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• Glad gift, dejlig søn på 25 – jæger og rejselysten 

• Psykolog 1988, selvstændig fra 1990, samarbejder i mange 
konkollega netværk 

• Brænder for mit fag, mine kunder og mit job! 

• Arbejder i spændingsfeltet mellem organisations- og 
forretningsudvikling og udvikling af ledere, talenter og 
medarbejdere, samt erhvervspsykologisk rådgivning, coaching 
og terapi 

• Underviser og specialevejleder på EMBA, Business Institute, 
Aalborg 

• Ekstern lektor og specialevejleder på psykologistudiet, AAU 

• 3 årig uddannelse i intensiv korttidsdynamisk psykoterapi 
(ISTDP) 2015-2018 
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Tid 

• Dagens tid er retfærdig fordelt:                                                                                 

    24 timer á 60 minutter á 60 sekunder til hver 

• Det er DIG der vælger, hvordan du vil bruge 
tiden! 
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Viva dormia 

Viva 
completiva 

Viva activa 
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Brug tiden klogt – fysisk og mentalt 
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Stress 

En belastningslidelse, der opstår, når vores liv og 
erhverv udfordrer os mere fysisk og/eller 

psykisk, end vi har ressourcer til at efterkomme 
og mulighederne for at gøre noget ved det, 

opleves som ringe 
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Skabt til jæger og samlersamfundet for 

100.000 - 150.000 år siden: 
 • Kamp – Flugt – Frys 

• Et tegn på sundhed –                                                        
at kroppen fungerer                                                                  
som den skal 

• Et eksistentielt  

    overlevelsesinstinkt 

• Godt til at overleve 

• Ikke godt at leve med 

8 



Livskilde eller livskiller 

• Stresshormoner påvirker os positivt på kort 
sigt 

• Vi bliver stimulerede og præsterer mere 

• Stresshormoner påvirker negativt på lang sigt 

• Vi udnytter ikke kroppens øgede beredskab 
ved at kæmpe eller flygte men beholder det 
forhøjede blodtryk og det øgede fedtindhold i 
blodet i lang tid 

• Det kan føre til sygdomme 
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Stress: hvad sker der… 
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Cortisol – vores ”on”/”off”-knap 

• Skal tænde og slukke stress-respons-forløbet 

• Tolerencehormon 

• Nedsætter immunforsvaret 

• Hæmmer dannelse af hvide blodlegemer 

• Påvirker korttidshukommelse 

• Efter chokreaktion er autonom kraftig rysten 
med til at slukke cortisoltilførslen 
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Adrenalin – ”Land Rover-hormonet” 

• Aktivitetshormon ved akutte kriser 

• Øger BT og puls 

• Trækker fedt og glukose ud i blodet 

• Trækker blodet væk fra mave-tarm region, 
forplantningsorganer og ekstremiteter 

• Øger blodets koagulationsevne 

• Øger sanseberedskab (lugt, syn, smag, kinestetik) 

• Øger smertetærsklen 

• Forstærker vrede og aggression 

• Forstærker angst og paranoia 

• Amfetamin er et kunstadrenalin… 
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Noradrenalin  
– ”Bilens Computerstyringssystem” 

• Øger hjernens arbejdshastighed – ratio 

• Hurtig analyse 

• Hurtigt overblik 

• Kobler følelser fra – bliver beregnende 

• Aktivitetshormon 
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Endorfin – ”Ferrari-hormonet” 
• Smertedæmpende 

• Ruslignende 

• Lystøgende 

• Forstørrer selvbilledet – ”JEG kan gøre det” 

• Fremmer et hurtigt, overfladisk, uempatisk ego 

• Frigøres hos bl.a. ”workaholics”, ekstremsport, 
aggressiv sexualitet, hektisk aktivitet 

• Stærkere end heroin – og mere vanedannende 
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Oxytocin – ”Rolls Royce-hormonet” 

• Intimitetshormon 

• Aggressionsdæmpende 

• Giver integritet, fokus, ro og flow 

• Kommer efter restitution efter hård udfoldelse 

• Frigøres ved berøring, veer, amning, varm 
sex/orgasme, intimitet, dyb kærlighed 

• At skynde sig langsomt, At få sjælen med, At 
være ”on” and ”off” 
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3 pointer 
• Vi har hver vores stresssymptomer. Lær dem 

at kende 

• Stress øger risikoen for at blive syg af de 
sygdomme, vi har anlæg for 

• Stress-symptomer er ikke specifikke for stress, 
men kan have andre årsager 
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Stresssymptomer: Fysiske 

• Muskelspændinger 
• Hjertebanken, åndedrætsbesvær 
• Forhøjet blodtryk – kan ofte registreres ved hovedpine og 

synsforstyrrelser 
• Trykken og stikken for brystet 
• Maveproblemer og halsbrand 
• Spændingshovedpine 
• Kolde, fugtige hænder og fødder 
• Uro i kroppen 
• Nedsat potens 
• Udslæt 
• Flere forkølelser og sygdomme 
• Vægt- og appetitændring 
• Diffuse smerter 
• Tinnitus 
• Forværring af kroniske sygdomme 
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Stresssymptomer:Psykiske/følelsesmæssige 
• Irritation, fjendtlighed og aggression 
• Sårbarhed, nærtagenhed 
• Glemsomhed 
• Svært ved at sætte ting i perspektiv 
• Sortsyn  
• Manglende dømmekraft 
• Psykisk træthed 
• Nedsat humoristisk sans 
• Depressiv, trist og negative tanker styrer 
• Ulyst og meningsløshed 
• Uro og rastløshed 
• Angstreaktioner (ofte ledsaget af kropslige reaktioner som rysteture, svedeture, 

hjertebanken) 
• Gentagne tanker og grublerier, tankemylder (både dag og nat) 
• Følelse af uvirkelighed /tomhed 
• Mareridt 
• Initiativløshed 
• Glædesløshed  
• Selvbebrejdelser 
• Skyld- og skamfølelse 
• Grådlabilitet 
• Bitterhed 
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Stresssymptomer: Adfærdsmæssige 

• Svært ved prioritering og overblik 
• Koncentrationsproblemer 
• Handlingslammelse og beslutningsangst 
• Ændring i personlig hygiejne 
• Søvnforstyrrelser – svært at falde i søvn og mange 

opvågninger 
• Øget brug af stimulanser – selvmedicinering 
• Social isolation 
• Mere klodsethed 
• Manglende engagement 
• Rastløshed 
• Magtesløshed 
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Sundt og sjovt 
Usundt og 
rædselsfuldt 
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Sundt og sjovt 

Sundt og sjovt 

Det er VIGTIGT at hvile og genopbygge mellem præstationer 

Turbo… 

Og så 
i pit… 
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Stress OG SÅ afslapning 

• Kortvarig stress er IKKE farligt - tværtimod! 

• Bare man hviler og restituerer bagefter! 
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Forandring kan belaste –  
men tryghed er at være vant til utryghed 
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Tilgang til livet 

Giver energi 

• Positiv vurdering 

• Optimisme 

• Ubekymret 

• At lægge ærgrelser bag sig 

Dræner energi 

• Negativ vurdering 

• Pessimisme 

• Bekymret 

• At dvæle ved fortidens 
ærgrelser 
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Typiske stressorer i landbruget 

• Arbejdsmængde ift. arbejdskraft 

• Administration og registrering 

• Dårlig og usikker økonomi 

• Dårligt omdømme og manglende anerkendelse 

• Arbejde og fritid adskilles ikke 

• Oplevelse af meningsløshed og manglende 
indflydelse på faktorer, der påvirker erhvervet 

• Kulturen…  
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Protestant-kultur 

• I dit ansigts sved skal du tjene dit brød 
• Ro, renlighed, regelmæssighed 
• Har du sagt A må du også sige B 
• Man går sæsonen ud 
• Man render ikke af pladsen 
• Du skal yde før du kan nyde 
• Man svarer enhver sit 
• Sætte tæring efter næring 
• Man bærer med smil sin byrde… 
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”Rigtige landmænd” 

 

• Bliver ikke syge… 

• Er aldrig svage… 

• Taler ikke om følelser… 

• Har først fri, når man er færdig med sit 
arbejde… 

• Kan derfor blive indelukkede                                      
eller indebrændte… 
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Advarselstegn 

• Humørsvingninger 

• Tunnelsortsyn 

• Søvnforstyrrelser 

• Isolation – lukker sig inde I sig selv 

• Manglende handlekraft 

• Svært ved at træffe beslutninger 

• Sygdom 



De stolte ege knækkes 
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Livet er en gave – en opgave… Søren Kierkegaard 

 

• Hvor er du i tilværelsen? 

• Hvad beder tilværelsen dig om? 

• Hvad byder tilværelsen dig for øjeblikket? 
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• Det er ikke synd – det er 
svært 

 
• Vælg om du er offer eller 

aktør 
 
• Bolig + erhverv = livsstil 
 
• I var ikke de eneste, der 

var fartblinde op til 
2008… 
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Er du offer? 

Synd for… 

Skyld 

Skam 

Rusland 

Rådgivere 

Arla 

De Konservative 

EU 

Svigerfar 

Banken 

Realkredit 

Familien 

Kreditorer 
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Eller aktør? 

Ansvar… 

Dialog 

Handling 

Rusland 

Rådgivere 

Arla 

De Konservative 

EU Svigerfar 

Banken 

Realkredit 

Familien 

Kreditorer 

Indflydelse på 

Interesse i 
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Hvad kan jeg gøre… 
• Lær dine stress-symptomer at kende 
• Mærk efter, hvordan du har det fysisk og psykisk 
• Prioriter dine opgaver – gør det vigtigste først 
• Hav fast kontor- og administrationstid – gerne FØRST på 

dagen 
• Vær realistisk når du sætter mål: Når du vælger noget til må 

du vælge noget andet fra 
• Tjek ind og ud fra arbejde 
• Prioriter tid til venner og netværk 
• Hold fri og ferie – gerne væk fra bedriften! 
• Få din puls op på sveddryppeniveau to gange ½ time hver uge 

– metode underordnet… 
• Søg dine ladestationer 
• God søvnhygiejne 
• Øv dig i at slappe helt af – slippe tankerne 
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Hold aftalte statusmøder 

• Hvad er der af nyt siden sidst – status 
• Hvor længe er det holdbart, som det er nu: 

– Økonomisk 
– Emotionelt 
– Familiemæssigt 

• Hvordan har jeg det fysisk og psykisk 
– Hvad fylder/bekymrer mest 
– Hvor henter jeg energi/lader op 

• Hvordan går det 
• Hvordan har du det 
• Hvad skal vi tage stilling til på kort og lang sigt 
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Haster Haster ikke 

Vigtigt Aktiviteter: 1 
 
Kriser 
Presserende problemer 
Udløbsfrister 
Brandslukningsopgaver 
 
 
 
Styre 

Aktiviteter: 2 
 
Forebyggelse og forberedelse 
Strategi 
Nye muligheder og relationer 
Planlægning – overblik 
Restituering og afklaring 
Delegering 
 
Fokusere 

Ikke vigtigt Aktiviteter: 3 
 
Unødvendige afbrydelser 
Uventede besøg 
En del uvigtige mails og tlf. 
Møder uden relevans 
Div. uvigtige hasteopgaver 
 
Minimere 

Aktiviteter: 4 
 
Trivialiteter – tom travlhed 
Irrelevante mails og tlf. 
Flugtaktiviteter – netsurfing, 
dumt TV o.l. 
Drøm-væk-aktiviteter 
 
Undgå 
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Arbejde med dig selv 

40 

Hvad skal ændres i hver af de tre områder, for at jeg vil trives bedre? 



Vær stolt af det du laver! 
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Og så er der jo en fremtid…  
anyway… 
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Nye dage gryr… 
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Carpe diem… 
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Stresstest 

Stresstesten er udarbejdet 
af overlæge, seniorforsker, dr. med. 

Bo Netterstrøm, 
Stressklinikken, 

Hillerød Sygehus 



Stresstest 
Udviklet af Bo Netterstrøm, Seniorforsker, Dr.Med. 

Er du stresset på arbejde eller privat? Det er vigtigt at 
vide, for stress er ikke alene ubehageligt. Hvis det får lov 
at udvikle sig, kan det på lang sigt sætte sig til alvorlige 
fysiske og psykiske sygdomme. 
Brug ”Stresstesten” til at finde ud af, hvordan det står til 
med dit stressniveau.  
Hvis testen viser, at du er for stresset – på mellemniveau 
eller helt oppe i ”det røde felt” (højt niveau) – er 
det vigtigt, at du gør noget ved det.  
Hvis testen viser, at du har alvorlige stressproblemer, bør 
du også kontakte din læge. Det gælder, hvad enten din 
stress skyldes job eller privatliv. 



Fysiske stresssymptomer 
 

Har du inden for de sidste 4 uger: Altid Ofte Sommetider Sjældent
/Aldrig 

Haft hovedpine 4 3 2 1 

Haft hjertebanken 4 3 2 1 

Haft trykken for brystet 4 3 2 1 

Oplevet svimmelhed 4 3 2 1 

Haft ondt i maven 4 3 2 1 

Haft diarré 4 3 2 1 

Haft hyppig vandladning 4 3 2 1 

Haft ondt i kroppen 4 3 2 1 

Normen er 14. Dvs. hvad gennemsnitsdanskeren scorer 



Psykiske stresssymptomer 
 

Har du inden for de sidste 4 uger: Altid Ofte Sommetider Sjældent
/Aldrig 

Haft svært ved at huske 4 3 2 1 

Haft koncentrationsbesvær 4 3 2 1 

Haft svært ved at tage beslutninger 4 3 2 1 

Haft svært ved at tænke klart 4 3 2 1 

Følt dig rastløs 4 3 2 1 

Været irritabel 4 3 2 1 

Følt dig deprimeret 4 3 2 1 

Haft angstanfald 4 3 2 1 

Normen er 14. Dvs. hvad gennemsnitsdanskeren scorer 



Adfærdsmæssige stresssymptomer 
 

Har du inden for de sidste 4 uger: Altid Ofte Sommetider Sjældent
/Aldrig 

Haft svært ved at falde i søvn 4 3 2 1 

Haft svært ved at sove igennem 4 3 2 1 

Været meget nervøs 4 3 2 1 

Ikke orket at beskæftige dig med 
noget 

4 3 2 1 

Været initiativløs 4 3 2 1 

Følt dig træt 4 3 2 1 

Røget mere end du plejer 4 3 2 1 

Drukket mere alkohol end du plejer 4 3 2 1 

Normen er 16. Dvs. hvad gennemsnitsdanskeren scorer 



Sådan tolker du stress-testen 
Læg tallene fra de tre skemaer sammen, og aflæs resultatet her: 
 
Sum    Resultat_____________________________ 
24 - 36    Afslappet niveau 
   Du er ikke stresset for tiden 
 
37 - 67    Mellemniveau 
   Du er så stresset, at du må gøre noget ved det 
 
68 - 96    Højt niveau 
   Du er meget stresset. Du bør gøre noget ved 
   det straks. 
   Tal også med din læge, om der eventuelt kan 
   være andre årsager til dine symptomer 
 
Normen er 44. Det vil sige, hvad gennemsnitsdanskeren scorer 
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