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 gode råd  
 til at undgå alvorlig stress 
 Gul zone, overbelastningsniveau 5-6 

 
 
1. Find tid til restitution 

Hvis du ligger på niveau 5: Tjek kalenderen og sørg for, at der er tid til restitution 
inden for den næste måned eller to. Det er ikke sikkert, at det kan eller skal være 
nu. Men vær opmærksom på, at du helst skal tilbage til det grønne område og ikke 
fortsætte opad.  
Hvis du ligger på niveau 6, er det tid til restitution nu og de næste uger. Hvordan 
det skal foregå, kan du aftale i samarbejde med din leder og familie. Du skal have 
sovet ud og tid til at slappe af, så du igen kan få overblik og energi.  

 
2. USA – Udskyd, Slet, Aflys 

Mange er gode til at sige ja, få nye ideer, kaste sig over nye projekter. Men de 
fleste har besvær med USA – Udskyd, Slet, Aflys. Ligger du på niveau 5 kan du 
vurdere, om der er noget, der kan skæres væk, eller om du har ferie eller lignende 
inden for kort tid.  
Hvis du ligger på niveau 6, skal du i gang med at skære noget væk arbejdsmæssigt 
og familiemæssigt. Du skal ikke give en ekstra hånd til den anden afdeling, og du 
skal heller ikke med til ret mange familiebesøg de næste uger. Du skal have færre 
krav, sove og hvile ud.  

 
3. Hvordan man slapper af om aftenen 

At sidde i sofaen foran fjernsynet, med indre småpaniske tanker kørende som 
underlægningsmusik: ’Du burde også… I morgen skal du huske…’ er ikke at slappe 
af. Luk dagen ned, og beslut dig for at holde hjernefri mellem 20 og 07. Du har 
sikkert brugt din hjerne rigeligt i løbet af dagen. Det kan ikke betale sig at løse flere 
problemer sent på dagen. 
Hvis du ligger på niveau 5 eller 6 kan du opleve, at problemerne vokser sig 
irrationelt store i løbet af aftenen og natten. Skriv det ned i stedet sidst på dagen 
(ikke lige  inden, du skal i seng, eller hvis du vågner om natten). Læg det til side til 
næste dag. Hold fri og hyg dig. Har du tankemylder, så afled, gerne med noget, 
hvor du bruger dine hænder: puslespil, havearbejde, kabale eller lignende.  

 
4. Find din måde at slappe af og holde fri 

Nogle slapper af ved vandet, sammen med venner, ved at lægge tøj sammen, slå 
græs, ligge i sofaen med en bog eller film. Find eller genfind din egen måde.  
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Vær opmærksom på ’familie-arbejde’, som er familiens daglige opgaver, logistikken 
og de følelsesmæssige krav, der følger med. De følelsesmæssige krav kan ikke 
sættes på formel - der findes ikke en manual i at være en god far, mor, ægtefælle, 
kæreste, datter, søn, søster, bror eller ven.  
Hvis du ligger på niveau 6, så sæt andelen af ’familie-arbejde’ ned de næste uger. 
Du skal have tid til dig. Tag iltmasken på selv først, før du tager dig af andre.   

 
5. Få masser af søvn 

Vi har brug for mere søvn, når vi er overbelastede. Måske er du træt helt ind til 
benet eller ’gammel-træt’. Hvis du ligger på niveau 5, behøver du ikke smide, hvad 
du har i hænderne. Se, hvad der sker, hvis du får en halv eller hel times søvn mere 
den næste uge eller får sovet ordentligt ud i weekenden. Hvis du ligger på 6, gå 
direkte efter masser af søvn.  
 

6. Motion – til diskussion 
Motion er godt. Hvis du ligger på niveau 5, og ikke har motion som en vane i 
dagligdagen, kan du overveje, om du kan få noget bevægelse eller motion ind i 
dagligdagen. Du behøver ikke kaste dig ud i det store projekt endnu. 
Hvis du ligger på niveau 6, og du har en god vane med motion i dagligdagen, så 
fortsæt, eventuelt med lavere intensitet. Intensiv motion skal helst være afsluttet 
seks timer inden sengetid. Hvis du ikke dyrker motion, så fokuser på at få sovet ud 
de næste par uger. Gå ture eller anden bevægelse til, når du har sovet ud.  
Motion og stress er omdiskuteret i øjeblikket, så andre kan mene noget andet. 
Overvej, hvad der passer til dig – det væsentlige er, at du får en fornemmelse af, at 
det hele nok skal gå.  

 
7. Kompensér på andre områder, hvis du er under pres 

Når man er presset, skærer man typisk en masse gode ting væk. Mange dropper 
motionen eller den gode hobby, vennerne eller de sjove oplevelser. Hvis du er 
under pres, kan du overveje, om du skal have nogle af de gode ting tilbage igen. 
Hvis du ligger på niveau 6, kan du skrive en liste over, hvad du får energi af. Men 
vent et par uger med at sætte det i værk.  

 
8. Planlæg aktivitet og afslapning i trit med kroppen 

Kroppen er indrettet til at skifte mellem aktivitet og afslapning. Om morgenen, når 
dagslyset rammer øjnene, skifter kroppens systemer til vågenhed og aktivitet. Spis 
dagens vigtigste måltid – morgenmaden. Planlæg de større og mest krævende ting 
til om formiddagen. Spis frokost. Tag de mindre krævende opgaver eller 
rutineopgaver om eftermiddagen. Her kan du opleve et ’afternoon-dip’, hvor der 
ikke er meget energi tilbage. Nogle styrker sig på chokolade og kaffe.  
Hvis du ligger på niveau 6, skal du ikke bide tænderne sammen og kæmpe dig 
igennem. Hold fri, hvis det er muligt, og tag en powernap på 15-20 minutter.  
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Hold ’rigtigt’ fri om aftenen. Her skifter kroppen naturligt, hvis den får lov, over på 
afslapningssystemet, som er afgørende for din nattesøvn.   

 
9. Bliver du rastløs? 

Når man gearer ned efter en hård periode, kan det virke som om man kører ind på 
en afkørselsrampe med 40 kilometer i timen. Det er langsomt, hvis man har kørt 
130 på motorvejen i lang tid. Du kan opleve, at du sidder og tripper - det går alt for 
langsomt. Trap ned stille og roligt. Man kan ikke gå fra fuld fart og mange 
udfordringer til at være helt i ro, sidde i sofaen og stirre ud i luften. Sving penslen 
og mal nogle skuffer eller klip hækken lidt. Lad være med at sætte et stort projekt i 
gang. Om lidt går dampen nemlig af, og så bliver du træt. Det er et godt tegn. Så 
har kroppen registreret, at den hårde periode er overstået.  
Hvis du ligger på niveau 6, kan du opleve, at du bliver massivt træt, irritabel, trist 
eller syg. Det er typiske efter-reaktioner, som kan komme, når der er tid og plads til 
at reagere efter en for lang periode med for hård belastning.  

 
10. Beslut, hvad der skal ændres, så du ikke rammer 6 (igen) 

Førsteprioritet er at sikre, at søvnen fungerer, også igennem travle perioder. En 
enkelt nat eller to med søvnproblemer er ikke et stort problem. Men det kan være 
dit eget gule flag, der bliver hejst, så du i god tid kan sikre, at du kommer tilbage i 
god gænge igen. Vælg også det, der virker bedst for dig. Du skal ikke bruge alle 
gode råd, du læser eller hører om. Det er bedre at vælge nogle færre, og til 
gengæld få dem ind i dagligdagen, så de bliver en vane og sidder på rygmarven.  
Når nogle af stress-symptomerne kommer igen ved en travl periode eller ved store 
udfordringer, vil du typisk lægge mærke til det før. Så kan du navigere uden om ved 
at bruge de redskaber, du ved virker.  
Hvis ikke andet virker: træk stikket ud en weekend, slap af – og sov. 

 
Læs mere på www.lyngbjerg.dk 


