
Hvad er  
stress?
Til dig der ønsker
mindre stress og mere 
trivsel i din hverdag



Men hvis du ved noget om stress, er klar 
over, hvad du skal gøre, og du reagerer i 
tide, så kan du være med til at forebygge 
og undgå stress. Både hos dig selv og 
andre. 

Det første, du skal vide, er, at stress er en 
naturlig reaktion, og at der findes to slags:
• Den kortvarige stress – der er  

nødvendig og kan være motiverende. 
• Den langvarige stress – der er  

usund og gør os syge. 

Kortvarig stress
Kortvarig stress er helt almindelig, når 
vi står over for større udfordringer for 

eksempel på jobbet eller i privatlivet. 
Denne tilstand medfører en række 
fysiske, psykiske og adfærdsmæssige 
reaktioner, som skærper evnen til at yde. 
Kortvarig stress er ikke farligt. 

Den akutte kortvarige stress sætter 
gang i det autonome nervesystem og 
produktionen af adrenalin og kortisol,  
som bringer kroppen i alarmberedskab. 
Den kortvarige stress har et formål, 
skærper sanserne og gør os i stand til 
at handle hurtigt. Selvom det kan virke 
ubehageligt, vil det være for en kortere 
periode – bagefter kan kroppen slappe af 
igen.  

Ifølge en undersøgelse blandt mere end 180.000 danskere 
føler 25,1 procent af danskerne sig stressede. Og stress 
er ikke kun et problem for den enkelte – det har også stor 
betydning for familien, arbejdspladsen og samfundet. 

Hvad er stress? 



Stress er nu ifølge WHO  
én af de primære årsager  
til sygdom i Europa.

Langvarig stress
Når kroppen derimod hele tiden er i 
beredskab, er der tale om langvarig 
stress – og den kan strække sig over uger, 
måneder eller år. Langvarig stress er en 
tilstand af anspændthed 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 
blodsukkeret. Langvarig stress kan 
derfor give forhøjet blodtryk og svække 
immunforsvaret.

Den langvarige stress kan også medføre 
forandringer i hjernen, mens den står på, 
så hippocampus, centeret i hjernen for 
indlæring og hukommelse, bliver mindre, 
mens angst-centeret amygdala vokser.



Hvordan spotter du stress 
– og hvad er symptomerne?
Hvis du er stresset, vil du ofte opleve både fysiske og psykiske tegn på stress. Især de 
fysiske tegn er vigtige, og dem skal du tage alvorligt og handle på, hvis du oplever dem 
i mere end 2 uger i træk. Både de fysiske og psykiske tegn på stress kan medføre  
væsentlige ændringer i adfærden, som kan gøre det lettere at opdage stress – både hos 
dig selv og andre.

De psykiske symptomer  
kan være 

Negative tankemønstre

Angst

Bekymringstendens

Tristhed

Nedsat selvfølelse

Søvnproblemer

Træthed

Hukommelses- og 
koncentrations besvær



De fysiske symptomer viser 
sig ofte som  

Hovedpine

Hjertebanken Øget svedtendens

Gentagne infektioner

Ændret appetit

Svimmelhed

Diarré

Nedsat sexlyst

De fysiske og psykiske symptomer kan 
medføre ændringer i adfærden som 
• Manglende overblik
• Ubeslutsomhed
• Mindre entusiasme og interesse i 

opgaver og andre mennesker
• Overspringshandlinger
• Irritabilitet
• Kynisme, tab af empati
• Øget brug af stimulanser

Har du oplevet flere af disse symptomer 
i mere end 14 dage, bør du tale med 
nogen om det eller tage fat i din læge. 



Stress har ofte mere end én årsag – og du kan være ramt både i privatlivet og på 
arbejde. I forhold til arbejdet, kan det være, fordi du oplever:  

• Uklarhed i jobbet 
• Høje krav og lav indflydelse 
• Konflikter der opleves som 

 uretfærdige
• Mangel på ledelse eller anerkendelse 
• Utryghed i ansættelsen 

• Flydende grænse mellem privatliv  
og arbejdsliv 

• Forandringspres 
• Arbejde, der strider imod egne  

kerneværdier 
• Egne ambitioner  

Hvad kan være årsagen til, 
at man bliver stresset? 

Hver 4. dansker, der er sygemeldt, 
har en stress-relateret sygdom. 
Men stress er ikke altid kun 
arbejdsbetinget, det er ofte en 
kombination af mange faktorer. 



Hvis du har oplevet symptomer på stress 
i mere end 14 dage, er det vigtigt, at du 
giver din arbejdsplads mulighed for at 
hjælpe dig. Du bør derfor tage fat i din 
leder, en HR-medarbejder eller en tillids-
repræsentant – og helst så tidligt som 
muligt. Jo før du mærker efter og handler 
på dine symptomer, jo bedre.

Tag fat i din leder, hvis:
1.  Du føler du har mistet overblikket – 

eller ikke kan koncentrere dig om dine 
opgaver. 

2.  Du eller én af dine nærmeste bliver 
ramt af sygdom, som går ud over dit 
arbejde.

3.  Du ofte føler ubehag, når du skal klare 
dine arbejdsopgaver.

4.  Du i det hele taget ikke trives i dit 
arbejde for tiden.

Hvad skal du gøre, 
hvis du føler dig stresset?

Bed din leder om hjælp, hvis du mærker 
symptomer på stress – gerne så tidligt som 
muligt. Så har du de bedste muligheder for 
at få det bedre og undgå at blive sygemeldt 
med stress.





Hvad kan du selv gøre for
at undgå langvarig stress?
Her kan du læse seks gode råd, som kan 
hjælpe dig med at få mere balance i din 
hverdag – og undgå langvarig stress.

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

2.  Dyrk motion, tag cyklen på arbejde 
eller gå en tur, mens det er lyst

3.  Spis sundt og varieret 

4.  Øv dig i at meditere (evt. med guidet 
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.  Prioritér at gøre ting, der gør dig glad 

Du kan læse mere om, hvordan du kan 
bruge de gode råd i din hverdag på de 
næste sider. 



Sov godt og nok
Stress og søvnmangel hænger uløseligt 
sammen. Dit nervesystem fungerer ikke 
optimalt, og mængden af stresshormon 
stiger, når du ikke sover nok. Så sørg for 
at sove 7-9 timer dagligt.

Spis sundere
Ved at spise sundere kan du hjælpe din 
krop med at bekæmpe stress. Sukker, 
te og kaffe er alle med til at prikke til din 
krops stresssignaler, mens fiberrig kost 
til gengæld lader din krop hvile i en god 
balance. Giv derfor din krop den sunde 
kost at bearbejde. Det vil give dig et stær-
kere immunforsvar og mere ro.

Meditér
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. Meditation er effektiv som 
forebyggelse mod stress – men det er 
også godt, hvis du allerede er faldet i 
stress-fælden. Når du mediterer, udløser 
hjernen nemlig endorfiner, som giver en 
følelse af lykke.

Motionér 
Alle former for motion er nyttige, forebyg-
gende midler til at undgå stress. Er du 
allerede ramt af stress, skal du dog styre 
uden om de mest hektiske former for 
idræt. Lange gå-/cykelture, mens det er 
lyst udenfor, 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. 

Sådan får du mere trivsel i 
hverdagen 



Brug din familie og venner
Hvis du har tegn på stress, er det vigtigt, 
at der bliver fjernet krav og gøremål, og 
det er vigtigt med hjælp og aflastning i 
hjemmet med for eksempel rengøring, 
børnepasning etc. Det er OK at bede 
venner og familie om hjælp. Og husk at 
andre gerne vil hjælpe. Det er vigtigt, at 
du lader andre hjælpe dig, og at du på den 
måde måske også er med til at bryde et 
mønster hos dig selv om, at du skal klare 
alting selv.

Prioritér ting der gør dig glad
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 pin-
ligt eller gjort noget dumt, så vift ham af 
og slip af med det dømmende superego 
– det øger blot dit stressniveau.
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