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EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering 

Facts om Hjernen
• Udgør 2% af kropsvægten - bruger 20% ilt

• Hver celle har 10.000 kontakter til andre celler= 12 
milliarder kilometer nervetråde

• Babyceller udvikles hele livet - plejes de godt nok til at 
vokse sig til neuroner (stimulation)? 

• 1.000.000 forbindelser mellem nervecellerne nedbrydes 
eller dannes pr. sekund.

Santiago Ramón y Cajal spansk neuroanatom
1852-1934 Beskrev fejlagtigt at nervesystemet 
var fikseret ”Hardwired”
Når en hjernecelle dør er der intet at gøre.
Alt kan dø intet kan gøres.

Ivan Pavlov 1849-1936, russisk fysiolog udviklede
idéen om betingede reflekser: Hunden savlede 
blot ved lyden af en klokke, når denne i en periode 
havde lydt før selve fodringen 

+Teori om Habituation og Sensitization

Historisk set:

Eric Kandel påviste at den synaptiske
styrke ikke er fikseret- den kan ændres 
gennem stimulering
Kan øges gennem sensitization
Kan mindskes gennem habituation

Kilde: In search of Memory
Fik nobelpris for beskrivelse af hukommelse.

Charles Sherrington 1857-1952
Sherrington's Lov: For hver aktiveret neuron i en muskel, 
er der en samtidig inhibering af antagonisten. 

Sherrington kunne påvise at nerverne ikke var direkte 
sammenhængende, men samarbejdede gennem 
synapser.

Historisk set:

Donald Hebb (1904 –1985) 
Canadisk neuropsykolog: Neunons that  ”Fire 

together –wire together”
Der sker ingen ændringer i cortex ved passive 

bevægelser
Aktive problemløsende opgaver ændrer hjernen

Harry Frederick Harlow, 1905-1981, 
amerikansk psykolog.
Kendt for sine meget omfattende og grundige 
forsøg med rhesusaber

Den bløde taktile kontakt er vigtig for overlevelse

Historisk set:

Hjernen kan sammenlignes med et
indviklet net af ledninger.
En fejl i forbindelsen kan udløse en
alvorlig psykisk lidelse
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Den plastiske hjerne

Synaptogenese= 
dannese af nye synapser
Fire together Wire together

Beskæring af forbindelse
Fire apart – Wire apart

USE it or LOSE it

Neurogenese

• Hver dag 10.000 nye stamceller, deles i to:
• Den ene bliver en datterlinje, der fortsætter med at 

dele sig.

• Den anden bevæger sig derhen i hjernen hvor der 
er brug for den (ny læring)

• På  4 måneder danner hver celle 10.000 nye 
forbindelser i nye kredsløb.

• Mental træning genererer samme kredsløb

Kilde: Daniel Goleman, Hjernen og den følelsesmæssige intelligens

12

Babyceller fødes i Hippocampus

Hippocampus
Vokser ved
Fysisk træning
Og udfordringer

Men overlever de? – stress slår dem ihjel!!
AMYGDALA  Fight flight

Hippocampus er ”Bibliotekaren” 13

Limbiske system

• Knytter affekt og følelse til information som 
strømmer ind gennem vores sanser.

• Det modnes kun i tidlige barneår, og vi reagerer 
som en 2 årig resten af livet.

• Amygdalas vigtigste opgave er straks at skanne 
alle påvirkninger udefra og fastslå 
sikkerhedsniveauet.

• Hvis vi er rolige og trygge kan Hippocampus
aktiveres og gøre os i stand til at lære og huske.

Kilde: Slået af indsigt  Jill Bolte Taylor

Jean Ayres udsagn kort før sin død:

• ”Den dag hvor forskerne virkelig forstår 
hvordan hjernen fungerer  bliver det en 
opgave for SI terapeuter at bevise:

• om mine hypoteser stemmer 

• og hvis de ikke stemmer så at forsøge at 
forstå og beskrive hvorfor behandlingen 
virker”

• EVIDENS? – hvad ved vi om neuroplasticitet?

15

Principper for sanseintegration

• Det skal være sjovt 

– vække fornøjelse/glæde/behag

• Det skal øge iltoptagelsen

• Det skal tilgodeser de trængte sanser
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Positiv attitude

• Smil kan aktivere dele af hjernen med 
positive følelser.

• ”At se glad ud” kan hjælpe neurokemi

• Melatonin er ens med serotonin i struktur. 
Mørke kan forårsage depression da 
serotonin er reduceret.

Kilde: Rewiew Your Brain,  John B. Arden

Sanseintegration - behandling

• SANSEINTEGRATION

• En proces som foregår 
hos den enkelte, hvor 
hjernen kan sortere og 
skelne sanseindtryk, så 
omverden og egen 
krop opleves 
”normalt”

• SI BEHANDLING

• Stimulering af de 
enkelte sanser 

• Hæmme/ Fremme

• I en dosis som gør  
personen i stand til at 
reagere 
hensigtsmæssigt

Sansestimulering-
Sanseintegrationsbehandling

• KONTROL af INPUT

• Hvilken sans 
stimuleres og 
hvordan?

• Tidsmæssig 
udstrækning

• Omgivelser

• Redskaber

• LÆS OUTPUT

• Hvad sker der med 
arousal?

• Tonus?

• Respiration?

• Adaptiv respons?

• Ansigtsudtryk?

Telomerer
Vores   kromosomer har 
nogle endepropper kaldet 
Telomerer.
Hvis man ikke bevæger sig
skrumper telomererne
og kroppen ældes.

Telomererne sørger for, at vores kromosomer overlever i vores 
celler og modvirker, at der opstår et genetisk kaos. 

Kilde: Robert M Sapolsky, Why Zebras don´t get ulcers

Kan repareres af latter!!!!!!!

Cellekrop

Dendritter modtager impulser

Myelinskede isolerer

Aksonet sender impulser

En hjernecelle (neuron) kan ikke ses med det blotte øje.
Den er kun 10-20 tusindedele mm stor og kan
komme i kontakt med 10.000 andre celler

Akson fra en anden celle danner synapse 
og sender impuls ind

Informationer - input

• Når vi f.eks. kører bil eller cykler i byen, 
bliver vi bombarderet med omkring 

11 mil.  informationer i sekundet. 

• Hjernestamme sorterer/filtrerer og lader kun 
omkring ca. 20 informationer komme ind i 
den bevidste del af hjernen. 
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Hjernens funktioner
• ENERGICENTRALEN
• ”Portnerfunktion” 

• Styrer vågenhed

• Styrer temperatur  Sult / tørst

• Sexualitet -lyst/ ulyst

Blok 1

Midthjerne

Thalamus
Hypotalamus Cerebellum

Formatio Reticularis RAS

Energicentralen kan være påvirket
Nogle reagerer langsomt
SLOW CEREBRATED

Rytmesekvenser modtages i RAS
Harmonier modtages i Limbiske system

Optimal arousal- vågenhed

Både for lav og for høj arousal 
er forstyrrende for adaptiv respons og læring  

Adaptiv respons
Opmærksomhed

God

Ringe

Lav Høj

Hjernebølger

Beta – vågen, bevidst, normal arousal

Alpha – afslappet, rolig uden at tænke

Theta – dyb afspænding, meditation

Delta – dyb drømmeløs søvn

Hertz HZ er svingninger pr. sekund

Hjernen har behov for både stimulation og hvile

Hjernescanninger beviser at arousal ændres
Ved en rask gåtur.
OBS Morgenmøder ! Hjernen er ikke klar

• Lave rute- hurtig

• Evaluerer farligt – ufarligt

• Stærkt myeliniserede fibre

• Fight – Flight

• Høje rute -langsom

• Bedømmer kognitivt og 
skelner og reagerer bevidst. 
Diskrimination

• Tanke bag handling

Sansebearbejdning på flere niveauer

Habituering og sensitivisering

• Habituering er en proces 
hvor nervesystemet 
registrerer noget kendt og 
efter en tid tildeles det 
ikke opmærksomhed.

• Sanseindtryk af samme art 
som er vedvarende virker 
beroligende. 

• Frigives mindre 
transmittersubstans

• Sensitivisering er 
nervesystemets 
mekanisme til at øge 
registreringen af vigtige 
stimuli.

• Mange forskellige 
sanseindtryk med 
varierende styrke virker 
faciliterende.

• Frigives mere 
transmittersubstans

Ivan Pavlov - Eric Kandel beviste at det er foranderligt
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Ny forklaring på autisme

• En særlig slags hjerneceller kaldet 
spejlneuroner gør os i stand til at leve os 
ind i andres følelser – noget, autistiske 
børn ikke kan.

Spejlneuroner -

• Spejlneuronerne afkoder konstant andres 
bevægelser, så vi kan lære at udføre dem 
selv og samtidig registrere, hvad den anden 
vil. 

• Hvis en mand pludselig rækker sin hånd 
frem mod os, gælder det om hurtigst muligt 
at aflure hans hensigt: Vil han slå eller blot 
give hånd?

Spejlneuroner 

Kredsløb mellem Insula-
gyrus cingularis 24-23 
frontallapperne og 
parietallapperne

45 Brocas område styrer 
håndens motorik og er et stort 
område for spejlneuroner

Empati og Spejlneuroner

• Nerveceller placeret i den motoriske cortex 
der både er aktive når vi observerer andre 
udføre en given handling, og når vi selv 
udfører den samme handling.

• Fungerer som første bindeled mellem det at 
betragte et andet individ udfører en 
bevægelse, og at kunne efterligne denne 
bevægelse.

Spejlneuroner

Det raske barn fødes med spejlneuroner 
– men der skal være  noget at spejle sig i  
-OBS omsorgssvigt psykopati

Spejlneuroner -

• Det tager et halvt sekund for hjernen at 
blive bevidst om bevægelsen og tænke sig 
frem til hensigten, men så lang tid har vi 
ikke, hvis den knyttede næve nærmer sig 
vores kæbe med stor kraft.

• I stedet aktiveres spejlneuronerne. De 
finder frem til mandens hensigt på blot 50 
millisekunder -ti gange hurtigere, end 
hvis vi skulle tænke os om, før vi handlede.  
”HURTIGRUTEN”
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Hvad vi siger!

• ’At spejle sig i andre’

• ’At være på bølgelængde’

• ’At have samme kemi’

• ’At være i resonans med hinanden’

• ’At abe efter hinanden’

• ’At følge med strømmen’

”Theory of mind” Hvad sker der på dette billede?

Formål med SI behandling

• Øge motivation - Gøre apati 
mindre

• Normalisere arousal

• Hæmme stresshormon

Lorna Jean King

Transmitterstoffet Glutamat
findes i 3. krydderi, soya, grøntsager, fisk og kød 

Frigøres under stress og
Ved dyb koncentration

”LÆRINGSSTOF”

Kan omdannes til gift
Hvis det ikke opbruges 
til læring

Kan føre til demens hvis
personen er vedvarende 
stresset

http://medis.hst.aau.dk/fileadmin/files/2009/7_semester/Glutamat-1.pdf

Forskning i berøring
Kerstin Uvnäs Moberg professor i 

fysiologi forsket i 30 år 

Berøring udløser oxytocin:

Det kan skabe serotonin, dopamin, lindre smerte

Cortisolniveau og blodtryk sænkes

Asley Montagu – antropolog

Berøring er livsvigtig for overlevelse

Man kan dø af ”sansesult”
49 50

Oxytocin

• Størst produktion er hud til hud

• Femalebrain producerer mest oxytocin

• Vigtigt for tilknytning

• Oxytocin kan købes på sprayflaske

• ”Sodavandsbrus” er oxytocinfrigørelse

Kilde Nerverefleksologi Nico Pauly
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Vasopressin

• Kamphormon – styrke – beredskab- mod

• Regulerer kroppens væskebalance

• Øger blodtrykket

• Vasopressin – oxytocin modsatrettet
• ”Den som er vældig stærk må også være vældig rar” 

• citat Pippi Langstrømpe

52

Kilde: Afspænding ro og berøring: Kerstin Uvnäs Moberg

Dopamin- Serotonin

• Er ”FEEL GOOD” 
hormoner.

• Giver kroppen 
ekstension

• Mangel på 
serotonin –
depression /fleksion

53Kilde Nerverefleksolog Nico Pauly

54

Neurotransmitter Dopamin

• Belønningsadfærd, nysgerrighed positive 
stemninger.

• Vigtig for vågenhed og koordination af muskler

• Mangel giver Parkinson, tab af lyst, oplevelse af 
meningsløshed og manglende motivation

• Afhængighed  er en kortslutning af dopaminets
normale funktion

Kilde Peter Thybo Neuropædagogik 55

ANS- neurotransmitter
Autonome Nerve system

• Organer producerer 1 liter 
dopamin/serotonin i døgnet

• Hjernen producerer 2 dl i døgnet

• ”Følelser” opleves i maven, 

Kilde Nerverefleksologi Nico Pauly

56

Hormoner som Neurotransmitter

• Testosteron er mandligt kønshormon

• Fremmer kamprespons 
konkurrencementalitet

• Fremmer aggression

• Hæmmes med serotonin

• og oxytocin

• OBS ikke BOKSEBOLD! 

Kilde Peter Thybo Neuropædagogik 57

Hormoner som Neurotransmittere

• Adrenalin – noradrenalin sympatiske 
nervesystem

• Stresshormon

• Fight flight

• Lynhurtig frigivelse

• Øger præcision

• For højt niveau giver angst

Kilde Peter Thybo Neuropædagogik
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58

Hormoner som Neurotransmittere

• Cortisol frigøres flere minutter efter

• Bliver i kroppen i flere timer

• Cortisol hæmmer serotonin

• Lang tids påvirkning sænker 
immunforsvaret

• Amygdala øges – hippocampus skrumper

Kilde Peter Thybo Neuropædagogik 59

Hormoner som Neurotransmittere

• Endorfiner og enkefaliner nedsætter 
smertefølelse og øger følelse af velvære. 
Kroppens egen morfin 

• Produceres ved fysisk aktivitet

Kilde Peter Thybo Neuropædagogik

60

Hormoner som Neurotransmittere

• Melatonin regulerer døgnrytmen

• Produceres i corpus pineale koglekirtlen

• Fremmes i mørke

• Hæmmes ved lys

Kilde Peter Thybo Neuropædagogik

Lysterapi

• http://www.lysterapi.dk/lysterapi.php

• Min 10.000 lux

• Brug den kun om morgenen

• Virker mod vinterdepression

• Lyset nedbryder 

sovehormonet Melatonin

Autonome Nervesystem
Sympaticus

F
R
E
M
M
E
R

H
Æ
M
M
E
R

Parasympaticus

Pupiller udvides

Hæmmer spyt produktion

Øger hjerteslag

Hæmmer fordøjelse

Stimulerer stresshormon

Stimulerer orgasme

Pupiller trækker sig sammen

Stimulerer spyt produktion

Sænker hjerteslag

Øger fordøjelse

Sænker stresshormon

Stimulerer sexual lyst

”Speederen” ”Bremsen”

Hjerteaktion øges
Bronchier udvides
Respiration op

Spændte muskler

Øger opmærksomhed 
på balance og følesans
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Hjerteaktion sænkes
Bronkier slapper af
Mavetarmfunktion øges
Spytproduktion øges
Tårekirtler producerer
Muskler slapper af

P-P-P
OBS ved Hyperarousal
FREEZE – ”Spille død”

Freeze link Utube: Fainting goats
https://www.youtube.com/watch?v=
AnVv0RkiG4U

Autonome reaktioner

Sympaticus
• Hudfarven -bleg

• Kold sved

• Blodtryk stiger

• Øget hjerterytme

• Pupiludvidelse

Parasympaticus
• Ro -Puls ned 

• Dyb respiration

• Øget urinproduktion

• Øget peristaltik

• Tåreflod

• Shut down

Læg mærke til de gode tegn!!
Afspejler at parasympaticus arbejder

• Pulsen bliver regelmæssig- sænkes

• Svedtendens aftager- temperatur ned

• Ansigter ser roligt ud

• Muskler slapper af – tonusnormalisering

• Dybt suk = respiration ned i maven

• Tænderskæren minimeres

10.Kranienerve Vagus styrer  det autonome 

systems PARASYMPATICUS

Reptilhjernen har umyeliniseret
n.vagus ( 10. kranienerve)

Reptilhjernen reagerer kun med
Fight- flight eller 
sparer på kræfter og laver ”shut down”

Socialt egament system
Limbiske system

• Regulerer ansigtsmuskler incl. lukkemusklen om 
øjet som fremmer socialt blik og følelsesmæssigt 
udtryk

• Muskler i mellemøret som gør det muligt at 
genkende tale fra baggrundsstøj

• Tyggemuskler der er involveret i fødeindtagelse

• Svælgmuskler til sutte, synke, tale og trække 
vejret

• Muskler der bevæger hovedet til at forbedre 
sociale gestikulationer og at orienter sig  
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”Polyvagal” betyder, at vagusnerven deles i to grene
Ventral vagus (nær maven)  - RO og mulighed for socialt engagement

Dorsal vagus (nær ryggen) Dødbringende dvale. Shut down,
og en oplevelse af immobilitet, hvilket nedsætter evnen til socialt 
engagement.

Psykologiprofessor Stephen Porges 1992

10. Kranienerve  n. Vagus –
vagabonden som vandrer
Styrer det autonome nervesystems
parasympatiske gren – ro hvile

Polyvagalteorien

Krybdyr reagerer kun på
Fight-Fligt eller immobilisering

Pattedyr er flokdyr og har 
brug for hinanden=
Socialt engagement

Hvis fare/ikke sikkerhed nok 
slukkes for Socialt engagement

Fight flight eller

Immobilisering ( shut down)
Angst - depression

Polyvagal state Stephen Porges

Polyvagal state Adfærd

Lydoverfølsomhed
Forhøjet blodtryk
Maveproblemer

Angst
Misbrug 

Fight/flight, Hyperarousal,
Hyperårvågenhed, undgåelse, 

opposionel adfærd, 
social tilbagetrækning, 

affekt,  selv-medicinering

Sympatiske 
nervesystem

For lavt blodtryk

Immobilisation, 
shutdown, dissociation,

Suicidaltruet.
Umyeliniseret vagus

Klinisk

Myeliniseret vagus
Optimal regulation, social 

kommunikation
Regulering- læring

For at skelne menneskelig tale (20-60 db)
fra baggrundsstøj kræver det at 

indre øremuskler stapedius er aktiv (Kranie nerve 7) 

og at trommehinden er spændt (Kranie nerve 5)

Slap indre øremuskel Stapedius
resulterer i Lydoverfølsomhed   (KN 7)

Kan trænes med lydterapi iLs

Stephen Porges anbefaler

• Moduleret tale med prosodi variation
• Sang- messe -
• Lytte til musik – klassisk- stryger instrument
• Åndedrætsøvelser- ekspiration
• Spille på blæseinstrument (lang udånding)
• ”Safe- Sound Protocol” (SSP)
• Integrated Listening System (iLs)
Kan læres på Inernetbaseret kursus
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http://www.integratedlistening.com/products/d
reampad/

Gratis APP Dreampad sleep
Sovepude mini og large.  kr. 
1.999,- uden MP3 spiller. 

Lone Olsen
Aut. Ergoterapeut
Bjarkesvej 6, 1. tv. 3000 Helsingør
ergo@loneolsen.dk

Mob. 51 72 44 99

77

• Def.: Reduktion af den totale mængde sansestimuli. 
Stimuli kan være reducerede eller fraværende. 

• Hvis en sans mangler                Integrationsproblemer

• Perceptuelle: Forvrænget opfattelse - Hallucinationer

• Kognitive: Manglende koncentration/dårlig hukommelse

• Affektive: Aggression/ Apati

• Fysiologiske forandringer: Hjertebanken, sved, EEG 
forandringer= stressreaktioner                                                                                    

Kilde: Henrik Andersen Ugeskrift for læger 21. sept. 1992: 2665-2670.

Deprivation

• 150.000 børn i Rumænien

• Længere tid end 8 måneder har alle forhøjet 
cortisol – stress

• Størst fare hvis de først blev adopteret efter 
2 år

• Orbitofrontal cortex var skrumpet

• OBS skærmet- isoleret!

Kilde: Rewiew Your Brain,  John B. Arden

Audun Myskja – Opskriften på 
demens:

• Ensomhed

• Dårlig mad

• Se TV

• Ingen berøring

Doktorafhandling om demens og musik- og miljøterapi

Dagmarsminde

• Droppede medicin og indførte ubetinget 
kærlighed

• Et godt eksempel på at DEMENS kan 
ændres til REMENS

• https://www.facebook.com/Dagmarsminde-
1674996519399702/

82

Taktile- Berøringssans
Vestibulære - Ligevægtssans 

Proprioceptive - Led og Muskelsans

Visuelle - Synssans
Auditive - Høresans

Olfactorius - Lugtesans
Gustatorius - Smagssans
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Stimulering - Terapeutisk?

• Selv det bedste 
værktøj kan ødelægges 
og ødelægge de bedste 
materiale i forkerte 
hænder.

• Terapeutisk er når 
”værktøjet” vælges 
og bruges rigtigt

Taktile stimuli

Hæmmende:

• Berøring i hårenes 
retning.

• 40 strøg i minuttet

• Fast berøring

• Ensartet rolig berøring

• Neutral temperatur

• Genkendelige ting

Fremmende:
• Berøring mod hårenes 

retning

• Hurtige berøringer

• Let berøring

• Ukendt berøring

• Skiftende temperaturer

• Ukendte ting

Taktil stimulering Katten Billy 
Hunden Bob
Fra  Joyk
Ab handicstore
www.handicstore.dk

www.coolstuff.dk/Beddy_Bear

Terapeutiske dukker

www.legeakademiet.dk

Joyk

Undersøgelse af brug til demente
Viser langt større emotionel 
mulighed for kontakt.
OBS kontraindikation:
Demente som er småtspisende
Maden gives til dukken

Vestibulære stimuli

Hæmmende:

• Lineære bevægelser 
som hængekøje på 
tværs og gyngestol

• Gyng i hjerterytme

• Ensartede og rolige 
bevægelser

Fremmende:

• Rotationer

• Bevægelser fra side 
til side

• Skift i retning

• Skift i hastighed

• Start-stop
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Siddehængekøje 
ophængt i et punkt: 
• Muliggør rotationer 
• Gynge fra side til side

Vestibulær stimulation

2 punkt ophængt hængekøje
Langsomme stimuli i kroppens 
længderetning påvirker hjernen 
til organisering /ro

OBS vækkende stimuli
kan let overstimulere 
og reaktionen ses måske 
først timer senere.

2 min. stimuli holder 2 timer
20 min stimuli - 8 timer. 
Mere end 20 min  kan påvirke 
sansesystemet i flere  dage

www.wellnessnordic.com/produkter/gyngestolen

OBS forhandler er ikke terapeut.
Vestibulære stimuli kan let overstimulere

Proprioceptive stimuli

Hæmmende
• Dybe tryk
• Ensartet vibration
• Approksimation
• Massage
• Gåtur
• Løfte tunge ting
• Tygge

• OBS selv hurtige 
stimuli kan virke 
organiserende. 

Taktile – proprioceptive stimuli

Kugledyner

Classic -Calm -Flexible

www.protac.dk

SenSit stol

MyFit –
kuglevest

KneedMe
kugleforklæde

GroundMe
fodskamler

MyBaSe
madras

Knæforklæde og multipude
Forskningsprojekter se www.protac.dk
2015:Forskningsprojekt fra England i forhold til brug af Protac MyFit® 
vesten for børn med funktionsnedsættelse. Resultaterne viste øget 
koncentration og deltagelse i aktiviteter, hvilket har udviklet børnenes 
evne for indlæring. 

2013:Projekt Region Syddanmark om ”Nedsat tvang i psykiatrien”. 
Brugen af Protacs produkter nedsætter anvendelsen af tvang i 
psykiatrien. 

2013:Forskningsprojekt fra Spanien i forhold til brug af Protac MyFit® 
vesten til voksne med autisme. Brug af vesten, forbedrede/stoppede den 
aggressive adfærd, samt nedsatte medicinforbrug. Desuden forøgede det 
opmærksomhed og mindskede stereotype bevægelser. 

2010:Forskningsprojekt Syddansk Universitet: Børn og ADHD. ADHD 
børns søvn forbedres markant med Protac Kugledynen™. 
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Dybe taktile -proprioceptive stimuli

• AB•HANDICHELP

TLF. 45 76 60 06

INFO@ABHH.DK

Visuelle stimuli

Hæmmende:

• Blå/grønne farver

• Dæmpet lys

• Lys der står stille

• Drivende skyer

• Havets stille bølger

Fremmende:

• Orange røde farver

• Stærkt lys 

• Lys der bevæger sig

• Skiftende 
lyseffekter

Døgnrytmelys – chroma viso

• I døgnrytmelyset 
forandrer lyset sig 
over hele døgnet. 
Det er kraftigst 
midt på dagen og 
om natten tændes et 
specialudviklet 
natlys.

http://chromaviso.com

Circadian Rytm

• Døgnrytme styres af Pineakirtlen som 
producerer Melatonin, når det er mørkt.

• Rigeligt med dagslys om dagen for at holde 
humør oppe og nedbryde melatonin

• Søvndeprivation forhindrer babyceller i at 
vokse sig til neuroner

Kilde: Rewiew Your Brain,  John B. Arden

Auditive stimuli

Hæmmende:

• Lyd af hjerterytme

• Stille musik

• Ensartet

• ”Vuggesang”

Fremmende:

• Urytmisk musik

• Høj musik

• Skiftende lyde

• Støj

Brainwave dream inducer

• App til telefon

• Ocean 

• Rain 

• Thunder 

• Pink noise
Anbefalet af Kit Malia – bruges i neurorehabilitering
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Top 10 afslappende musik

1 ) Marconi Union - Weightless
2) Airstream - Electra
3) DJ Shah - Mellomaniac (Chill Out Mix)
4) Enya - Watermark
5) Coldplay - Strawberry Swing
6) Barcelona - Please Don't Go
7) All Saints - Pure Shores
8) Adele - Someone Like You
9) Mozart - Canzonetta Sull'aria
10) Cafe Del Mar - We Can Fly

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2049948/Most-relaxing-song-
UK-band-Boffins.html#ixzz4ADWz9zR5

iLs Integrated Listening System

www.integratedlistening.com/

Bl.a.
Lydpude med forskellige 
Programmer incl. IPod

Hjælper til bedre søvn

Ny pude Dreampad
uden IPod

Nu 12 CDer

Købes på apoteket 
eller

www.musicure.dk

N. Olfactorius LUGTESANS

• BEROLIGENDE

• Lavendel

• Citronmellise

• Vanilje

• Rose

• Bananolie

• VÆKKENDE

• Kaffe

• Hvidløg

• Vinnegar

• Salmiak

• Røg

• Rådden

Gustatorius SMAGSSANS

• VÆKKENDE

• Koldt

• Surt

• Krydret

• Pebermyntesmag

• Knasende

• BEROLIGENDE

• Varmt

• Sødt 

• Glat – mousse, creme

• Varm kakao

• Varm mælk - honning

Problem
løsning

Sanseindtryk

Indlæring og
hukommelse

Sprog

Koncentration og 
opmærksomhed

Vågenhed, mental energi, parathed


