
 

Stress kan ramme alle mennesker - både mænd og

kvinder, børn, unge, gamle, studerende, arbejdsløse

og dem i arbejde. Set fra et biologisk perspektiv, så

er der INGEN mennesker, der kan se sig fri for at

blive ramt af stress, fordi det er en medfødt

reaktion, der bor i os alle.

Stress 

Hvorfor får man stress?

Stressreaktionen er en helt naturlig del af vores biologiske alarmberedskab. Det er denne

reaktion, som gennem millioner af år, har sikret vores arts overlevelse. Når vores hjerne

opfanger en mulig trussel, øges mængden af hormonerne adrenalin og kortisol ud i vores

blodbaner. Dette får kroppen til at gå i et fysisk og mentalt alarmberedskab.

Hvad er stress?

Stress er et belastningssymptom. Det vil sige, hvis du er udsat for travlhed i en længere

periode uden optimal hvile, afslapning eller restitution, kan det føre til en stressreaktion.   

Det er ikke nødvendigvis travlhed, der fører til stressbelastningen. Man kan godt få stress

selvom man ikke har travlt og man kan også godt have travlt uden nødvendigvis at blive

belastet og få stress.

Hvad kan give stress?

Stressreaktionen opstår, når de begivenheder, der stresser os, ikke forsvinder,

men forsætter med at udfordrer os i uger/måneder/år. Sådanne belastninger og

forventningspres udsættes vi eksempelvis for - når vi: 

Går arbejdsløse og A-kassen belaster os med krav og forventninger til opgaver

vi skal løse og udfordringer vi må springe ud i, for ellers er vi ikke berettiget til

at modtage dagpenge. Men, hvis vi nu ikke føler, at vi har ressourcerne til eller

mulighederne for at indfri disse forventninger, så kan det udløse en belastnings-

og stressreaktion. 

På arbejdet eller under uddannelse, når du udsættes for et stigende

forventningspres eksempelvis på arbejdsopgaver, faglige evner eller fleksibilitet,

som du ikke syntes at kunne finde ressourcerne til, eller se muligheder for

selvstændigt at løse, kan det på sigt fører til en stressreaktion.

 



I familielivet - som forældre, er vi under et konstant forventningspres både fra

vores børn, partner, den øvrige familie, venner, daginstitution/skole - ja

forventningspresset på forældreskabet trykker fra hele samfundet generelt. Det er

sjældent at du som mor og far tilbydes mulighed for at restituere, hvile eller

optanke på ressourcerne, mulighederne og overskuddet - tværtimod er det ofte

omvendt, at manglende nattesøvn, syge børn, et højt aktivitetsniveau, overtrætte

eller plagende børn dræner de sidste 2 % af batteriet på kontoen.

Koncentrationsbesvær

Dårlig hukommelse

Influenzalignende symptomer, ondt i kroppen, hovedpine, mavepine m.m.

Søvnbesvær eller ekstrem træthed

Tankemylder

Angstanfald

Lav tolerancetærskel overfor støj, lys, lugte

Uregelmæssig menstruation

Manglende fornemmelse for sult eller trøstespisen

Depression

Nedsat immunforsvar

Opsamling

Stress sker, når belastningen og forventningerne overskrider de muligheder og

ressourcer, vi har til rådighed.  

Du er altså ikke selv herre over din krops stressreaktion, den er biologisk styrret

og det handler absolut ikke om karakterstyrke, svagheder eller skyld. 

En stressbelastning er ude af din kontrol. 

Ved en vedvarende stressbelasting vil din krop komme i et konstant

alarmberedskab, hvor du vil befinde dig i en gennemgribende rus fra hormonerne

adrenalin og kortisol. Disse hormoner speeder dig så du konstant kører i et

alarmerende højt gear. Derfor kan det for mange stressramte være meget svært

selv at mærke stresssymptomerne, rusen gør simpelthen, at du ikke kan mærke

dig selv.

Symptomer på stress:

Stresssymptomer kan variere fra person til person og fra gang til gang, men

symptomer som ofte opleves ved stressbelasting er:



500.000 dansker føler sig udbrændte

430.000 dansker mærker dagligt symptomer på stress

300.000 dansker lider af alvorlig stress

35.000 dansker er sygemeldt med stress

En stress belasting kan ende ud i en alvorlig situation, som både slider på krop og

sjæl, og som kan blive decideret helbredstruende for dig.
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