
Håndter din stress 
i hverdagen

v./ Erhvervspsykolog, Ditte Darko 



Program  

Hvad er stress? Hvorfor bliver 

vi stressede?

Find balancen

- 3 værktøjer
Hvis du vil vide 

mere & spørgsmål



Hvem er jeg? 



Hvor mange af
jer har haft
stress tæt

inde på livet? 



Hvor mange 
bliver syge 
med stress? 

17.000 danskere er 
sygemeldt med stress hver 
eneste dag

(COWI-undersøgelse  for FTF, 2018) 



Hvad er stress? 

Krav > ressourcer = stress



oplevelsen af…
at være overvældet

uoplagthed & ineffektivitet
søvnmangel 

humørsvingninger
konflikter

dårlig hukommelse 

Hvad er stress? 



Stressbarometeret: Optimal tilstand 

Positivt livssyn 
Oplevelsen af meningsfuldhed
Krav matcher ressourcer 
Tager imod udfordringer



Stressbarometeret: Reaktion (belastning)

Irritabel 
Søvnproblemer 
Koncentrationsproblemer 
Svært ved at slappe af
Føle sig overvældet 



Stressbarometeret: 
Overbelastning/stress/ udbrændthed

Skyldfølelse
Reduceret energiniveau og tab af interesser
Udmattelse- sociale relationer belastes
Dårlige vaner – værdier ude af syne
Angst og depression  
Manglende kontakt til kroppen 
Bekymringer om fremtiden 
Smerter og fysisk ubalance 



Hvor på stressbarometeret ligger du? 



Ro i sindet – kontakt til kroppen 

Gode og nære sociale relationer 

Gode vaner – fokus og effektivitet

Fysisk sundhed – ro, energi og styrke 

Kontakt til kroppen og det vigtige i dit liv 

Tryghed og glæde 



Hvorfor bliver vi 
stressede? 

For høje krav og for lav kontrol og 
indflydelse

For lidt anerkendelse ift. Indsats

Rolle-uklarhed og rolle-konflikter

Uforudsigelighed

Uretfærdighed 

Mobning, chikane

”Krænkelse af selvet” 



Forhold der kan 
udfordre 
selvværd i 
arbejdslivet:

En gentagen rå tone

Mistillid
Tilbageholdelse af information

Manglende hensyn
Isolation

Mangel på støtte

Forskelsbehandling



Sådan øger du 
dine ressourcer
og (gen)finder 
balancen…



Typiske 
udfordringer

• Vi får ikke dyb ro under sygemeldingen. 

• Selvkritik og selvbebrejdelser. 

• Vi modsætter os forandring. 
• Håbløshed – manglende tillid til processen, hvis 

man ikke har fået det godt på 1 mdr. eller halvt år.  
• Vi bliver i en uholdbar arbejdsmæssig eller privat 

situation. 

• Vi skal ikke bare håndtere ting men måske ændre 
rammerne for vores liv. 



#1: 
Prioriter det vigtigste 

“Det der haster er sjældent

vigtigt. 

Det der er vigtigt haster

sjældent.”

(Albert Einstein) 

Haster: 
• Emails
• Deadlines
• Købe noget
• Sige noget

Vigtigt: 
• Indre ro 
• God form 
• Relationer
• Bruge tiden på noget 

meningsfuldt



Sig fra! Hvilke opgaver kan kun du løse? 

Hvilke opgaver kan en anden løse? 

Hvilke opgaver kan du få hjælp til at 
løse?  

Hvilke opgaver kan du trække dig fra? 

…og spørg dig selv …

Øvelse: Skriv ned 1 min.. 

Hvilke opgaver kan du 
trække dig fra? 

Skriv dit bud i chatten 



2. Egne forventninger 



Øvelse #2 – skriv ned 1min…

Tænk på en situation lige nu, som stresser dig 

• Hvilke krav til dig selv gør denne situation til en 
stressfaktor?

• Hvad forventer du af dig selv? 

• Hvordan ville du se på situationen, hvis en god ven 
stod i samme situation som dig? 



#3: 
”Se trolden i øjnene” 



Øvelse: Tænk på den same situation som før, 
der stresser dig…

Læg mærke til hvilke negative tanker, der 
dukker op…

Spørg dig selv: 
Hvad er det værste der kan ske? 
Hvad er sandsynligheden for at det sker? 
Hvad kan jeg gøre, hvis det værste virkelig
sker? 

Skriv ude i chatten, hvad du kan gøre hvis det 
værste virkelig sker! 



Hvis du vil vide mere…

Bøger/lydbøger
Lær at håndtere stress, af Bobby Zachariae
SOV GODT - Redskaber til håndtering af søvnproblemer, af Bobby Zachariae
Førstehjælp til stressramte, af Marie Kingston

Hjemmesider: 
Psykiatrifonden.dk
Altompsykologi.dk

Podcasts
Psykolog, Birgittte Sølvstein (birgittesoelvstein.dk) 

Meditationer
Svend Trier 

http://www.birgittesoelvstein.dk/


Kontakt mig!
www.dittedarko.dk

Ditte Darko 

Psykolog Ditte Darko  

Psychologistdittedarko

http://www.dittedarko.dk/


Spørgsmål? 


