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Arbets- och beteendemedicinskt centrum

Verksamhetschef, avdelningschefer, verksamhetsutvecklare, kommunikatör, kring 70 medarbetare

Stödjer och bedriver 
innovations- och 
utvecklingsarbete 
och forskning inom 
området hälsa i 
arbete, miljö och 
livsstil med fokus på 
digitala lösningar 
och e-hälsa.

Preventivt behandla 
personer med hög risk 
att utveckla diabetes 
eller hjärt-
kärlsjukdom, eller 
som 
sekundärprevention 
vid redan etablerad 
sjukdom, genom att 
främja hållbara 
hälsosamma 
levnadsvanor

Bedömer, behandlar 
och rehabiliterar 
patienter som har 
stressrelaterad psyk-
isk ohälsa, framför 
allt 
utmattningssyndrom, 
för att återställa  
bästa möjliga hälsa, 
funktion och 
arbetsförmåga. 

StressrehabiliteringArbets- och miljömedicin Beteendemedicin Livsmedicin

Förebygger , 
utreder, bedömer 
och bidrar till att 
åtgärda ohälsa som 
har samband med 
arbete och 
omgivningsmiljö.



Vad är ohälsosam stress?

Uppstår när kraven inte motsvaras av våra 
resurser och pågår under en längre tid.

KRAV
BELASTNING

FÖRMÅGA
RESURSER 
BEHOV



Akut stress Långvarig stress
Utmattnings-

syndrom

• Andas snabbare/ytligare

• Ökad muskelspänning

• Varm/svettas

• Torr i munnen

• Hjärtat slår fortare

• Blodtrycket ökar

• Koncentrerad

• Fokuserad

• Pigg och alert

• Tidiga symtom som t. ex. 

huvudvärk, yrsel, lättirriterad, 

värk, sömnsvårigheter

• Rutiner faller, glömmer bort sig 

själv

• Svårt att prioritera – allt blir viktigt

• Gör misstag

• Kör på fast man inte orkar

• Stressystemet påverkat, kan inte 

mobilisera energi på samma sätt 

• Utmattningssymtom som t.ex. total 

energilöshet, fysisk/mental trötthet, 

stimulikänslighet, humörkänslighet, 

emotionella svårigheter, kroppsliga 

symtom, sömnstörning

• Räcker inte med kort återhämtning

GER ENERGI
TAR ENERGI INGEN ENERGI



Hjärnan = En överlevnadsmaskin

Evolutionärt utvecklad för att

snabbt kunna reagera på fara

och maximera våra chanser

att överleva.

Men! Omgivningen har utvecklats 
mycket snabbare än vår hjärna.

Modernt samhälle = nya typer
av hot som aktiverar 
stressresponsen
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Stressreaktion

Aktivitet Återhämtning från stressreaktion



Aktivitet Återhämtning från stressreaktion

Ökad belastning

Kroppssymtom ökar



Slutsats

• Akut stress= normalt, hälsosamt och viktigt! Essentiell 
överlevnadsfunktion. 

• Alltså: Stress är inte problemet. Problemet är brist på återhämtning!

• Aktiviteter behöver varvas med återhämtning för att bibehålla en 
hälsosam balans. Homeostas!



Vad kan jag göra?



Vi måste bli bättre på 
återhämtning 

för att inte bli sjuka av stress!

- Jan Lisspers, Professor i psykologi



Balans mellan aktivitet och återhämtning

Nattetid: Sömn (h)

Dagtid:
Paus från aktivitet

Stanna upp!
Reflektera inåt
Djupandas

Medveten närvaro: 
Här och nu

Avspänning

Yttre:
Arbeta
Promenera
Äta 
Städa
Umgås
Sjunga
Träna
Dator, mobil

Inre:
Tankar,
Känslor,
Grubbel/ältande,
Planering osv.

Timmar Minuter/sekunder



Att reflektera inåt
• Bryta aktivitet

• Ta några djupa andetag

• Stanna upp – lyssna inåt, på kroppens signaler

• Fråga mig själv:

• Hur mår jag?

• Vad behöver jag?

• Vad vill jag?

• Vad är rimligt att hinna och orka?

• Vad vore hjälpsamt för mig just nu?



Varför ska jag stanna upp under dagen?

Dag Kväll Natt



Små pauser = Stor skillnad

8 1712 13

30 sekunder → 5 min/arbetsdag



Exempel på återhämtning
• Balans aktivitet-återhämtning

• Undvik att klämma in för mycket aktivitet per dag

• Regelbundna pauser och mikropauser

• Hitta naturliga utrymmen: Djupandas innan patientmöte, går till kopiator/väntar på att datorn startar, i 
samband med måltider, handsprit osv.

• Skilja på trötthet vs Sömnighet 

• Sömnig = Sova (nattetid). Du kan ej sova bort trötthet!

• Fysisk trötthet: vila, lugnare aktivitet

• Mental trötthet: fysisk aktivitet, medveten närvaroövning

• Emotionell trötthet: fysisk aktivitet, vara för sig själv en stund, söka stöd eller tröst



Acceptans & Självmedkänsla

Ibland kör livet ihop sig! 
Hur förhåller du dig till det? 
Ofta blir vi självkritiska och hårda mot oss själva 
→ Ännu mer stress

Öva på att möta dig själv med värme och 
förståelse, och försök hjälpa dig själv i svåra 
stunder. 

Det hjälper kroppen att aktivera det 
parasympatiska nervsystemet, och dämpa 
stresspåslaget. 

Måste Borde

Skärp dig!

Okej, nu har jag 

det stressigt. Hur 

kan jag hjälpa mig 

själv?

Jag gör 

så gott 

jag kan!
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Balans i livet

Jag

Arbete Privat

Goda rutiner och struktur

Lyssna på kroppens signaler

Tydlig i kommunikation

Försöka vara ”här och nu” 
i tankar o uppmärksamhetStanna upp ofta under dagen

Tydlig gränssättning

Raster

Korta återhämtningspauser
Göra medvetna val

Vad är rimligt 
att hinna och orka?

Minska intryck

Fysisk aktivitet

Goda sömnrutiner

Släppa kontrollen – be om hjälp Snäll med mig själv



Sammanfattning:

Stressrelaterad ohälsa är lätt att 
förebygga men svårare att behandla, 
speciellt om det går så långt som 
till utmattningssyndrom.

Kortvarig stress är funktionellt, 
men långvarig stress utan tillräcklig 
återhämtning är skadligt för oss.

Därför viktigt att sträva mot det 
som är hjälpsamt:

Balans mellan aktivitet och 
återhämtning

Goda dagliga rutiner 

Fysisk aktivitet

Acceptans och självmedkänsla

Lyssna på kroppens 
varningssignaler – dra i 
handbromsen!



Tack för mig!

Frågor?
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