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Oversigt over dagens modul
 Stress

 Symptomer
 Mestringsstrategier; Identificering og afgrænsning, Strukturering, 

Eksternalisering og egenomsorg.

 Angst
 Symptomer 
 Mestringsstrategier;  Bekymringshåndtering,  Nuanceret 

tænkning, Afledning, Inducering af fysiske symptomer og 
Eksponering.

 Depression
 Symptomer
 Mestringstrategier; Stress og sårbarhedsteori og Den kognitive 

diamant.



Vedvarende belastning –

forskellige reaktioner

Grundlæggende forskelle i, hvad vi er 

disponeret for – samt hvad, der presser os.

Varig 

trusselstilstand

 Stress

 Angst

 Depression



Vedvarende belastning –

forskellige reaktioner

 Stress
 En reaktion på at krav overstiger ressourcer

 Angst
 En reaktion på at være truet;
 Kroppen mobiliserer til kamp/flugt
 Tilskynder sikkerheds- og undgåelsesadfærd

 Depression
 En reaktion på de to ovenstående;
 Kroppen opgiver for at beskytte sig og spare ressourcer



Kontinuum

Ingen 

symptomer

Svært

invaliderende

symptomer

Almindelige

moderate 

symptomer

Alvorligt

generende

symptomer



Hvad er stress?

Stress er en tilstand, der opstår som reaktion på 
belastninger eller oplevelsen af ubalance 
mellem krav og tilgængelige ressourcer.

 Stressreaktioner er kroppens forsøg på at få os 
til at fungere optimalt i en belastet situation.

 Stressreaktionen er ingen sygdom – men stress 
kan gøre syg!



Krav- og kontrolmodel

Aktivitet Belastning

Afslapning Passivitet

+ Kontrol - Kontrol

Høje Krav

Lave Krav

Trivsel Stress



Kortvarig kontra langvarig 

stress – fra livreddende til 

livstruende tilstand

Kortvarig, akut stressreaktion Langvarig stressreaktion

Hormoner:

Adrenalin/noradrenalin

Medfører øget energi, 

igangsætter kamp/flugt 

reaktion

Hormon:

Kortisol

Medfører træthed,

udmattelse, anspændthed

og ulyst

Skærpet opmærksomhed, 

indlæring og hukommelse.

Styrker immunforsvaret.

Påvirket hukommelse og 

koncentration.

Sænker immunforsvaret



Symptomer på stress
 Symptomerne på stress er af både fysisk, 

psykisk og adfærdsmæssig karakter

Fysiske symptomer: Psykiske symptomer:Adfærdssymptomer:

• Hjertebanken

• Brystsmerter

• Hovedpine

• Svedeture

• Svimmelhed

• Mavesmerter

• Hyperventilation

• Appetitløshed / 

øget appetit

• Etc. 

• Ulyst

• Træthed

• Hukommelses-

besvær

• Koncentrations-

besvær

• Rastløshed

• Lettere til gråd

• Irritabilitet

• Etc.

• Søvnløshed

• Social 

tilbagetrækning

• Vrede

• Ubeslutsomhed

• Utålmodighed

• Mistro

• Øget brug af 

stimulanser

• Etc. 



Refleksion

 Hvilke af disse symptomer har i oplevet?

 Hvilke symptomer er sværest at håndtere 

– de fysiske, psykologiske eller 

adfærdsmæssige?



Selvforstærkende stress – model

Negative 
forventninger

Øget 
alarmberedskab

Stress



Øvelse

 Sæt jer sammen to og to.

 I skiftes til at fortælle om en typisk situation 

som udløser stress for jer – inkluder hvilke 

symptomer I oplever, og hvordan I 

håndterer situationen.



Stresshåndtering

Identificering og 
afgrænsning - hvad stresser 

mig?

Strukturering af hverdagen -
den rette balance

Eksternalisering af ramte 
funktioner - hvad kan hjælpe 

mig?

Kost, motion og søvn 
(gennemgang ved 

fysioterapeut)

Stresshåndtering



Identificering og afgrænsning

 Hvad er det der stresser mig –
familiemæssigt, arbejdsorienteret, 
etc.?

 Fokus på at ’standse ulykken’ –
kan jeg fjerne mig fra stressoren? 
Alternativt; reduktion?

 Sig nej, sig fra, sig pyt.

Afgræns 

trusler



Strukturering af hverdagen
Ved at planlægge hverdagen skabes der 
struktur. Når du planlægger er det vigtigt at 
fokusere på:

 Tilgængelige ressourcer – opladning og 
afladning af batterierne!

 Realistiske mål; vær opmærksom på 
hvad er ideelt og hvad er reelt.

 Aktivitetsregulering; god balance 
mellem aktivitet og pause.

 Opdeling af opgaver i mindre ’bidder’. 

Omsorg og 

ro



Eksternalisering
Vores kognitive funktioner påvirkes ved 
langvarig stress; hukommelse, overblik, 
strukturering, etc.

Brug de hjælpemidler som er til rådighed:

 Huskesedler, alarmer, kalender, etc.

Involver dit netværk og bed om hjælp til det 
der er svært:

 Uddeleger, samarbejd, læs af, etc. 



Pause – vi mødes igen om 10 
minutter



Hvad er angst?
 Angst er en almindelig 

(medfødt) menneskelig 
reaktion, som har stor 
betydning for vores 
overlevelse  en 
psykobiologisk reaktion, 
som udløses ved fare. 

 Angstens formål er at 
fange vores opmærksom 
– og få os til at spæne 
vores vej!

Trusselssystemet

Formål: At opdage og 

beskytte mod trusler 

gennem kamp/flugt

Følelser: ANGST, vrede, 

afsky

Aktiveres og overtager

ved indre eller ydre 

trusler



Angstens kendetegn

Angstreaktionen er kendetegnet ved:

 Følelsesmæssigt ubehag varierende i intensitet.

 Kognitive processer (tanker) med fokus på 
situationen eller frygtede følger heraf.

 Kropslige ændringer (eks: hjertebanken, sveden, 
rysten, etc.)

 Øjeblikkelig adfærdsændring ofte i form af flugt.  



Tre niveauer af angst

 Medfødt angst: udløses ved lyde, fald, 
smerte, frustration og uforudsigelighed -> 
automatiske reaktioner.

 Indlært angst: knyttes til de erfaringer vi 
gør os og hvordan disse generaliseres.

 Forestillingsbaseret angst: forestillinger om 
de to ovenstående niveauer.



Refleksion 

 Hvilket niveau fylder mest hos jer?



Sygelig angst
Sygelig angst er overordnet defineret ved:

 Uoverensstemmelse mellem angstreaktionens 
omfang og karakteren af faren  angsten er altså 
overdrevet.

 Angsten opleves som overdrevet eller meningsløs, 
men kan på trods heraf ikke kontrolleres. 

 Betydeligt oplevet ubehag og herved nedsat 
evne til at varetage daglige funktioner på 
arbejdsplads og/eller socialt. 



Angstens følgesvende

 Katastrofetanker og bekymringer

 Unuanceret tankegang

 Uhensigtsmæssige strategier

 Sikkerhedsadfærd

 Undgåelsesadfærd



Katastrofetanker og bekymringer

Når man har angst er man ofte plaget af 

bekymringer (hvad nu hvis…) og 

katastrofetanker(det bliver aldrig bedre, jeg 

er ved at dø, etc.). 

Disse opstår fordi kroppen (hjernen) er i 

alarmberedskab, men er også med til at 

fastholde denne tilstand.  



Hvad kan jeg gøre?
 Forskellen på en bekymring og et problem: problemer fordrer 

løsninger, bekymringer fordrer spekulationer.

 Eksempel: Hvis du kører i din bil og tænker over at du mangler 
benzin, er dette et problem du kan løse.

 Hvis du kører i din bil og tænker over, at dit dæk måske vil 
eksploderer ud af det blå, og at du så vil køre galt, så er dette ikke 
et reelt problem men en spekulation/bekymring – du kan ikke gøre 
noget ved det!

 Øvelse: Bruger du meget tid på at bekymre dig, så skriv 
bekymringerne ned og tag stilling til, om der er tale om reelle 
problemer, eller tale om spekulationer. Så modvirker du at de 
samme tanker kører i ring.



Unuanceret tankegang
Når kroppen er i alarmberedskab er det svært at tænke nuanceret, 
men dette kan gøres ved aktivt at stille spørgsmål ved dine 
katastrofetanker: 

 Se dig selv udefra: hvad ville andre sige?  -> Husk at følelser kan 
komme af forestillinger og ikke nødvendigvis altid er et præcist 
udtryk for virkelighed.  

 Se andre indefra: kan der være andre grunde til personens adfærd 
end den du umiddelbart forestiller dig? 

 Hvis din fornemmelse skulle vise sig rigtig, Hvad er så en nuanceret 
og realistisk konsekvens af det du frygter?

Igennem sådanne spørgsmål tvinger du dig selv til at nuancere din 
tankegang.



Uhensigtsmæssige strategier

Når man er angst for en situation vil man 

ofte forsøge at undgå at angsten opstår. 

Herfor benytter man sig af strategier som 

undgåelses- og sikkerhedsadfærd. 

Disse strategier virker lidt ligesom at tisse i 

bukserne – det mindsker først angsten, men 

er senere med til at forværre og fastholde 

den.   



Sikkerhedsadfærd
Den adfærd man foretager sig i situationen for at 
reducere angsten; placering i et rum, tale om 
bestemte emner, bede andre om at agere på en 
bestemt måde. Dette er problematisk fordi:

 Det er falsk tryghed -> når sikkerhedsadfærden 
ikke virker vil den ’formere sig’. 

 Du tænker at du kun mestrede situationen på 
grund af sikkerhedsadfærden –> fastholdelse. 



Undgåelsesadfærd
Fordi angstoplevelsen er så ubehagelig forsøger 
man at undgå alt hvad der har med situationen at 
gøre. Dette er problematisk fordi:

 Jo længere en situation undgås jo stærkere bliver 
overbevisningen om at du ikke kan håndtere den -
> angsten forværres -> en ond cirkel er skabt.

 Undgåelsesadfærden har tildens til at brede sig, 
ex: angst ved situationen, angst ved tanken, angst 
ved tale om det.  



Refleksion 

 Benytter i jer af sikkerhedsadfærd eller 

undgåelsesadfærd?

 Hvordan virker denne strategi for jer?



Alternative strategier

Der findes alternativer til undgåelsesadfærd 

og sikkerhedsadfærd, som i stedet er 

langtidsholdbare: 

 Afledning

 Tilvænning til fysiske symptomer

 Gradvis eksponering



Afledning

Afledning er et alternativ til sikkerhedsadfærd, 
med henblik på både at håndtere symptomer, 
men også at vende sig til at være i den 
frygtede situation – det handler om at flytte 
fokus:

 Find noget du kan fokusere på. Det kan være 
at tælle hvide biler mens du kører i bus, eller 
se på folks sko når du handler ind, etc.



Tilvænning til fysiske symptomer

Angsten for angsten!

Et redskab til at mindske angsten for de fysiske 
symptomer er at inducere dem ’med vilje’ for at 
opleve at der ’ikke sker noget ved det’. 

 Ex: dreje rundt så man bliver svimmel, trække 
vejret gennem en pose (hyperventilation), 
etc. 



Gradvis eksponering
At fjerne angsten kræver succesoplevelser –
oplevelsen af at situationen ikke er farlig –
hvilket alene kan opnås ved at udsætte 
(eksponere) sig selv for den frygtede situation. 
Gode råd ved eksponering er:

 Start i det små og arbejd langsomt opad –
sæt realistiske mål.

 Hav gerne en støtte med i starten.

 Anerkend dine sejre – også de små!



Ud af angstens begrænsning

Den største konsekvens af angst er 

begrænsning – det handler altså om at 

fokusere på hvordan angsten begrænser 

dig, frem for at fokusere på hvordan den 

undgås.

 Hvem styrer dit liv? – Uhensigtsmæssige 

strategier er ikke kontrol! 



Pause – vi mødes igen om 10 
minutter



Hvad er depression?
 En sygelig tilstand, som ikke skyldes dovenskab, 

personlig svaghed eller mangel på evne til at tage 
sig sammen!

 Findes i forskellige grader.

 Opstår ofte første gang i forbindelse med øget 
belastning.

 Stor sammenhæng mellem depression og eks. angst, 
stress og misbrug. 

 Øget risiko for selvmord.



Symptomer
Emotionelt: Kognitivt: Kropsligt: Adfærdsmæssigt:

o Tristhed

o Sortsyn

o Nedsat lyst og 

interesse

o Føler ingen 

glæde

o Nedsat 

selvtillid

o Nedsat 

hukommelse 

og 

koncentration

o Negative 

tanker

o Selv-

bebrejdelse

o Ubeslutsomhed

o Misfortolkning 

• Træthed 

/manglende 

energi

• Appetit- og 

vægtændring

• Søvn-

problemer

• Smerter

• Nedsat sexlyst

 Rastløshed og 

uro

 Inaktivitet 

 Isolation

 Fåmælt og 

lavmælt

 Nedsat mimik

 Langsomme

bevægelser



Hvorfor depression?
Sårbarheds-stress-modellen

 Nogle mennesker har en sårbarhed, der gør at de kan 
være disponeret for at udvikle en depression når de 
udsættes for stress.

 Sårbarheden kan være af medfødt biologisk karakter eller 
den kan være psykologisk (eks. tidligt omsorgssvigt). 

 Med stress refereres både til voldsomme oplevelser (f.eks
tab af nærtstående, skilsmisse, fyring, kriser) eller oplevelsen 
af at krav og belastninger overstiger de ressourcer man har 
til rådighed.  



Stress som udløsende 

begivenhed

- tre former for faktorer 

Biologiske faktorer

• Smerter

• Kroniske lidelser

• Misbrug

• Manglende 

søvn

• Dårlig ernæring

• Manglende 

aktivitet

Psykologiske faktorer Sociale faktorer

• Omsorgssvigt

• Overgreb 

• Tab

• Nederlag

• Ustabile og 

skadelige 

relationer

• Økonomi

• Manglende 

social støtte

• Manglende 

anerkendelse



Håndtering af belastning

Alarm
Mindske 

trusselsbilledet

Håndtere 

følgevirkninger



Et spørgsmål om ligevægt

Beskyttende 
faktorer

Stressende 
faktorer

Misbrug

Social isolation

For høje krav

Sygdom og 
smerter

Netværk og 
familie

Behandling

Kost og motion

Aktiv mestring

Mindske 

trusselsbilledet



Refleksion - hjemmeøvelse

 Hvordan ser jeres vægtskål ud?

 Hvilke henholdsvis beskyttende og 

stressende faktorer oplever i?



Den kognitive diamant – onde cirkler

Tanker

Følelser

Krop

Adfærd
 Selvforstærkende 

og vedligeholdende 

adfærdsspiraler

Håndtere 

følgevirkninger



Depressivt reaktionsmønster

Tanker

Følelser

Krop

Adfærd

1. Jeg skal op og i gang, jeg er bagud med en 

masse ting -> jeg er doven og ubrugelig.

5.  Jeg er værdiløs og ynkelig.

2. Følelser af skam, skyld og 

selvlede.

6. Følelserne intensiveres.

3. Får ondt i maven og føler 

sig tung og træt.

7. Ondt i hovedet, udmattet.

4. Man lægger sig til at sove igen, i 

stedet for at stå op, for at slippe for 

negative tanker og følelser.

8. Man bliver i sengen hele 

formiddagen.



Den kognitive diamant –

hvordan bryder man den 

onde cirkel?

Tanker

Følelser

Krop

Adfærd

Tanker: fokus på alternativ 
tænkning, bekymringshåndtering 
og afledning. 

Følelser: accept -> har 
indirekte virkning på de 
negative følelser. 

Krop: Gode  vaner i 
forhold til søvn, kost, 
motion og alkohol.

Adfærd: hensigtsmæssigt 
aktivitetsniveau, 
lystbetonede aktiviteter og 
socialt samvær.



Fokus på tanker
I en depression bliver tankegangen ofte forvredet i en 
negativ retning. 

Hvordan vi tænker - påvirker vores følelser, krop og 
adfærd.

Metoder til at arbejde med tankerne:

 Bekymringshåndtering og afledning – som ved 
oplevet angst!

 Alternativ tænkning 



Fokus på tanker – alternativ tænkning 

 Bliv bevidst omkring dine tanker og 

omformuler dem – 2-kolonne skema.  

Automatiske 

negative tanker

Alternative 

motiverende tanker

Jeg får det aldrig 

bedre.

Jeg er påbegyndt 

behandling og der 

er stadig 

muligheder – jeg 

må hænge i.

Du kan udfordre dine 
negative tanker ved 
at spørge dig selv:
• Hvad taler for og 

imod dine 
negative tanker?

• Hvad ville din 
nærmeste ven 
tænke i samme 
situation?

• Hvad ville du selv 
råde en ven til?

• Hvad ville du have 
tænkt, før du blev 
deprimeret? 



Fokus på kroppen – gode vaner

Du kan påvirke dit niveau af kropslig 

velvære og energi med fokus på: 

 Motion – i rette mængder

 Kost  

 Søvn Mindske 

trusselsbilledet

Omsorg



Fokus på adfærd

Adfærd kan ligeledes påvirke din oplevelse 
af energi, lystfølelse og humør. Måder 
hvorpå du kan påvirke din adfærd er ved:

 Hensigtsmæssigt aktivitetsniveau 

 Lystbetonede aktiviteter, herunder et 
afbalanceret niveau af pligter

 Socialt samvær



Adfærd – hensigtsmæssigt 

aktivitetsniveau

 Problematikken med aktivitetsniveauet 

kan både være et for højt og et for lavt 

aktivitetsniveau.

 Formål er at fokusere på en god balance 

mellem aktivitet og hvile. 



Negativ cirkel – for lavt aktivitetsniveau
Et eksempel:

Adfærd:

Du bliver i 

sengen

Tanker:

Selvbebrejdelse

r

Følelser:

Skyld, øget  

depression

Krop:

Mindre lyst og 

energi. 

Træt, tung.

Adfærd:

Du orker 

endnu 

mindre

Tanker:

Jeg er uduelig. 

Det bliver aldrig 

bedre. 

Det kan være lige 

meget



Negativ cirkel – for højt aktivitetsniveau

Et eksempel:

Adfærd:

Du presser 

dig selv

Tanker:

Jeg skal kunne 

klare dette

Følelser:

Stress, pres 

utilstrækkelighed, 

øget depression

Krop:

Udmattelse.

Mindre lyst 

og energi

Adfærd:

Du presser 

endnu mere, 

for at kunne 

følge med



Positiv cirkel – tilpasset aktivitetsniveau

Et eksempel:

Adfærd:

Tilpas aktivitets-

niveau. Balance 

mellem pligter 

og lystbetonede 

aktiviteter

Tanker:

Mindre 

selvbebrejdelser

Følelser:

Øget selvtillid. Mindre 

skyldfølelse. 

Mindsket depression

Krop:

Mere energi 

og lystfølelse

Adfærd:

Langsom 

øgning af 

energiniveau



Fokus på adfærd –

lystbetonede aktiviteter

 For at opnå et stabilt energiniveau, er det 

vigtigt at lystbetonede aktiviteter 

prioriteres højt – aktiviteter som gør dig 

glad. 

 Pligt-aktiviteter bør opdeles i små del-

opgaver med pauser imellem, så de er 

nemmere at overskue. 

Omsorg



Refleksion

 Har du en rimelig balance mellem lyst- og 

pligtbetonede aktiviteter? 

 Hvilke aktiviteter har du haft glæde af at 

deltage i? 

 Hvad kunne du lide at lave før din 

depression? 



Fokus på adfærd – socialt samvær

 Mange oplever øget isolationstrang og 
nervøsitet/angst i sociale situationer. 

Isolation er med til at vedligeholde depressionen.

 Fortæl din omgangskreds, at du lider af en 
depression. Så ved du, at de ikke forventer, at 
du skal være “dit raske selv”. 

 Kombiner de lystbetonede aktiviteter med 
socialt samvær hvis det er muligt/giver mening. 

Omsorg



Øvelse – hvad kan mine 

omgivelser gøre for mig?

Besvar følgende spørgsmål på papir:

 Hvilke behov du brug for støtte/hjælp?

 Hvem i dine omgivelser kan støtte/hjælpe 

dig?



Tak for i dag!

 Spørgsmål til dagens modul?

 Hvad tager du specielt med fra i dag?


