
 

Besöksadress: 
Medicinska habiliteringsenheten 
JF Liedholmsväg 12, Växjö 
 

 Sovrummet ska vara tyst, mörkt och svalt (gärna 18 grader eller 
därunder) 

 Ha en bra säng och sköna kuddar 

 Sängen är en plats för sömn, närhet och sex – inget annat 

 Ha så regelbundna sovvanor som möjligt - gå och lägg dig och 
gå upp samma tid varje dag och undvik att sova dagtid 

 Undvik kaffe, te och Coca Cola och andra uppiggande drycker 
sex timmar innan du går och lägger dig 

 Begränsa skärmtiden inför sänggåendet 

 Alkohol kan kännas avslappnande men försämrar sömnen 
avsevärt 

 Motionera- men inte alldeles inpå sänggåendet 

 Undvik livliga aktiviteter timmen innan du går och lägger dig, 
varva ner 

 Skriv ned oroliga tankar och ta itu med dem dagtid 

 Avslappningsövningar med fokus på andningen 
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 God sömn (för tips se sista sidan!) 

 Regelbundna matvanor; frukost, lunch och middag. Två 
mellanmål, gärna frukt. 

 Vardagsmotion, gärna 30 minuter i rörelse varje dag – helst 
ska man bli svettig! 

 Medicinering enligt ordination 

 Avslappningsövningar 

 Ägna dig åt någon meningsfull aktivitet varje dag 

 … och någon mer ”nyttig” aktivitet som matlagning, tvätt eller 
städning 

 

 Naturupplevelse; promenera, gå i skogen, fiska,  

 Kulturupplevelse; biblioteket, museum, bio 

 Umgås med vänner 

 Göra något för att hjälpa andra 

 

 

 

   
Sätt dig bekvämt. Alternativt kan du ligga ner. Slut ögonen eller fäst 
blicken på en punkt framför dig utan att fokusera på något särskilt.  
     
Uppmärksamma din kropp. Lägg märke till kontakten med 
underlaget. Låt din andning vara som den är just nu. Observera 
andetag för andetag. Var känns andningen mest just nu? I näsan, i 
bröstet eller i magen? Vilka förändringar känner du i kroppen vid 
inandning respektive utandning? Observera pausen mellan in- och 
utandning, liksom mellan ut- och inandning.  
 
Observera, det är allt. Du skall inte uppnå någonting. Inte göra något. 
Inte gå någonstans. Bara sitta. Bara andas in och ut.  
   
När du förlorar din uppmärksamhet på andningen och lägger märke 
till det, tränar du dig i att vara här och nu genom att återföra 
uppmärksamheten på andningen. Andningen finns alltid där för dig 
när du behöver stilla dina tankar.  
 
 
 

 

 


