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Introduktion
Hvis du driver en virksomhed, er daglig leder eller blot går op i medarbejdertrivsel på din 

arbejdsplads, så har du taget det første skridt til, hvordan du imødekommer stress og øger 
trivsel på din arbejdsplads. 

 
Denne e-bog har til formål at oplyse generelt om stress, fortælle dig om hvordan man kan 
blive ramt af stress, samt rådgive dig om forebyggelse og håndteringen af stress. Eftersom 

denne e-bog blot er 16 sider lang, skal den betragtes som en vidensdeling omkring stress, og 
dermed som en inspiration til handlingsplaner for virksomheder.

 
 Samtidig vil jeg gerne pointere at e-bogen er skrevet ud fra et forenklet syn på stress, og at 

jeg er af den forståelse, at der er flere løsninger på hvordan man forebygger og 
imødekommer stress. Det jeg finder vigtigst at vide om emnet er inkluderet i denne bog.

 Jeg vil starte med at fortælle dig hvad stress er.  
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Hvad er stress?

I tidernes morgen da føden skulle jages, 
slagtes og tilberedes over bål, der var vi 
nødt til at reagere hurtigt og effektiv på 
farer. Til at varetage sådanne handlinger 
effektivt har vi Amygdala, en funktion som 
går udenom tankeprocesserne. 

Stress er en fysiologisk mekanisme i 
kroppen som holder os i live. Den sørger 
for at der er balance i vores nervesystem, 
så vi ikke falder i søvn når det er 
uhensigtsmæssigt. Stress gør også at vi er 
skarpe og opmærksomme når det kræves. 
Med andre ord, så kan vi ikke eksistere 
uden nogen former for stress.

30.000 indlæggelser hvert 
år på danske hospitaler.

50% af alle 
langtidssygemeldinger 

skyldes stress. 

48% af alle førtidspensioner 
er på grund af stress. 

 
 13% af alle der går på arbejde 

i dag er sygemeldt på grund 
af mentalt mistrivsel. 

55 milliarder kroner (betalt af 
vores samfund) bliver hvert 

år brugt på at bekæmpe 
stress. 

(Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)

På den anden side, så sker der et 
hormonrespons og dermed nogle 
fysiologiske mekanismer hver gang, at vi 
bliver stresset. Stressen bliver 
uhensigtsmæssig, når kroppen ikke når at 
falde til ro, før der kommer et nyt stress-
respons. Det slider på kroppen, da der er 
flere organsystemer der bliver påvirkede.

En halv million 
henvendelser i almen 
praksis skyldes stress. 

Amygdala er et lille område i hjernen, som 
normalvis er på størrelse med en mandel. 
Når jeg skriver normalvis, er det fordi, at 
Amygdala vokser i størrelse ved stress 
gennem længere tid, da den er oftere aktiv.
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Vores identitet kobles hurtigt sammen 
med det vi professionelt beskæftiger os 
med. Kan du nikke genkende til at møde 
en ny person, hvor du bliver stillet 
spørgsmålet: ”Hvad laver du til dagligt?" i 
stedet for at vedkommende spørger: 
”Hvem er du”?  Med andre ord, så ER vi 
dét vi beskæftiger os med, og det vi GØR 
er med til at danne vores identitet. 

Pres fra vores samfund

Når jeg taler med andre omkring stress og 
trivsel, oplever jeg ofte, at man ofte kæder 
hastighed og stress sammen. Her vil jeg 
gerne pointere ud fra min erfaring og viden på 
området, at have travlt er ikke det samme 
som at være stresset, og man kan sagtens 
være stresset uden at have travlt. Travlhed og 
høj hastighed behøver ikke at få nogle 
negative konsekvenser. Jeg går dog ikke ind 
for, at man ser høj hastighed som den nye 
Gud!

Vi er sammensatte mennesker, og både 
vores privatliv og arbejdsliv er en 
sammenfiltret del af os. Udviklingen af 
stress skyldes ikke kun ét parameter, 
men ofte flere parametre, hvor bl.a. 
forventninger fra os selv og andre 
overstiger egen kapacitet. Derudover har 
vi tilegnet os forskellige erfaringer, som 
vi tager med os, forskellige forventninger 
til fremtiden og forskellige livsvilkår. Det 
er derfor også forskelligt hvad, hvornår 
og hvor meget der stresser os.

Hvad sker der så med vores syn på os selv, 
den dag vi ikke er i professionen længere, 
den dag vi er langtidssygemeldte, den dag vi 
er uden job eller noget helt tredje sker, som 
vil påvirke vores identitet. Kan du se 
identitetskrisen forude? Eller er du bevidst 
om, at du er meget mere end din profession? 
Og er du bevidst om hvem du er, ud over dit 
professionelle liv?
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For at vende tilbage til amygdala, som blev introduceret i begyndelsen, så er det 
på sin plads at sige, at den er med os på både godt og ondt.

 
Amygdalaen gør kroppen klar til enten at flygte eller kæmpe når den registrerer 
farer. Sanserne skærpes, musklerne spændes op, hjertet pumper kraftigere og 

hurtigere imens vejrtrækningen intensiveres så iltoptaget forbedres. Alt dette sker 
automatisk fordi amygdala aktiverer hormonerne adreanlin, noradrenalin og 
cortisol. Når faren er drevet over, indstilles hele systemet til fredstid igen, og 

amygdala går i dvale.

Amygdala, alarmknappen 
der vokser

Hvis vi ikke når at restituere før den næste stress-påvirkning, så forbliver 
amygdala, og dermed kroppen, i en tilstand, hvor den skal være klar og 
parat hele tiden. Vi kan få svært ved at falde i søvn, og søvnen kan blive 

mere overfladisk. Dertil kan vi få en hullet hukommelse, humørsvingninger, 
nedsat sexlyst og tankemylder så det halve kunne være nok. Hjertebanken 

og følelsen af luftmangel kan blive symptomer, som opleves oftere og 
oftere, og symptomerne fortsætter med at blive mere og mere tydelige i 

den tid du ikke lytter efter, hvad det er kroppen forsøger fortælle. 

Den hjertebanken du tidligere kun mærkede engang imellem når du 
slappede af, den kommer nu både i hvile og i travlhed. Kroppen gør alt for 

at passe på sig selv, og fortsætter med at sende signaler, indtil du hører 
efter og tager handling på helbredet. Symptomerne kan blive så kraftige, 

at du pludselig kan føle dig truet på helbredet og sågar livet, eller ikke kan 
huske om det var dig eller konen, der afleverede børnene i børnehaven. 

Det sker til stadighed, at folk bliver indlagt med mistanke om en blodprop i 
hjertet, hvor det ofte viser sig at være en stresstilstand som de er havnet i.
I den periode hvor kroppen har fyret stresshormoner af i en lind strøm, der 

har amygdala været på arbejde og hjernen svømmet i stresshormoner.
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Stress er ikke kun mentalt - det 
er også fysisk

Stress opfattes af majoriteten som 
mental mistrivsel, men stress bunder i 
høj grad ikke kun i det mentale. Det er 
også på grund af fysiske mekanismer i 
kroppen, som sker ved gentagne 
stressrespons. For at forstå stress, er 
det vigtigt at vide, at der opstår store 
mængder af biokemiske processer i  

kroppen når et stressrespons aktiveres. 
På den korte bane er et stressrespons 
gavnligt. Sat på spidsen, så holder det 
os i live, når der opstår en farlig situation 
som vi hurtigt skal handle på. Det holder 
os skarpe til eksamen, og når vi ellers 
skal præstere ud over det sædvanlige. 

Når vi er færdige med at præstere, så 
mærker vi normalt en træthed. Under 
normale omstændigheder vil vi sørge 
for at restituere og oplade vores 
batterier, før vi igen skal præstere 
udover det sædvanlige. Dette er helt 
normalt, en del af livet og sund en og 
almindelig adfærd. Udfordringen 
kommer når der ikke er tid til at 
restituere mellem udfordringerne, 

og batterierne ikke får mulighed for at 
blive ladet helt op. Vi bliver udmattede, 
og der kommer symptomer fra øverste 
etage såsom; hukommelsesbesvær, 
koncentrationsbesvær, søvnbesvær, 
humørsvingninger, nedsat sexlyst, 
følelsen af ligegyldighed og depression. 
Alle symptomer kommer fra kroppens 
øverste etage, men det skyldes ikke kun 
at vi mentalt er i ubalance. 

Forhøjet blodtryk Påvirket blodsukker

Fysisk inaktivitetUregelmæssig puls

Risiko for blodpropper Hjertekarsygdomme
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Det er hele kroppen der kommer i 
ubalance, som medfører fysiologiske og 
adfærdsmæssige forandringer. 
Eksempelvis kan flere sanseindtryk på én 
gang, føles som direkte vold mod en, da 
vores hjernes filter, der skal sortere i de 
forskellige stimuli, er uarbejdsdygtig. Det 
betyder, at hjernens filter lader alle 
sanseindtryk være lige vigtige. 

Stress kan indirekte øge risikoen for 
hjertekarsygdomme ved udvikling af 
en mere usund livsstil i form af 
rygning, usunde kostvaner, overvægt, 
dårlige søvnvaner, større 
alkoholindtag og større fysisk 
inaktivitet. 

Stress kan medføre forhøjet blodtryk, 
højere eller uregelmæssig puls, og en 
øget aktivering af blodets evne til at 
størkne samt øget risiko for 
blodpropper. Derudover reduceres 
følsomheden for insulin og 
blodsukkeret påvirkes negativt. 

En tur i et supermarked kan føles som 
det rene tortur, da alle sanser bliver 
berørte og der ikke sker en normal 
selektion af sanserne. Dette, sammen 
med mange andre stress-symptomer, 
bidrager til, at vi ændrer vores adfærd, 
når vi er syge af stress. Forskningen har 
vist en overbevisende sammenhæng 
mellem langvarig stress og udvikling af 
hjertekarsygdomme. 

(Kilde: Nielsen NR, Kristensen TS. ”Stress i Danmark-hvad ved vi?” 
Sundhedsstyrrelsen 2007)
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Jeg har flere gange nævnt at søvnen ofte bliver påvirket ved stress. Jeg nævner søvnen fordi 
den er fundamental i kampen mod stress. Søvnen er simpelthen med til at gøre rent for os, 
når det roder på øverste etage. De af os, der ikke har problemer med at sove, tager søvnen 
som en selvfølge, mens de som ofte ligger vågne om natten, bruger enormt meget energi 

på at kæmpe med at finde en god søvnrytme. 

Hovedrengøring når du sover

Søvn har en energibesparende effekt på kroppen. Når vi sover, daler kropstemperaturen 
og energiforbruget nedsættes. Det giver kroppens celler en pause til at restituere sig efter 
dagens slitage. I vågen tilstand kører kroppens organer hurtigt, de bruges og slides, hvilket 

er en naturlig del af den måde vores krop fungerer på. Vi er derfor programmeret til at 
søvnen, hvert eneste døgn, skal bruge mange timer på at reparere de skader som kroppen 

har påført sig i løbet af dagen. 

Under dyb søvn frigør kroppen en række forskellige hormoner som medvirker til 
vedligeholdelse af cellerne. Produktionen af nogle vigtige hormoner stiger, heriblandt 

væksthormoner og sulthormoner, mens andre hormoner falder, eksempelvis insulin og cortisol. 
Sidstnævnte hormon er det hormon, som bl.a. varierer i forhold til stress-påvirkninger. Søvn 

alene sørger altså for at kroppen vedligeholder og reparerer sig selv. Derfor er det vigtigt at få 
sin søvn og passe sin søvnrytme. 

Hvad sker der når vi sover?

Under drømmesøvnen, som kaldes REM-søvn, bliver alle dagens sanseindtryk bearbejdet. De 
forskellige sanseindtryk bliver sorteret i forskellige lag af hjernen.  REM-søvn vedligeholder 
hjernen ved at skabe nye forbindelser og sørger for at holde vores personlighed konstant.  

Uden nok drømmesøvn bliver oplysningerne ikke lagret rigtigt, og vi vil kunne få problemer 
med hukommelsen. Lidt søvn vil også påvirke koncentrations-og indlæringsevnen. Allerede nu 

begynder vi at ane, hvor vigtig søvnen er for at hjernen kan fungere optimalt. Længere nede 
kommer der råd til hvordan du optimerer din søvn. 

Harddisken bliver formateret
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Hvad sker der når vi ikke sover 
om natten? 

Hvis vi ikke får nok søvn, har kroppen ikke 
nok tid til at restituere sig selv og hele de 
skader, der er kommet. Over længere tid 
vil det have en dårlig effekt på vores 
helbred. Under søvn danner vi nogle 
stoffer, som er væsentlige for vores 
immunsystem.  Eksempelvis danner vi 
proteinet Interleukin-6, som er med til at 
bekæmpe infektioner i kroppen og som 
også spiller en vigtig rolle i kroppens 
egen modstand mod kræftceller. 

Hvis man ikke kommer ned i den dybe søvn 
påvirkes den hormonproduktion, som skal 
hjælpe med at vedligeholde cellerne. 
Dannelsen af væksthormoner, 
kønshormoner og mæthedshormoner falder 
mens stresshormoner og appetithormoner 
stiger. Uden tilstrækkelig søvn gennem 
længere tid vil immunforsvaret blive 
dårligere, og man kan pådrage sig 
sygdomme som f. eks. diabetes og 
hjertekarsygdomme og demens.

Det er heller ikke ualmindeligt at 
søvnmangel fører til øget appetit og 
vægtøgning. Under søvn nedsætter 
kroppen mængden af stresshormonet 
cortisol, som pårvirker appetitten. Dette 
betyder, jo højere indhold af cortisol i 
blodet, jo mere sultne bliver vi. Søvnen er 
også med til at øge omsætningen af 
sukker og fedt, og har man indtaget mere  
energi

i løbet af dagen end kroppen krævede, så 
kan det hurtigt blive en negativ spiral. 
Kropsvægten vil stige, og en høj kropsvægt 
samt øget fedtprocent, vil kunne føre til 
farlige livsstilssygdomme som 
hjertekarsygdomme, nedsat søvnkvalitet 
afstedkommet af den søvnapnø som 
overvægten kan medføre, diabetes 2, 
hukommelsesbesvær og depression. 
 

Manglende restitution Hukommelsesbesvær

Øget appetit Øget kropsvægt
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Mangel på søvn....
Får du får lidt søvn bliver du:

Stresset
Træt
Usympatisk
Pisse sur
Irriterende
Deprimeret

7 Forslag til at opnå en bedre søvn:

1. Skab en fast struktur omkring din sengetid, så det er på nogenlunde samme tid hver dag, 
at du går i seng.
 
2. Ingen skærmtid i sengen.
 
3. Soveværelset skal være et rart og roligt fristed at være, og skal, sat på spidsen, kun bruges 
til søvn og sex.
 
4. Ingen koffein og sukkerindtag efter klokken 20 (senest).
 
5. Undgå gerne alkohol inden sengetid, da alkohol forvrænger søvnkvaliteten.
 
6. Forsøg gerne med de forskellige slags beroligende teer der findes på markedet. Baldrian 
og kamille virker bl.a. beroligende.
 
7. Sørg for en behagelig rumtemperatur. Her er vi forskellige som mennesker, men for 
størsteparten af befolkningen, gælder det dog at have en lavere temperatur end den vi har i 
stuen.
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Konsekvenser af stress
At blive ramt af stress kan have mange konsekvenser, da vi ofte bliver ramt på 

både sociale, mentale og økonomiske forhold. Da det er for omfattende at 
komme ind på alt der bliver påvirket af stress i denne skrivelse, så vil jeg 

berøre de væsentligste områder.

Sociale konsekvenser
Optakten til en stress-sygemelding kan være rigtig hård for de pårørende, da det oftest er 

dem der har mærket, set og erkendt stressen i længst tid. Måske har de pårørende 
konfronteret den ramte flere gange, men uden den ønskede effekt. Den ramte er 

desværre oftest den sidste, der erkender stressen. Årsagen til at jeg siger desværre, er 
fordi stress kan bremses i opløbet, hvis det altså erkendes i tide. Sker dette, så slipper den 

stressramte og de pårørende også for en masse smerte og tab. 
 

Travlhed, forsvarsmekanismer og egne fortællinger om, at man lige skal 
over næste hurdle, og så slapper man af, er med til at gøre den 

stressramte blind overfor problematikken.

Stress kommer altid meget ubelejligt. Som regel kommer stress på et tidspunkt hvor vi 
ikke føler at vi kan slække på egne ambitioner og arbejdskraft, hvad enten det gælder 

arbejds- eller private sammenhænge. For de flestes vedkommende er det de fysiologiske 
symptomer, der får dem til at stoppe op, og ikke de kognitive udfordringer. Vedvarende 

og alvorlige stressende belastninger vil altid have negativ effekt på det fysiologiske 
system, idet udmattelse til sidst vil indtræffe. Sociale sammenkomster, eller bare det at 

skulle spise sammen ved middagsbordet, kan være en uoverskuelig affære. Jeg nævnte 
tidligere, at hjernens filter, der skal sortere i sanseindtrykkene, er blevet uarbejdsdygtig 

når vi først rammes af stress. 
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Det at skulle spise et måltid mad 
berører mange sanser, samtidig med, 
at opmærksomheden skal rettes ud 
mod dem man sidder og spiser 
sammen med. Her skal der 
konverseres, vi skal trække vejret 
mellem bidderne og vi skal distancere 
os fra uvedkommende lyde og 
koncentrere os om spisesituationen. 
Dette kan for en stressramt føles som 
direkte tortur. Ovenikøbet kan den 
dårlige samvittighed indtræffe. Den 
kan komme af at man ikke kan hygge 
sig med familien, deltage i børnenes 
beretninger om dagens oplevelser 
eller lignende. Kæresten eller 

ægtefællen må løfte dagligdagens 
logistiske udfordringer, kompensere for 
det den stressramte tidligere tog sig af, og 
takle mange bekymringer og tanker, som 
kan være svære at dele med sin elskede 
imens stressen dominerer. Det er en hård 
opgave at være partner til en, som er ramt 
af stress, da det kræver, at man er den 
stærke som kan tage over, når det bliver 
for meget for den stressramte. Derudover 
står man for skud til at skulle rapportere til 
sit netværks bekymringer og spørgsmål 
omkring tidshorisonter og hvordan det 
går. Alt dette kan være yderst trættende, 
da man som pårørende selv skal forholde 
sig til egne 

følelser, samtidig med at man skal 
have et helikopteroverblik på hvordan 
det egentlig går med den 
stressramtes situation. Som 
stressramt kan man sagtens være i 
fremgang, på trods af, at der er flere 
dage i træk hvor tristhed, træthed og 
andre symptomer dominerer. Her kan 
man let få den tro, at det er 
tilbageskridt man oplever, men i 
realiteten er det sikkert fordi man har 
lavet mere, eller udsat sig selv for 
mere, end man længe har gjort.      
 
 

Der er også fare for at smitte sin 
omverden, og især de nærmeste, 
med stress. I takt med at en 
stressramt får det bedre, så kan der 
ske en rollebytning, hvor den 
stressramtes partner pludselig får en 
stressreaktion. Dette sker fordi 
partneren begynder at drosle ned på 
bekymringer og nedjustere 
antennerne, som har været fokuseret 
på den stressramte over en længere 
periode. 
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Oplevelsen af længerevarende stress gør, at i forvejen automatiserede og rutinerede opgaver 
pludselig kræver mere af den stressramte at udføre. Dette igangsætter, for de flestes 

vedkommende, en proces hvor de automatiske og ubevidste handlemønstre bevidstgøres. 
Det skaber en bevidsthed om ens egen andel i udviklingen af stress, hvilket på sigt giver 

mulighed for at ændre de elementer, som har været medvirkende til stress. 

Mentale konsekvenser

På jobbet betyder det bl.a. at vi ikke længere kan give ud af den effektivitet og kreativitet 
som vi tidligere besad. Der skal bruges endnu mere energi på at huske på opgaver, der 

ellers før var simple og måske rutineprægede, men som nu kan føles komplekse og 
uoverskuelige. Hukommelsen kommer tilbage igen. Desværre kræver det dog en vis 

portion tålmodighed og måske også genoptræning, før hukommelsen fungerer 
hensigtsmæssigt, set ud fra vores viljes forstand. Jo flere gange man rammes af stress, jo 
større er risikoen for, at evnen til at huske, forvrænges og ikke kommer tilbage på samme 

niveau.

Vores hjerner er fantastiske, de gør alt for, at vi overlever. Det betyder derfor, at hjernen 
selekterer i hvad, der er vigtigt for overlevelsen når den er mærket af stress, og her finder 

hjernen det ikke essentielt for overlevelsen, at bruge ressourcer på madpakker, indkøbslister, 
mødeaftaler, forplantning (sex) og lignende. Jo længere tid stressen står på, jo mere 

overbelastes hjernen og desto mere må den selektere.

Jeg anbefaler naturligvis ikke at gå ned med stress, for at blive klogere på sig selv. Jeg vil 
sige, at der er en god chance for, at du kommer ud af stressen med en øget viden omkring 

dig selv og dine handlemønstre. Prisen kan dog være høj for denne tilegnelse. 

På jobbet
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Det er ikke først når sygemeldingen 
kommer, at der tabes viden og penge, det 
er også forløbet op til stress-
sygemeldingen, da den stressramtes 
hjerne ikke formår at arbejde så kreativt 
og effektivt som før den negative stress-
påvirkning. Bekymringer omkring 
privatøkonomien er en naturlig følge ved 
en længere sygemelding, 

Økonomiske konsekvenser

Denne beregningsmodel giver en indikation af, hvad sygefravær koster rent økonomisk for 
en virksomhed. Beregningerne tager ugangspunkt i Willis Towers Watsons sygefraværstal 
og giver et bud på, hvor meget det påvirker produktiviteten både hos den sygemeldte og 
virksomheden. 

og specielt ved stress, da selvtillid og 
selvværd oftest er negativt påvirket. Frygten 
for at blive fyret er i sig selv endnu en 
stressfaktor, da en opsigelse kan få store 
økonomiske konsekvenser, som kan påvirke 
likviditeten. Derudover kommer det sociale 
aspekt, i og med at familien berøres af den 
nedsatte indtægt, og man kan opleve at 
skifte status ud ad til. 
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Arbejdsmiljø) og Willis Towers Watson) 



Smid stress på porten

Der er desværre ikke garanti for, at du ikke bliver ramt af stress, trods du har gjort den 
fornødne indsats, da stress skyldes et hav af faktorer, og nogle faktorerer er stadig ukendte 
for os.

 1. Prioriter 7-9 timers 
nattesøvn.

 5. Planlæg og strukturer 
dine opgaver.

2. Sig ja tak til tilbud om 
hjælp.

4. Motion og sex 
fremmer glædes-

hormonerne 

6. Gør ting du glædes 
over.

 3. Del dine bekymringer 
og tanker med dem du 

har tillid til.

Individniveau

Stress rammer på individplan, men 
omgivelserne er udløseren. Er det 
arbejdsbetinget stress, så er det 
nødvendigt også at kigge på 
organisationsplan. I dette sidste kapitel vil 
jeg komme med metoder, strategier og 
råd til hvordan du kan undgå at blive 
stresset. 

Som individer er der mange konkrete 
strategier for at undgå stress og 
bekæmpe eventuelle symptomer. For at 
holde det simpelt og kort, så holder jeg 
mig her til 6 konkrete strategiforslag. Disse 
forslag skal ses som vejledende råd for, 
hvordan du på individniveau kan 
forebygge stress.
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Hvis du som leder eller medarbejder skal have styr på arbejdsmiljøet, så er uddannelse og 
vidensdeling utrolig vigtig. Mange arbejdspladser, direktører og ledere ved ikke hvor de skal 

starte i trivselsarbejdet og fejler dermed i at forebygge stress på arbejdspladsen. 
Forebyggelse kræver viden og værktøjer. 

 
Et godt tiltag er at få daglige ledere og beslutningstagere på kurser i stresshåndtering, 

samtidig med at virksomheden prioriterer de videnressourcer man allerede er i besiddelse af. 
Måske har din virksomhed allerede en medarbejder i HR, som brænder for og har viden 

omkring arbejdet med det organisatoriske og det sociale arbejdsmiljø. Så først og fremmest, 
kig indad i organisationen, prioriter og italesæt stress. 

Organisationsniveau

Som faglig ekspert i sundhed og stress leverer Aalborgsygeplejersken sundhedstjek, som tester, 
måler og vejer hvert enkelt, samtidig med at medarbejderen bliver vejledt, rådgivet og 

motiveret. På baggrund af medarbejdernes sundhedstjeks bliver der skabt overblik over hele 
virksomhedens grundlæggende trivsel, og dermed en synliggørelse af hvilke fokuspunkter, der 
vil være fordelagtige at arbejde med. Dette er et stærkt værktøj som flere virksomheder allerede 

har gavn af og mærker effekten af.

Lykkedes det ikke at kigge indad, og er det ikke nok at uddanne egne folk, så må der trædes til 
handling. Her anbefales det at bruge en ekstern konsulent, som rådgiver og vejleder i sundhed 
og trivsel. Aalborgsygeplejersken leverer en systematisk, nærværende og kvalitativ tilgang til 

hver enkelt medarbejder og leder. 

Tests

Målinger

Samtale

Rådgivning

Sundhedstjek

Prøver Vejledning
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En sundhedsfaglig person, som 
Aalborgsygeplejersken, vil have 
mulighed for at navigere, og vejlede hver 
enkelt person, i andre relevante 
sundhedsfaglige problemstillinger, end 
de problemstillinger, som allerede indgår 
i sundhedstjekket. På denne måde  

kommer senere, når symptomerne er mere 
fremtrædende. Oftest når man starter en 
behandling tidligere i et sygdomsforløb, så 
kræves der ikke nær så stor en indsats for 
at blive rask, end hvis man var kommet 
senere i gang. Det er dermed en win-win 
situation for både medarbejder, 
virksomhed og familie.

Mange virksomheder betaler allerede til 
en sundhedsforsikring. At få et udvidet 
sundhedstjek fra Aalborgsygeplejersken 
vil netop være en løftestang til 
forsikringen, da tegn på stress bliver 
fanget tidligere, og 
behandlingen/indsatsen derfor starter 
tidligere end hvis erkendelsen først  

skræddersyer Aalborgsygeplejersken 
hvert enkelt sundhedstjek til hvert enkelt 
medarbejder.  Der er en høj standard for 
alle sundhedstjeks hos 
Aalborgsygeplejersken, hvilket betyder at 
sundhedstjekkene nyder både kvalitativt 
og kvantitativt succes hos virksomheder.
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Den vedvarende trivsel
For at den forebyggende indsats skal være vedvarende og bærdygtig kræver det handling 
fra individplan til organisationsplan, hvilket indebærer både interne og eksterne ressourcer. 
De interne ressourcer, dvs. medarbejdere der skal videreføre trivselsplanerne, sørger for at 

holde motivationen høj og være primus motor på jeres ”projekt trivsel”. De eksterne 
ressourcer er nødvendige eftersom, at det er her I som virksomhed får den fornødne viden 

og kompetencer til at belyse hvor og hvordan hovedindsatsen skal lægges.

Tak fordi du læste med.
 

Jeg håber at bogen skaber lidt refleksion hos dig, hvad enten du har læst den 
som leder, medarbejder eller privatperson.

 
Du er altid velkommen til at kontakte Aalborgsygeplejersken for en 

uforpligtende snak omkring jeres muligheder for at forebygge tab af bl.a. 
medarbejdere, viden og omkostninger.

Ring eller skriv til Aalborgsygeplejersken i dag. Trivselsarbejdet starter allerede 
ved den første snak om, hvordan I undgår de tab som mistrivsel medfører.

Medarbejdere der trives er glade og effektive 
medarbejdere

Indehaver og sygeplejerske
 
Louise V. Laustsen
 
+45 42 92 68 62
Louise@aalborgsygeplejersken.dk 
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En lille øvelses-oase til individet

Her til allersidst vil jeg efterlade jer med lidt ekstra. Det er en lille øvelse, som du kan 
vælge at lave derhjemme eller på arbejdet, hvis du føler at travlheden måske lige er på 
nippet til at blive for meget. Sætningerne nedenfor kan bruges til at prioritere din tid. Du 
kan selv finde på flere sætninger, som ligner. 

Du skal skelne mellem sætninger såsom:

Jeg selv, og mange jeg har talt med, har rigtig gode erfaringer med disse sætninger. De kan 
være ret så befriende. Prøv selv. De hjælper. Hvorfor hjælper de? Fordi følelsen af at have 
kontrol over sin tætpakkede dag, hvor uforudsigelige ændringer kan forstyrre, kan skabe ro 
og give dig overskud.
 
På det punkt er vores hjerner lette at narre. Hjernen snydes, og tror at det ikke er en pligt 
men et valg vi selv træffer, og at vi dermed selv kan bestemme om vi vil, eller ikke vil. 
Dermed ikke sagt, at du skal droppe alle dine opgaver ofte, men nogle gange kan det være 
befriende og afstressende at sige fra.
 
Muligheden for at lege med den indre dialog kan skabe en indre glæde og befrielse. Prøv 
selv de næste par gange du står over for en udfordring, at sig:

”Jeg kan vælge at…”               vs.     ”jeg kan vælge ikke at gøre…”

”Jeg burde…”               vs.     ”jeg skal...”

”Jeg gør det, fordi jeg vælger at gøre det, og ikke fordi jeg skal”.

Udover at skabe ro og følelsen af kontrol, så medfører den indre dialog en refleksion 
over hvilke opgaver der er vigtige, og hvornår de skal udføres. Det er nødvendigvis ikke 
alle opgaver der skal prioriteres en dag hvor du i forvejen er hængt op, eller en dag 
hvor dagsformen er ringe.


