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Mere tid – mindre stress 
Lisbeth Holt Lenskjold, psykolog, specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi 

 

Stress er både en livskilde og en livskiller… En kilde, når vi er "sat op til" og fokuserede i.f.t. en 

opgave eller situation og en "killer", når den æder vores overblik, handlekraft, helbred og livsmod. 

 

Stress er ikke en diagnose og egentlig sygdom men en belastningslidelse, der opstår, når vores liv 

og erhverv udfordrer os mere fysisk og/eller psykisk end vi har ressourcer til at efterkomme. 

 

Lidelsen kan ramme i forskellige grader, men oftest er det "de stolte ege", dem ingen tror, kan væl-

te, der knækkes, når livets storm for alvor får fat i dem. 

 

Derfor er det vigtigt at lære sine første belastningssymptomer at kende, reagerer man primært fy-

sisk, psykisk eller adfærdsmæssigt, så man kan begynde at navigere i forhold til det at undgå at 

blive syg. Her vil vi bl.a. se på søvnproblemer og humørsvingninger, der for mange er nogle af de 

første stresssignaler. 

 

Stress påvirker vores humør, helbred, relationer og dømmekraft. Vores evne til at vurdere en situa-

tion og træffe kloge beslutninger svækkes, og man får tunnelsortsyn og magtesløshed fremfor 

overblik og handlekraft. 

 

Workshoppen vil give viden om stress samt inspiration til, hvordan man forvalter og navigerer i sit 

liv på en måde, hvor man minimerer stress. Det handler bl.a. om, hvordan man kan være aktør 

fremfor offer, når man oplever pres og modgang fra flere sider, og hvordan man kan sætte rammer 

mellem det personlige, det private, det sociale og det professionelle liv, så man ikke drænes i alle 

områder. 

En særlig udfordring, når krisen kradser og ens erhverv også er en livsstil, og man bor på sin ar-

bejdsplads...  Hvordan håndteres det pres hele familien udsættes for, så man ikke dræner hinan-

dens energi og humør? 

 

Endelig vil vi se på prioritering, planlægning og struktur som en "stress-killer". 
 


