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AGENDA 

Du vil:
• Få indblik i, hvad forskellen på stress og travlhed er

• Lære at spotte stresssymptomer hos dig selv og 
andre

• Få redskaber til at gennemskue kilder til stress – og 
gøre noget ved dem

• Få inspiration og værktøjer til at håndtere krav og 
belastning i en travl hverdag



HVAD ER 

STRESS?

• Stress er de forandringer, der sker i kroppen 
og i hjernen, når vi belastes indefra af vores 
følelser og tanker, eller udefra af fx arbejdet 

• Forandringerne skyldes stress-hormoner = 
kamp-flugt hormoner, som udløses, når vi er 
pressede

• Stress opstår også, uden at den person, der 
belastes, oplever belastningen som 
ubehagelig

• Stressreaktionerne i kroppen er organismens 
forsøg på at få os til at fungere optimalt = 
alarm



MYTE: 

STRESS RAMMER PERFEKTIONISTER



STRESS RAMMER ALLE



MYTE!

KVINDER ER MERE 

STRESSEDE  

END MÆND



MERE END 3 GANGE SÅ 
MANGE MÆND SOM KVINDER 

BEGÅR SELVMORD



KORTVARIG 

STRESS

• Ved kortvarig stress mobiliseres 
kroppens alarmberedskab, 
stresshormoner og nervesystem. 

• Herefter falder alarmberedskabet 
igen, kroppen genopbygges. 

• Et kortvarigt alarmberedskab kan 
give en fornemmelse af high
performance, et flow, man er tændt og 
energisk.



• Grænsen mellem den gode, 
udfordrende tilstand og den 
farlige længevarende mistrivsel 
er flydende. 

• Ændringen sker ofte i form af 
kollaps meget hurtigt grundet 
længerevarende mistrivsel og 
overbelastning

KOLLAPS



RESTITUTION

• For at blive i tilstanden af 
godt præstationsniveau, 
kræves ro mellem 
toppræstationerne, så vi 
opnår restitution på samme 
måde, som hvis vi havde 
udført hårdt fysisk arbejde.

• Kroppen skal restitueres, 
det tager  meget… længere, 
end man tror



• Hovedpine, svimmelhed

• Hjertebanken, trykken for brystet, 
stakåndethed

• Uro i kroppen, rysten på hænder, hektisk 

• Spændinger i kroppen – kæbe, nakke, 
skuldre

• Sugen i maven, mavesmerter

• Søvnløshed 

• Glemsomhed, og koncentrationsbesvær

• Irritabilitet, kort lunte, humørsvingninger

• Går til yderligheder

• Overvældethed, nervøsitet, 
utilstrækkelighedsfølelse

• Nedsat libido

STRESS-

SYMPTOMER



OVERHØRER VI STRESS-
SIGNALERNE OVER TID 

UDVIKLER VI TILVÆNNING



TILVÆNNING SVARER TIL AT BLIVE 
FARTBLIND



STRESSTRAPPEN

Stimuleret
Inspireret
Engageret
Performende
Glæde
Ekspansion
Udvikling

Højt tempo
Reduceret kvalitet
Faldende overblik
Kort lunte
Nogle Stresssymp-
tomer

Konstant 
spænding
Fejl
Konflikter
Symptomer 
forværres
Lav trivsel

Øget angst
Sammenbrud
Sygemelding

PERFORMANCE

STRESS

TRIVSEL

TRAVLHED

MISTRIVSEL

KOLLAPS



STRESS FAKTORER



KARDINALE 
LIVSBEGIVENHEDER

• Dødsfald i familien

• Skilsmisse

• Corona

• Alvorlig sygdom 

• Indlæggelse 

• Arbejdsløshed / ledighed 

• Nyt job

• Flytning

• At få barn



KULTURELLE 

STRESSFAKTORER

• Mobiltelefon – at stå til rådighed

• Email - kultur – haster, ‘after-hours’, cc. 
mailkultur

• Afbrydelser og forstyrrelser

• Hjemmearbejdsdage accepteres ikke

• Manglende stilleområder

• Manglende  pausekultur

• Manglende anerkendelse af stress



AFBRYDELSER

• Det er blevet let at afbryde og svært at 
undgå. 

• Vi resignerer og har indstillet os på 
afbrydelser og lever i konstant stress, 
hvor vi aldrig helt kan give sig hen til 
en arbejdsopgave.

• Man bliver dum af at blive afbrudt. 
Man kunne lige så godt have røget 
hash hver dag som leve i dette inferno 
af afbrydelser.

Kilde: Glenn Wilson, London University



94% af de stresssygemeldte 
angiver, at det er stress på jobbet, 
der er årsagen til sygemeldingen 

(NFA 2017)



SMÅ KRAV HØJE KRAV

LAV INDFLYDELSE

HØJ INDFLYDELSE

Stressende job,
Belastninger

Passivt job,    
stagnation

Udviklende job,   
flow, energi

Let job,    
kedsomhed

TRIVSEL

MISTRIVSEL

KARASEK-MODELLEN



94% af de stresssygemeldte angiver, at det er stress på jobbet, 

der er årsagen til sygemeldingen (NFA 2014)

94% af de stresssygemeldte angiver, at det er stress på jobbet, 

der er årsagen til sygemeldingen (NFA 2014)

94% af de stresssygemeldte angiver, at det er stress på jobbet, 

der er årsagen til sygemeldingen (NFA 2014)

94% af de stresssygemeldte angiver, at det er stress på jobbet, 

der er årsagen til sygemeldingen (NFA 2014)

KOMPETENCE & TRIVSEL

Små krav / lille ansvar Store krav / stort ansvar

Høj kompetence / 
Mange ressourcer

Lav kompetence /
Få ressourcer



JUST SAYIN’…



STRESS-FAKTORER I 

JOBBET: 

• Urimelige deadlines / mål

• Uklare roller, krav og forventninger

• For lidt indflydelse relativt til ansvar

• Samarbejdskonflikter 

• Komplekse opgaver, skift, 
afbrydelser

• For stor arbejdsmængde 

• At finde balance familie / arbejde



STRESSHÆMMENDE FAKTORER

• Indflydelse – oplevelsen af kontrol 
• Rolleklarhed
• Retning – oplevelsen af 

udviklingsmuligheder
• Kompetencer – oplevelsen af at lykkes
• Klare mål og feedback
• Støtte og anerkendelse fra leder
• Socialt fællesskab og tilhør
• Forudsigelighed

TRIVSEL I 

ORGANISATIONER 



HVAD KAN DU SELV 

GØRE?

Generelt: 

• Tjek dig selv for stress-signaler hver dag. 
Selv det mindste, subtile signal er en 
alarmklokke, der giver dig en besked. 

• Mærk efter, om du er på vej op af 
stresstrappen og stop op, når du mærker 
dine signaler

• Ryd kalenderen i en periode, hvis du er i 
orange zone

• Hvis du er i tvivl: Spørg dine omgivelser



HVAD KAN DU SELV 

GØRE?
I dit privatliv: 

• Afsæt altid tid til restitution efter 
spidsbelastninger 

• Adskil arbejde og privatliv med faste grænser 

• Sig nej til sociale forpligtelser

• Uddeleger: rengøring, havearbejde, pasning 
etc.

• Lær at slappe af: Se serier

• Lær at meditere

• Brug weekender som mini-ferier uden planer 
og arrangementer

• Sov 8 timer hver nat. Sov… 



I jobbet: 

• Tag fat i din leder og bid dig fast

• Øv dig i at sige  både TIL og FRA

• Sig nej til mere ansvar 

• Sørg for at din rolle og din opgave er klart 
defineret

• Sørg for at din indflydelse matcher dit ansvar

• Sørg for at dine kompetencer matcher dit 
ansvar

• Sørg for at dine opgaver matcher din 
arbejdstid

• Søg stilleområder eller hjemmearbejdsplads 
(normalt)

• Hold få men lange pauser

HVAD KAN DU SELV 

GØRE



HVIS DU ER 

STRESSET:

Undgå at:

• Stå til rådighed

• Fortsætte med at arbejde hjemmefra

• Lave en stressprofil

• Gå i terapi

• Træne

• Tage kurser og uddannelse

• Gå på sundhedskur eller detoxe

• Indhente det forsømte med børnene

• Finde din passion for resten af livet

• Ryd op i hele huset eller byg en carport



KUREN MOD STRESS ER RO



LYST TIL AT LÆRE MERE?

Find artikler, værktøjer og viden på:

Url: www.matzau.dk/vkr

Password: Stressfri


