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Forskerne kan ikke blive enige om en 
officiel definition af stress. Tilstanden 
er heller ikke en selvstændig anerkendt 
diagnose i vores officielle diagnosesyste-
mer. 

Det kan dog konkluderes, at stress er en 
reaktion på overbelastning, og som oftest 
er det en kombination af flere ting, som 
sker både derhjemme og på arbejde, der 
udløser den slags stress, man bliver syg 
af. 

Stressbegrebet bruges bredt og bliver 
ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. 
Det er vigtigt at skelne mellem kortvarig 
stress, som er normal og gavnlig, og den 

langvarige stress, som er skadelig for 
helbredet.

Kortvarig stress
Er helt almindeligt, når vi står over for 
større udfordringer på eksempelvis jobbet 
eller i privatlivet. Denne tilstand medfører 
en række fysiske, psykiske og adfærds-
mæssige reaktioner, som skærper evnen 
til at yde. Kortvarig stress er ikke farligt.

Den akutte kortvarige stress sætter gang 
i det autonome nervesystem og produkti-
onen af adrenalin og kortisol, som bringer 
kroppen i alarmberedskab. Den kortvari-
ge stress har et formål, skærper sanser-
ne og gør os i stand til at handle hurtigt. 

”Hvad er stress?” var i 2012 på top ti-listen over de mest 
googlede spørgsmål i Danmark, og der hersker generelt en 
rådvildhed med hensyn til at forstå, forebygge og behandle 
stress. 

Hvad er stress? 



WHO forventer, at stress 
bliver en af de væsentligste 
kilder til sygdom i 2020.

Selvom det kan virke ubehageligt, vil det 
være for en kortere periode - bagefter kan 
kroppen igen slappe af.

Langvarig stress
Når kroppen derimod hele tiden er i 
beredskab, er der tale om LANGVARIG 
STRESS - det vil sige uger, måneder eller 
år. Langvarig stress er en tilstand af an-
spændthed og ulyst, som både påvirker 
vores fysiske og psykiske helbred.

Ved langvarig stress får man for meget 
fedt og sukker i blodet, og det går ind 
og belaster systemet, herunder hjertet, 
kredsløbet og reguleringen af blodsuk-
keret. Langvarig stress kan give forhøjet 
blodtryk og svække immunforsvaret.



Hvordan spotter man 
egen stress, og hvad er 
symptomerne?



• Nedsat energi

• Træthed

• Sover dårligt

•  Kognitive funktioner er nedsat  
(hukommelse, koncentration, indlæring, overblik osv.)

• Øget støjfølsomhed

• Langsommere

• Mindre overskud

• Let til gråd

•  Kortere lunte end normalt

• Tristhed

• Nedsat selvfølelse

•  Har indskrænket fritidsaktiviteter og det sociale liv betydeligt

Det er vigtigt at skelne mellem travlhed, kortere- 
varende belastningsepisoder, længerevarende 
belastningstilstand og alvorlig stress



•  Uklarhed i jobbet  
(hvad gør jeg for at lykkes?)

•  Høje krav og oplevelse af lav  
indflydelse  
(jeg kan ikke gøre noget)

•  Konflikter  
(de tager ressourcer fra min  
opgaveløsning)

•  Manglende ledelse  
(jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre)

•  Mangel på anerkendelse  
(jeg orker ikke at blive ved, når ingen 
ser/værdsætter det)

•  Utryghed i ansættelsen  
(selv om jeg gør det godt, mister jeg 
måske mit job)

•  Grænsen mellem privatliv og  
arbejdsliv  
(jobbet invaderer mit privatliv)

•  Forandringspres  
(omstillingerne er konstante og uund-
gåelige)

•  Arbejde, der går på tværs af egne 
kerneværdier  
(kan jeg være det bekendt?)

•  Egne ambitioner  
(kan jeg gøre det, jeg selv gerne vil 
med mit arbejdsliv?)

Årsager til 
arbejdsbetinget stress: 



Hver 5., der bliver syg af 
stress, risikerer at miste 
sit job



Forebyggelse af langvarig stress 
begynder også med dig selv
Alle mennesker er forskellige, og det er 
ikke de samme faktorer, som gør, at vi 
bliver syge af stress. 

Hvis du vil tage temperaturen på din egen 
trivsel, kan du med fordel afprøve en 
simpel øvelse med ”balancehjulet”.

 Øvelse 1: 
 Kryds af, hvad der fylder mest i  
 din hverdag

 Øvelse 2: 
 Kryds af, hvordan du gerne ville 
 have, at din hverdag så ud

Øvelsen vil kunne give dig et kompas 
over, hvad der er vigtigt for dig. Hvis der 
er ubalan ce i forholdet mellem, hvor-
dan hverdagen reelt ser ud, og hvad du 
ønsker for at have et tilfredsstillende liv, 
er dette en mulighed for at stoppe op, 
reflektere, korrigere og i højere grad  
prioritere de ting, der giver dig energi og 
gør dig glad, og skrue lidt ned for de ting 
der dræner dig for energi.

Når du har lavet øvelsen, kan du med 
fordel stille dig selv følgende spørgsmål:

1.  Hvad er mine symptomer? Hvad 
er mit barometer (hvordan viser 
stress sig hos mig, når jeg ikke 
trives)? 

2.  Hvilke stressfaktorer er der i mit 
liv?



Balancehjulet

Penge

Kærlighed 
og nærvær Arbejde

Familie 
og venner

Helbred

Personlig 
udvikling

Fysiske 
omgivelser

Fritid og 
hobbies

3. Hvad kan jeg selv gøre?
4.  Er det småting, der belaster? Er de 

det værd?
5.  Grubler jeg ofte over noget, der kun 

måske vil ske?
6.  Find ud af, hvad du har og ikke har 

indflydelse på.
7.  Handl! Prøv at ændre det, du kan 

ændre.
8.  Er jeg realistisk, når jeg sætter 

mine mål – har jeg overhovedet et 
mål? Overhold de aftaler, du laver 
med dig selv.

9.  Kan jeg genvinde kontrollen over 
mit liv? 

10.  Har jeg fokus på at bevare de gode 
relationer?

11.  Husker jeg mit generelle 
velbefindende?

Når du har reflekteret over disse spørgs-
mål, vil det være lettere at vide mere om, 
hvilke parametre der gør, at du trives – og 
hvad du skal gribe fat i og ændre i hver-
dagen, for at netop DIN hverdag bliver 
bedre. 



Hvis vi overtrækker energi- 
kontoen, kommer vi til at 
betale tilbage med renters 
rente. 

Det er vigtigt at sætte noget ind på din konto, som giver energi, så du har noget at bruge 
af! Derfor skal du finde ud af, hvad du gør i løbet af hverdagen, som giver dig energi, og 
hvad der dræner dig for energi. 

Hvis vi overtrækker energikontoen, kommer vi til at betale tilbage med renters rente. 
Det vil føre til dage eller uger, hvor vi er fuldstændig drænet for energi.

Det kan være godt at se dit energiniveau som en  
kontobeholdning i en bank, du kan tilføre ny energi eller bruge energi. 

Set på den måde er det klart, at du er nødt til at sætte noget ind på kontoen for at 
kunne bruge af den uden konstant at være i underskud.

Trivsel og arbejdsglæde  
er stressens modpoler!

Årsager til 
arbejdsbetinget stress: 





Få overblik over  
aktiviteterne



Udfyld fx et dag- eller ugeskema over, hvad du laver i løbet af en dag/en uge. 
Når du har gjort det, ser du på hver enkelt handling og noterer, om det er en 
”lader” eller en ”dræner”. 

Det giver bevidsthed om, hvad der måske skal fylde mere eller mindre i hver-
dagen for at give overskud på din konto, eller om du måske skal tilføre noget 
nyt. Det kan være pauser, motion eller andet, som lader din energi op. 

For nogle handler opgaven måske om, hvordan man kommer fra ren overle-
velse til overskud. For nogle handler det om, at der virkeligt skal ryddes op i 
alt fra tanker til venner. For andre er det bare små justeringer, der skal til. 

Man kan sagtens vælge at bruge energi på noget, man rigtig gerne vil, som 
fx et socialt arrangement – vel vidende at det giver underskud på energikon-
toen bagefter. Alligevel kan det føles som en rigtig god investering af andre 
grunde.

I mange tilfælde bliver du først virkelig opmærksom på omfanget af din 
stress, når kroppen begynder at sige fra. 

Op mod hver 4. sygemelding i  
Danmark skyldes stress. 



1. Sørg for at få 7-9 timers søvn dagligt

2.  Dyrk motion, tag cyklen på arbejde eller gå en tur

3. Spis sundt og varieret

4.  Øv dig i at meditere (evt. med mindfulness).  
Bare 5-10 minutter dagligt er nok 

5.  Brug dine venner og din familie – både til at hygge dig med,  
men også til at hjælpe dig, når du har for meget om ørerne

6. Prioriter at gøre ting, der gør dig glad

Hvad kan du selv gøre 
for at undgå stress?

Gør gode ting for dig selv, der 
viser dig, at du er god nok, som 
du er.





1. Træk vejret 
  Det lyder simpelt, men det kan hindre dig i at gå ned med stress. Når du er stresset, 

befinder kroppen sig konstant i en alarmtilstand og fyldes med adrenalin. Ved at 
trække vejret dybt ned i maven kan du sænke udskillelsen af adrenalin og dermed 
også sænke dit stress niveau. Sæt uret til at ringe et par gange om dagen, og træk så 
vejret dybt ned i maven tre-seks gange.

2.  Mediter 
  Meditation er et af de bedste midler mod stress, fordi det hjælper dig til at være til 

stede i din egen krop og mærke, hvordan du har det. Det er effektivt som forebyg-
gelse mod stress, men også hvis du allerede er faldet i stress-fælden, er meditation 
godt. Når du mediterer, ud løser hjernen nemlig endorfiner, som giver en følelse af 
lykke.

3.  Motioner 
  Alle former for motion er nyttige, forebyggende midler til at undgå stress. Er du alle-

rede ramt af stress, skal du styre uden om de mest hektiske former for idræt. Lange 

5 gode råd til en hverdag 
med mere trivsel



gå-/cykelture og yoga er de optimale valg, da det hjælper dig til at finde ro. Vær dog 
opmærksom på, om motionen hjælper dig til at slappe af, eller om det blot føles som 
endnu en ting, der skal gøres oven i alt det andet.

4.  Lev et bevidst liv 
  Fokuser på at leve et liv, hvor du lægger mærke til dig selv og din krop i stedet for at 

slå automatpiloten til. Stil ofte dig selv spørgsmålet ”hvordan har jeg det egentlig”, 
og handl ud fra det.

5.   Behandl dig selv og din krop med omsorg 
  Det er nøglen til at behandle dig selv godt og med venlighed. Gør gode ting for dig 

selv, der viser dig, at du er god nok, som du er. Vær opmærksom på dine negative 
tankemønstre. Har du konstant en lille djævel siddende på skulderen, der banker dig 
i hovedet, hvis du har sagt noget pinligt eller gjort noget dumt, så vift ham af og slip 
af med det dømmende superego – det øger blot dit stressniveau.
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