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Hvad er stress!

Stress er en tilstand, der opstår som følge af 
en ubalance mellem de udfordringer og krav vi 
står overfor og de ressourcer vi har til 
rådighed.

En situation opleves fx stressende, når…

• der er en oplevelse af lav grad af  kontrol

• mangel på forudsigelighed

• oplevelse af høje krav

• oplevelse af meningsløshed

I forbindelse med en hjerneskade eller 
hjernepåvirkning er ressourcerne oftest 
nedsatte i forhold til tidligere samtidigt med at 
udfordringerne er større end tidligere.



Bevidsthed

• Hvilke krav kommer udefra

• Hvilke krav kommer indefra

• Hvordan håndterer jeg presset 
udefra?

• Hvordan håndterer jeg presset 
indefra?



Fysiske, psykiske og 
kognitive symptomer

Kollaps

UdmattetTræthed

Afslappet

Inaktiv

Tipning point

”Ydeevne”

Stress kurve



Stress-symptomer

• Hovedpine

• Kognitive vanskeligheder

• Ubeslutsomhed

• Vrede / aggressivitet

• Hjertebanken

• Rysten på hænder

• Svimmelhed

• Mavesmerter

• Brystsmerter

• Vejrtrækningsproblemer

• Følelsen af en klump i 
halsen

• Tics

• Hyppig vandladning

• Diarré

• Uforklarlige smerter

• Hyppige infektioner

• Træthed



Ny situation - Hjerneskade / 
hjernepåvirkning 

Når man har slået /skadet hovedet, så har man 
meget at tænke på:

• Hvad med min familie?

• Hvad med min økonomi?

• Hvordan klarer jeg mit job?

• Livskvalitet 

• ………



Ved hjerneskader og 
hjernepåvirkninger

• Der er ikke plads til mere i hovedet – mange 
livsområder er påvirket.

• Mange oplever en sårbarhed og nedsat stress-
tærskel.

• Der er mindre kapacitet til at håndtere / mestre 
situationen og derfor højere risiko for stress.

• Fysiske smertetilstande aktiverer vores 
nervesystem, kroppens alarmberedskab som 
fortæller os, at der er noget galt.

• Følelsesmæssig regulering kan være svært.

OBS Hjerneskader og -påvirkninger kan give nogle af 
de samme symptomer som stress.



Refleksionsøvelse

• Hvilke belastnings-
symptomer mærker du ??

• Hvad sker der med dig, 
når du mærker dem –
giver symptomerne 
anledning til mere 
bekymring, flere 
frygttanker ??



Akut og langvarig belastning/stress

• Alle kommer ud for alvorlige begivenheder i 
løbet af livet, som kan medføre akut 
belastning/stress.

• I mange tilfælde klarer mennesker sig igennem 
en sådan periode på nogle uger eller måneder, 
bl.a. ved hjælp af deres familie/sociale 
netværk. 

• Ofte skyldes langvarig stress, at man er 
belastet på flere livsområder samtidig. 



Forståelse af stress



Stressmekanismer



Mennesker kan noget specielt …



Tanker ….

Tanker udfolder sig som selvsnak, 
en indre historiefortælling leveret 
af en kommentator …. eller af et 
helt gospelkor.

Det går så stærkt, at vi oftest ikke 
er bevidste om de sange, der 
synges.

Bekymrings-sange vil dog antænde 
vores amygdala – uanset om vi er 
bevidste om dem eller ej.



Alarmberedskab og ”beroliger”

• Amygdala forstørres ved langvarig 
stress og aktiverer automatisk 
alarmberedskab – der skal ikke så 
meget til og stress-tærsklen er 
nedsat!

• Hippocampus – kan snakke 
amygdala til ro ☺

• OBS på hvad det er, jeg fodrer?

• Faktatjekke og stop it!



Refleksionsøvelse

• Hvad fylder hos dig?

• Hvor meget fylder det?

• Hvilke symptomer får du?

• Snakker du med nogen eller holder du det for 
dig selv?



Den kognitive pyramide



Den kognitive pyramide 
– mindre kapacitet

Mindre kapacitet



Nedsat evne 
til kontrol af 
følelsesmæs
sige 
tilstande og 
nedsat 
stress-
tolerance. Fx
• Irritabilitet
• Opfarende 
• Ked af det
• Urolig og 

nervøs
• Nedsat 

fleksibilitet

Følelsesmæssige konsekvenser ved nedsat kapacitet:

Følelsen af den oversvømmede hjerne!

Du får måske smerter
fx hovedpine

Føler at du har svært ved at føle energi, initiativ, optimisme og 
veloplagthed

Du kan få tendens til isolation



Kognitive konsekvenser af stress

• Foregående illustrerer, at overblik og 
logisk styret tænkning sættes til side til 
fordel for impulsstyret tænkning.

• Opmærksomheds-, overbliks- og 
problemløsningsressourcerne falder og 
evnerne til realitetstestning 
formindskes, når den limbiske respons 
begrænser den frontale funktion / 
styringsfunktionen.



Kan blive en ond cirkel:



Zone for nærmeste udvikling
Balance mellem udfordring og kapacitet



Om ”zonen for nærmeste 

udvikling”

Balancegang mellem det du kan og skal lære –

og det du kan med assistance fra personer i 

omverdenen. Den nye udfordring lægges kun 

en smule ud over dit aktuelle niveau -

stilladsering. Det er vigtigt, at der kan skrues 

op og ned for planen – opbygge, tilpasse og 

tage ned - det går ikke altid som planlagt.



Tilpas / optimal 
udfordringsniveau



Gode anti-stress-råd

• Undgå at stresse over småting

• Accepter 

• Find ud af, hvad det er, der stresser dig

• Tag imod omsorg

• Lær dine stresssymptomer at kende



Husk at invitere dig selv 
med til omsorgsfesten



At lande - Om nærvær og samling 
på dig selv

• Når vi har travlt, er optaget af 
mange ting, farer afsted, når 
hovedet er et sted og kroppen 
en anden …. Mister vi 
kontakten til os selv.

• Det første skridt til at mindske 
stress er at lære at lande, der 
hvor vi faktisk ER.

• Når vi lander, - samler vi 
hoved og krop. 

• Når vi lander – bliver vi mere 
robuste, mere fokuserede, vi 
får mere klarhed.

• Øv dig i at lande mange, 
mange gange i løbet af din 
dag. 



Restituering og heling af stress

Kan groft set opdeles i 3 
trin ! 

• 1. trin – ro, ro, ro –
ingen krav og 
forventninger

• 2. trin – inspiration, 
læring, relatere sig til 
sig selv og andre

• 3. trin – ny-orientering, 
hvordan skal livet se ud 
fremover

Vi bevæger os op og ned 
af trinene mange gange.



Strategier for tilbagevende 
uden overbelastning

• Gamle strategier var hensigtsmæssig før, men 
ikke nødvendigvis nu.

• Tilpas mængden af arbejde til dine symptomer 
– aftal relevante skånehensyn.

• Mange overvurderer, hvad de kan magte –
ressourceniveauet er nedsat.

• Vigtigt at være realistisk ift. timer og 
arbejdsopgaver.

• Vær opmærksom på energiforvaltning 
herunder 

• energigivende forhold, 

• forhold hvor du er presset men stadig i 
kontrol,

• energi-slugende forhold - ”hårdt arbejde”.

• Mange skærer ned på energigivende 
aktiviteter ved sygdom og stress, er det 
smart?!

• Husk HJERNEPAUSER….



Strategier for tilbagevenden 
uden overbelastning 

• Hvis man i løbet af dagen kan lykkes med kun at 
bruge de ressourcer, man har lige den dag. Så vil 
de fleste opleve at have det relativt godt.

• Andre og én selv kan fejlagtigt tro, at man kan 
magte det, man kunne før. Kaster man sig derfor 
ud i mere og større opgaver, end man reelt kan 
holde til og lykkes det ikke at bremse i tide = 
symptomforværring og måske på sigt en længere 
sygemelding.

• Forestil dig, at den yderste ring er den mængde 
ressourcer, du normalt har, mens den inderste ring 
er dine nuværende ressourcer. Den yderste 
grænse har du vænnet dig til over mange år, 
mens den inderste er ny, og det er svært at vide, 
hvor den går. Hvis du ikke tænker over det i 
hverdagen, vil vanens magt altså styre efter den 
yderste. Efterhånden som du i løbet af dagen går i 
gang med flere og flere opgaver, vil du krydse 
grænsen, og dermed have opbrugt alle dine 
ressourcer for, hvad du kan klare.

• Øvelsen i hverdagen er altså at holde fokus på, 
hvad du magter lige NU og ikke på, hvad du plejer 
at kunne. Og så at overholde den nye grænse. Jo 
mere det lykkes dig at holde dig inden for den 
inderste grænse, jo hurtigere vil du opleve 
symptombedring, og dermed også at den inderste 
mængde bliver stabil og måske også med tiden 
større. Jo mere du overskrider den, inden du er 
klar, jo længere tid tager det.



Grøn = kan klares ved 

opstarten

Rutineprægede opgaver. 

Opgaver præget af 

forudsigelighed.

Gul = Kan ikke klares nu 

men forventes på kort sigt

Begyndende alene-ansvar og 

mere komplekse opgaver, 

men med mulighed for at 

trække sig fra opgaven igen.

Rød = Kan ikke klares nu 

men forventes på lang sigt

Opgaver der kræver overblik 

og fx mange 

samarbejdspartnere

Opgaver, der kræver 

koncentration, er 

kendetegnet ved korte 

deadlines eller tempokrav.

Diffuse/uklart beskrevne 

opgaver (typisk hurtige ad 

hoc-opgaver)

Hensigtsmæssige opgaver –
gradvis øgning

ansvar, kompleksitet og mængde 
af opgaver



Accept … er nøglen til at leve 
uden stress !!!

• Accept er;

• At tillade det som allerede er her 
at være her ….

• Vi kan kun acceptere dét, som er i 
nu’et – hvad ved vi om fremtiden?!

• Accept er accept af hele 
molevitten, også vores sorg, 
irritation, tristhed, bekymring.

• Nogle gange må vi acceptere, at vi 
ikke kan acceptere dét, som er 
her.



Vi bliver så meget friere, når vi 
indser at ….



Følelse af pres i forbindelse med 
hjerneskade / hjernepåvirkninger

https://www.youtube.com/watch?v=cKPfxC9fWSw

Meditationsøvelse

https://www.youtube.com/watch?v=jt_2Q8z5MhQ

https://www.youtube.com/watch?v=cKPfxC9fWSw
https://www.youtube.com/watch?v=jt_2Q8z5MhQ

