
Velkommen til 
mestringsforløbet! ☺

Dagens modul: Et arbejdsliv i balance

Underviser: Laura Bertelsen, beskæftigelsespsykolog



Det praktiske… 

✓ Varighed og pause

✓ Telefoner på lydløs

✓ Fortrolighed på holdet

✓ Samtykkeerklæring 

✓ Mestringshåndbogen

- Noter, øvelser og hjemmearbejde

- Evalueringsværktøj

Click to add text



Dagens program

✓ Kort præsentation

✓ Belastningsbevidsthed

- I arbejdsliv og privatliv

- Balancen mellem krav og ressourcer

✓ Egenomsorg 

- Følelsessystemerne

- Strategier til at øge egenomsorg

✓ Øvelser: 

- Energiregnskab

- Værdibaserede mål



Kort præsentationsrunde ☺

✓ Navn og aktuel beskæftigelsessituation

✓ Årsag til fravær fra beskæftigelse 

✓ Ønsker til kurset



Belastning – balancen mellem krav og ressourcer

• Tilstrækkelig stor eller langvarig ubalance mellem krav og ressourcer – på tværs af arbejds-

og privatliv → overbelastning og sygemelding

• Enhver person har en begrænset mængde af energi der varierer!

• Bevidst fordeling af ressourcer for balance



Belastninger i arbejdslivet

• Krav om fleksibilitet, kreativitet, omstillingsparathed selvstændighed, samarbejdsvillighed

• Manglende social støtte

• Selvansvar og selvledelse

• Sammensmeltning af arbejde og fritid - work/life balance

• En præstationsorienteret verden – egne og andres forventninger

• Arbejde= identitet

• Spørgsmålet om at have gjort det godt nok bliver i lige så høj grad et spørgsmål om 

at være god nok.



Belastninger i aktuelle situation

• Forpligtelser ift. Jobcenteret - sagsbehandler og andre aktører

• Skam forbundet med sygemelding

• Relationen til evt. arbejdsplads - leder og kolleger

• Sociallivet- familie og venner

• Uvished om fremtiden

• Økonomisk usikkerhed

• Egne forventninger til sig selv . Hvordan er man sygemeldt på den “rigtige” måde?



Øvelse: Energiregnskabet (i mestringshåndbogen)

Hvordan er din balance aktuelt mellem krav og ressourcer?

Hvad får du energi af? Hvad burger du din energi på?



Din 
arbejdsidentitet

PAUSE ☺



Affektregulering – når der er ubalance i følelserne

• Håndtering kræver forståelse af udgangspunktet

• Teorien om de tre affektreguleringssystemer er en måde at forstå, hvordan vi regulerer vores 

følelser

• Tre systemer i hjernen, der på hver sin måde understøtter overlevelse og trivsel:

• Motivationssystemet ●

• Omsorgssystemet ●

• Trusselssystemet ●

• Gensidig påvirkning



Motivationssystemet ●

• Det præstationsorienterede system, der aktiveres, når vi er aktive, undersøgende, 

løsningsfokuserede og beskæftiger os med noget som giver glæde og tilfredshed.

• Formål: at drive os mod ressourcer og behovsopfyldelse

• Følelser: Positive følelser forbundet med engagement, spænding, vitalitet, fokus

Den vestlige verdens fokus på bedrifter og resultater



Omsorgssystemet ●
• Det beroligende system der aktiveres ved lystbetonede og beroligende aktiviteter 

og sikrer restitution. 

• Ikke ”fremmadsøgendesøgende” tilstand. 

• F.eks. gåture, læse, lytte til musik, se TV eller samvær med venner og familie.

• Medfølelse og omsorg.

• Formål: At håndtere belastning og sikre restitution og tilknytning/forbundethed

• Følelser: Tilfredshed, afslapning, tryghed og forbundethed

• Tre forskellige former for omsorg/medfølelse

• Frygt for medfølelse – skyld, skam og selvkritik



Trusselssystemet ●

• Det trusselsfokuserede system der aktiveres, når vi oplever ydre eller indre trusler

• F.eks. Fysiske og tankemæssige trusler, smerter, langvarig overbelastning, når der 

stilles for store krav, når man føler sig uretfærdigt behandlet/ krænket

• Formål: at opdage og beskytte mod trusler ved at aktivere søgning af beskyttelse og 

sikkerhed gennem kamp/flugt.

• Følelser: Angst, vrede, afsky. 



Konsekvenser af langvarig trusselstilstand ●

• Fører til indsnævret opmærksomhed og aktiverer alarmberedskab (kamp/flugt)

• Ændrede tankemønstre – ingen refleksion og overvejelse 

• Følelse af tab af kontrol

• At være overbelastet

• Ikke opleve at have de fornødne ressourcer

• Tanker om ikke at være god nok 



Konsekvenser (fortsat) ●

• Overaktivitet af trusselssystemet kan medføre uhensigtsmæssige forsøg på at kompensere: 

• Længere tids overaktivering af trusselssystemet kan føre til depression, stress og angst.



Øvelse: Øvelsesbalancen

• Fælles refleksion – gode erfaringer og idéer? 

• Håndbogen: Hvilke ”fælder” kan du kan være tilbøjelig til at falde i, samt hvilke gode strategier og 

lystbetonede aktiviteter du vil øve dig på at benytte?



Opsamling og introduktion til hjemmeopgaver

• Sidder du tilbage med spørgsmål eller kommentarer til dagens undervisning?

• Hjemmearbejde i håndbogen:

• Villigheds- og handleplanen (værdibaserede mål)

• Energiforvaltning og egenomsorg (balance mellem privat- og arbejdsliv)

• Overblik i dagligdagen (ugeskema)



Tak for i dag! ☺
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