo). 

 

Husk ikke overstimulere og fylde for meget på. Din hjerne er ikke blevet doven, 
kognitive vanskeligheder er en naturlig reaktion på det at være syg. 
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 Evne til at identificere og udtrykke følelser, behov og værdier. Udleve sine værdier. 

 Lytte til behov og finde passende balance mellem aktivitet og hvile – en ting ad gangen. 

 Fysisk næring: Berøring og kontakt samt sund kost, god søvnhygiejne og tilpas motion 

 Gør noget aktivt, der giver følelse af næring og mestring/empowerment. Det kan være 

        en overkommelig arbejdsopgave, eller udførelse af hobby, så som at være kreativ. 

 Fællesskab, støtte og åben kommunikation. Også ift. andre patienter og læger. 

 Gåture, frisk luft, natur og dyr 

 Vejrtrækning og mindfulness/meditation/afspændings-øvelser.  Her aktiverer vi det 

parasympatiske system, der hjælper hjernen og kroppen til at slappe og stresse af. 

• At kunne adskille person og tanker: du har tanker, men er ikke dine tanker. Tanker som: ”Jeg 
slår ikke til” eller ”Det bliver aldrig bedre” er blot reaktioner, ikke sandheder. Overvej hvilke 
tanker og impulser, du skal lade være og slippe, og hvilke du skal reagere på. 

 

• Skriv dine tanker ned i en stresset situation: se på dem og sæt evt. denne sætning foran: ”Jeg 
tænker, at…”, ”Jeg har brug for..”. Prøv at skrive ti linjer uden at tænke over, hvad du bør 
skrive. Dernæst overvej, hvad du lægger mærke til. 

 

• Huske på, hvad du kan lide og kan, og evt. skriv ned: ”Jeg nyder, at…”, ”Jeg er god til..”. 

 

• Overvej: Kan man se dette på andre måder? Hvad ville min ven, en anden måske tænke? 
Drager mine tanker for hurtigt konklusioner, måske med nogle katastrofale konsekvenser?  

 

• Føle nærvær med sig selv og andre. Både fokus på det svære og det gode, men gerne ”gå ind i 
oplevelsen”, når de positive opstår, og gerne mind dig selv om dem. 

 

Husk: Det eneste selskab, vi altid er i, er vores eget. Søg god indre dialog. 
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• Hvilke aktiviteter tærer på din energi? 

• Hvilke aktiviteter nærer dig/giver energi? 

 

Er det muligt i en dagligdag at gøre flere af de 
nærende og mindre af de tærende aktiviteter? 

Kan de tærende aktiviteter måske gøres på en 
anden måde? 

 
 

De fleste aktiviteter vil både give og kræve energi, men nogen mere end andre.  
Prøv at skrive de aktiviteter ind, som indgår i din hverdag og scor dem fra 1-5 

 Aktivitet                        Energi, som det tager (1-5)             Energi, som det giver (1-5) 
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Smerter, udfordringer og symptomer kan ofte komme i 
bølger, og derfor også godt at være beredt på en dag, 
der kalder på en nødplan. 

 

Nogle konkrete forslag til nødplanen: 

• Mere afslapning end normalt (fx halvér dit 
aktivitetsniveau) 

• Vær omsorgsfuld overfor dig selv, lav de ting du 
kan, og som du nyder mest (fx lyt til en god 
podcast, overkommelig opgave, se yndlings tv) 

• Fortæl dine omgivelser, at du har det dårligere end 
normalt, og søg evt. støtte og hjælp hos dem 

• God kroppen fysisk næring (varmt bad, god mad) 

• Sæt en god dagsstruktur 

• Gå en tur, vær i naturen og slap af. 

• Brug teknikker fra acceptprocessen, fx mindfulness-
øvelser, som øger evnen til at udholde oplevelserne 

• Fysisk nødhjælpskasse: gode minder, tæppe, 
yndlingsfilm, brev til sig selv. 
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