
Velkommen til 
mestringsforløbet

Dagens modul: Psykoedukation

Underviser: Laura Bertelsen, beskæftigelsespsykolog



Det praktiske… 

✓ Varighed og pause

✓ Telefoner på lydløs

✓ Fortrolighed på holdet

✓ Samtykkeerklæring 

✓ Mestringshåndbogen

- Noter, øvelser og hjemmearbejde

- Evalueringsværktøj



Kort præsentationsrunde ☺

Underviser: 

o Laura, afdelingsleder og psykolog 

Deltagere/jer:

o Navn og aktuel beskæftigelsessituation

o Årsag til fravær fra beskæftigelse 

o Ønsker til kurset



Dagens program

✓ Kort præsentation

✓ Stress

✓ Angst

✓ Depression

✓ Løbende introduktion til 
øvelser/hjemmeopgaver

✓ Afrunding og evaluering af dagens modul



Stress/belastningsreaktion



Hvad er stress?

• Stress er en tilstand, der opstår som reaktion på belastninger - oplevelsen af 

ubalance mellem krav og tilgængelige ressourcer.

• Stress betragtes som en naturlig psyko-fysiologisk reaktion på belastning.

• I dette lys er stress et sundhedstegn og kan kategoriseres som en 

belastningsreaktion/tilstand og ikke en sygdom – men stress kan gøre syg



Forskellige former for stress

• Det er vigtigt at skelne mellem: 

• Kortvarig stress

• Langvarig stress



Kortvarig stress

Reaktioner:

• Præstationsfremmende

• Adrenalinen stiger

• Pulsen/blodtryk stiger, muskler spændes, vejrtrækning bliver hurtig og overfladisk

• Hukommelse, koncentration og immunsystem forbedres

• Forbereder os på at reagere og imødegå trusler/belastninger/udfordringer bedst 

muligt (fx eksamen, konflikter, deadlines

• Ofte forbundet med oplevelsen af kontrol

Den indre balance genvindes hurtigt igen



Langvarig stress

Reaktioner:

• Præstationshæmmende

• Forøgelse af kortisol i kroppen

• Resultat af længerevarende eller ekstreme ubalancer mellem krav og ressourcer, 

dvs. belastende livsbetingelser

• Ofte forbundet med en oplevelse af manglende kontrol

Vanskeligheder forbundet med at genvinde den indre balance.



Stresssymptomer
Symptomerne på stress er både af fysisk, psykisk og adfærdsmæssige karakter.



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

Øvelse: Stresshåndtering (i mestringshåndbogen)

Noter vigtige personlige obs-punkter ud for hver katergori til aktuel håndtering samt

forebyggelse fremadrettet.



Din 
arbejdsidentitet

PAUSE ☺



Angst



Hvad er angst?

• Angst er en del af vores medfødte alarmberedskab og er som 

udgangspunkt en naturlig og sund reaktion
o aktiveres automatisk i farlige situationer/når vi føler os truede 

o bevirker, at vi kan reagere lynhurtigt og instinktivt på fare – og bringe os 

selv i sikkerhed

• Alarmberedskabet skærper vores koncentration, reaktionsevne, 

muskelstyrke og handlekraft

• Men… ved angst skelner hjernen ikke mellem reel fare og 

forestillet fare!



• Ved sygelig angst er der uoverensstemmelse mellem angstreaktionens omfang og 

karakteren af faren → angsten er altså overdreven. 

• 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. 



Psykiske symptomer

Kamp - irritabilitet/vrede

Flugt – behov for at trække sig

Frys - handlingslammelse

Rastløshed

Hyperårvågenhed

Tendens til sammenfaren

Anspændthed

Frygt for at blive sindssyg

Angst for angsten

Dødsangst

Følelse af kontroltab

Søvnbesvær

Koncentrations- og 

hukommelsesbesvær



Fysiske symptomer

• Hjertebanken: Forhøjet hjerteaktivitet, øget puls og blodtryk → øger ilttransporten i blodet og 

dermed øges kroppens energiforsyning

• Prikkende fornemmelser: Blodet føres til de store muskelgrupper, hvor der er mest behov for 

energi i forbindelse med kamp/flugt og bort fra hud, fingre og tæer

• Åndenød, svimmelhed og brystsmerter: Hurtigere vejrtrækning øger ilttilførslen

• Sved, varme og koldsved: Øget svedproduktion skaffer kroppen af med overskudsvarme

• Mundtørhed: Nedsat spytsekretion, da fordøjelsesaktiviteten mindskes for ikke at bruge 

unødig energi 

• Kvalme og uro i maven: Følge af nedsat aktivitet i fordøjelsesorganerne

• Tunnelsyn og prikken for øjnene: Pupillerne udvides for at slippe mere lys ind 

• Fysisk anspændthed, rysten samt smerter: Musklerne spændes som forberedelse til 

kamp/flugt



Kortsigtede strategier (instinktivt)
Undgåelsesadfærd 

• Undgåelse af alt hvad der har med den angstfyldte situation at gøre. Giver på kort sigt 

lettelse → men på længere sigt forværring af angsten.

• Jo længere en situation undgås jo stærkere bliver overbevisningen om at du ikke kan 

håndtere den → angsten forværres som en ond cirkel. 

• Undgåelsesadfærden har tendens til at brede sig → fx angst ved situationen - angst ved 

tanken - angst ved tale om det. 

Sikkerhedssøgende adfærd

• Når angstfyldte situationer ikke kan undgås, kan man forsøge at reducere angsten i selve 

situationen – fx undgå at tale om bestemte emner, placering i lokalet, bede andre om at 

agere på bestemte måder.

• Der vil være en tilbøjelighed til at tænke, at man kun klarede situationen, fordi man brugte 

de sikkerhedssøgende strategier, og konklusionen vil være at man kun kan undgå 

angsten/faren, hvis strategierne anvendes igen

Disse former for adfærd er kortsigtede løsninger, hvor der mærkes en umiddelbar lettelse. På 

længere sigt fastholdes og forværres angsten.



Gentagen eksponering



De gode strategier

Der findes alternativer til undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd, som i stedet er 

langtidsholdbare: 

• Tilvænning til fysiske symptomer 

• Gradvis eksponering

• Afledning – peg opmærksomheden udad og find fokuspunkt

• Søg forankring i åndedrættet og nuet

Og husk – tanker og følelser er netop tanker og følelser og ikke nødvendigvis sandheder! ☺

Hjemmeopgave: Guide til planlægning af gradvis eksponering



Din 
arbejdsidentitet

PAUSE ☺



Depression



Depression

• Aktuel livssituation/belastninger, herunder uoverensstemmelse mellem livsførelse og 

ønsker/værdier, har en naturlig indvirkning på vores sindsstemning.

• Hjemmeopgave: livskompasset – øvelse til at øge bevidstheden omkring egne værdier

• Det er overordnet et opmærksomhedspunkt, når nedtryktheden bliver gennemgående, af 

høj intensitet og af en varighed på min. 2 uger.

• En depression er en sygdom – skyldes ikke 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.



Symptomer

Emotionelt Kognitivt Kropsligt Adfærdsmæssigt

• Nedtrykthed/ 

tristhed og evt

grådlabilitet

• Sortsyn 

• Nedsat lyst og 

interesse 

• Føler ingen eller 

begrænset 

glæde 

• Nedsat selvtillid 

• Nedsat 

hukommelse og 

koncentration 

• Negative tanker 

• Selvbebrejdelse 

• Ubeslutsomhed 

• Misfortolkning 

• Træthed og 

manglende 

energi 

• Appetit- og 

vægtændring 

• Søvn-problemer

• Smerter 

• Nedsat sexlyst 

• Rastløshed og 

uro 

• Inaktivitet 

• Isolation 

• Fåmælt og 

lavmælt 

• Nedsat mimik 

• Langsomme 

bevægelser



Negative automatiske tanker

Tankerne er ofte: 

• Automatiske → ufrivillige, dukker op af sig selv, vedholdende

• Forvrængede → tager ikke alle kendsgerninger i betragtning (fremstår sande/troværdige)

• Negative forventninger og erindringer i fokus

• Sort/hvid-tænkning

• Overgeneralisering

• Personalisering

Negative nedsættende/selvkritiske tanker om sig selv 

• F.eks. ”jeg burde ikke have det dårligt”, ”det er for dårligt af mig”, ”jeg burde få det bedre”

Negative tanker vedligeholder depression. Jo mere opmærksomhed man giver tankerne → jo 

mere fylder de!



Den kognitive diamant



Den kognitive diamant

Tanker: fokus på alternativ 

tænkning, bekymringshåndtering 

og afledning. 

Adfærd: hensigtsmæssigt 

aktivitetsniveau, lystbetonede 

aktiviteter og socialt samvær.



Fokus på at nuancere tanker 

Øg bevidstheden om dine tanker og fortolkninger af din situation og de sammenhænge du 

indgår i. 

Se om du kan nuancere dine tanker ved at finde alternative fortolkninger. 

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? 

Hjemmeopgaver: Den kognitive diamant – hjælpeskemaer til at øge bevidstheden omkring 

centrale negative tanker samt nuancering af samme.



Adfærd påvirker ligeledes vores oplevelse af energi, lystfølelse og humør.

Det kan måde medføre psykisk mistrivsel, hvis vores aktivitetsniveauet er for højt eller for lavt.

Den gyldne løsning er at fokusere på en god balance mellem aktivitet og hvile samt lyst- og 

pligtbetonede aktiviteter. 

Fokus på adfærd



Negativ cirkel – for lavt aktivitetsniveau
Et eksempel:

Adfærd:

Du bliver i 

sengen

Tanker:

Selvbebrejdelser

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



Opsamling

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

• Hjemmearbejde i håndbogen: (udvælg det der lige nu synes mest relevant for dig)

• Stresshåndtering 

• Gradvis eksponering

• Livskompasset

• Den kognitive diamant

Evaluering i håndbogen på side 40 (tredje-sidste side) ☺



Tak for i dag! ☺


