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Inledning
Du har nu laddat ner en bok som är en samling av blogginlägg från bloggen: Klokegård –
Designa Ditt Liv!. I den här e-boken finner du inlägg om stresshantering som skrevs mellan
den 31 oktober 2010 och den 23 mars 2011.
Den första boken jag skrev såg lite annorlunda ut då den var en samling av blogginlägg i alla
kategorier. Nu har jag valt att sätta ihop en bok som bara berör en kategori, i det här fallet;
stresshantering.
Förutom blogginläggen så får ni även en liten bonus i form av tänkvärda ord i de lila cirklarna
som ni finner lite här och där i boken.
Den här boken blir alltså ett litet uppslagsverk om just stresshantering, istället för att du ska
leta omkring på bloggen så har du här allt samlat.
Jag har fått många kommentarer på bloggen om önskemål att all information fanns mer
samlad och det har jag tagit till mig genom att skriva Klokegårds Klokbok och Klokegårds
Klokbok om Stresshantering.

Det här är ett sätt att säga stort tack till alla Er läsare som skriver alla underbara kommentarer
och bidrar till innehållet genom att önska ämnen som ni vill att jag ska skriva om. Min önskan
är att ni fortsätter komma med önskemål om innehåll till bloggen. Det finns ingen gräns för
min tacksamhet och ibland får jag kommentarer som är så fina så jag rodnar.
Ett stort tack till alla er fantastiska läsare!
Jag önskar er stor glädje och framgång!

Cecilia Kärvegård
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Stressens effekter på familjen!
En effekt av stress är irritation som ofta drabbar familjen på ett negativt vis. Inget tålamod och
kort stubin gör att det ofta känns som att man blir "störd" av barnen och sin partner.
Detta kan leda till en nedåtspiral där hela familjen blir irriterad och mer krävande.
Det blir fler konflikter i hemmet mellan alla familjemedlemmar som i sin tur ökar stressen
och dess negativa effekter. Man får inte möjlighet att vila i sitt hem.
Ett sätt att bryta det här är att använda sig av olika typer av lekar.
* Snällistan: Skriv ner alla familjemedlemmars namn på rad med två kolumner för varje
familjemedlem; en kolumn för när "mamma" säger något snällt och en kolumn för när hon gör
något snällt. Och om lillasyster säger något snällt till storebror sätter man en pinne i den
kolumnen under lillasyster osv.
Sedan bestämmer man en dag några veckor senare och då får den som har flest pinnar en
present. Det här brukar få barnen mer harmoniska och snälla mot varandra och man slipper en
del av konflikterna.
* Tacksamhetsrundan: Vid middagsbordet går man laget runt och alla får berätta om något
som dom är tacksamma för. Från stort till litet! Jag är tacksam över att solen sken idag, jag är
tacksam för att jag blev glad när kassörskan log mot mig.
* Goda gärningar: Vid middagen berättar var och en om de goda gärningar man gjort under
dagen; mot sig själv och andra.
* Dela ansvar: Låt barnen planera veckans middagsmeny. De växer med uppgiften och
uppskattar att få ta ansvar. Barnen blir även mer delaktiga i det vardagliga vilket är viktigt.
* Egentid: Att få tid för sig själv är viktigt, även om man har barn. Och barn förstår betydligt
mer än vad vi vuxna tycks tro. Berätta för barnen att du behöver lite tid för dig själv med lugn
och ro för att ladda batterierna. Stäng in dig i ett rum och lyssna på skön musik, läs en bok,
gör en avslappningsövning och bara var. Det räcker med en kvart.

Familjen är din
största resurs när du
behöver stöd och
hjälp!
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7 tips för att klara julutmaningen!
1. Begränsningen sitter i tanken till största del. Tänker vi att något är väldigt svårt eller
tidskrävande så förlorar vi fokus på uppgiften. Den stress som felaktiga föreställningar skapar
leder till att vi begränsar oss och hindrar oss från att prestera så bra som vi egentligen kan.

2. Fokus på delmål. För att underlätta vägen mot målet är det också bra att dela upp hela den
långa vägen dit i olika delmoment. Skriv listor över det som ska göras och stryk varje sak så
fort du har gjort den.
3. Sänk ribban för vad som är godkänt. Många gånger försöker vi få till julpynt, julbak,
julklappar och julmat utifrån föreställningen om vad som förväntas från andra. Ha fortfarande
kvar riktningen mot det fullständiga målet som du vill uppnå, men nöj dig med ett resultat
som är uppnåeligt.Bestäm dig för vad du själv vill ha och utgå från det.
4. Slappna av. Du har tid att sätta dig ner en stund och njuta. Om du vilar mellan varven så
får du mer energi och kan fortsätta med mer effektivitet.
5. Skilj på person och prestation. Gör en tydlig skillnad för dig själv att prestationen är det
du gör och personen är den du är. Det du gör kan värderas, betygssättas, underkännas och
kritiseras men det du gör är INTE den du är. Du är du och har ALLTID ett hundraprocentigt
värde. Så det är okej om du anser att det inte är viktigt att göra brunkål till faster Agda som är
den enda av 13 personer som äter det. Det är okej att prioritera.
6. Ha kul under tiden. Tänk på resultatet och hur nöjd du kommer vara när du är klar. Se det
som är roligt längs vägen. Att känna glädje har en avslappnande effekt vilket gör att vi får
tillgång till mycket större del av vår kapacitet och förmåga. Lyssna på julmusik så du hamnar
i den rätta julstämningen!
7. Kalla det inte tråkigt. Hjärnan har en förprogrammerad förmåga att anpassa sina försök
när vi hör att något är tråkigt eller svårt. Antingen spänner vi oss eller så låter vi bli att
försöka med vår fulla kapacitet, det är ju ändå så tråkigt. Spänningar av rädsla eller nervositet
begränsar vår kapacitet och tankefokus. Kalla det istället utmanande, spännande, nytt,
intressant eller något annat ord som påverkar hjärnan i en positiv riktning och hjälper dig att
hålla fokus.

Kom ihåg att göra
saker tillsammans!
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Här och nu!
Många av oss grubblar omedvetet över det förgångna, eller oroar oss för framtiden. Genom att
grubbla över det förgångna eller att oroa dig för det som kommer att ske så minskar du
möjligheten att ägna tid åt det som sker just nu.
Var är du just nu?
Hur mår du?
Försök att vara medveten i din närvaro. Lyft blicken, fyll din dag med medveten närvaro; vem
sitter bredvid dig på bussen? Hur smakar lunchen? Hur känns det i magen när du öppnar
dörren till din arbetsplats? Vilka dofter känner du?
Vad som har hänt har hänt. Vad som kommer att hända kommer att hända. Låt istället
vardagens händelser ge dig energi att påverka det som går att påverka.
Om du oroar dig för något som ligger i framtiden och det inte händer så har du oroat dig i
onödan.
Och om det händer så har du oroat dig två gånger istället för en gång.

Går problemet att lösa, då behöver du inte
oroa dig.
Går det inte att lösa problemet, då är det ingen
idé att du oroar dig.
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Sov sött!
Alla känner vi igen oss i situationen att vi inte kan sova på grund av orostankar och
grubblerier. Ibland utgör själva oron över att vi inte ska kunna sova ångesten och ibland är det
helt andra saker i våra liv som vi ligger och funderar över som gör att vi inte kan somna.
1. Avsätt tid för oro och grubblerier under dagen
Just när du ska gå och lägga dig är fel tid att lösa stora livsfrågor. Ändå är det den tid på
dygnet då många faktiskt tar sig tid att fundera över sin situation, sina relationer eller annat
som de vill tänka på. Det gör ofta att kroppen vänjer sig vid att ligga och fundera i sängen
istället för att somna in. För att komma runt det bör du avsätta en tid under dagen för tankar
och grubblerier. Bestäm att du under en kvart inte skall göra något annat än att grubbla och låt
då tankarna vandra fritt.
2. Acceptera din oro
Ett säkert sätt att få tillbaka en orostanke är att försöka att inte tänka på den. Gör tvärtom
istället! Ta emot din orostanke och försök leva dig in i den. Känn oron fullt ut. Försök inte
hitta en lösning på din orostanke- då kommer du bara börja tänka i cirklar. Acceptera din oro,
känn in den, och plötsligt kommer den inte vara lika jobbig för dig längre. Kanske finns
ämnet för din oro fortfarande kvar, men om du accepterar din oro kommer den inte att kunna
behålla sin makt över dig.
3. Skriv dagbok
Många tror att dagboksskrivande är något kravfyllt, ytterliggare ett av vardagens
stressmoment där man hela tiden försöker hinna ikapp. När du använder dagboken på rätt sätt
har den en tvärtom en avstressande effekt och hjälper dig upptäcka tankefällor som du lätt
hamnar i när dina tankar får snurra fritt. Släpp alla krav på att hålla dagboken uppdaterad om
allt som händer i ditt liv. Skriv istället ned sådant du känner att du vill få ur dig. Tankar som
skapar oro i ditt huvud gör sig bättre i den där dagboken som ingen någonsin behöver läsa än i
ditt sinne där de tar mycket energi och fokus från dig. En bra rutin (men inget måste!), är att
skriva ned några rader om sånt du tänker på innan du går och lägger dig. Då minskar du risken
för att du tar med dig orostankar till sängen som annars hade försvårat din insomning.
4. Lämna jobbet på jobbet
Forskare pratar om 24-timmarssamhället där vi förväntas vara flexibla, och konstant
tilgängliga via mail och telefon. Det är viktigt för din hälsa att du lär dig koppla av. Att vara
noga med att inte ta med sig jobb hem från kontoret är ett sätt att göra det lättare. Känner du
att du har svårt att hinna är det i många fall bättre att du sitter kvar en timme extra på jobbet
än att du tar med dig datorn hem om än bara för att kolla mailen. Om du absolut måste ta med
dig jobb hem försök ändå se till att du får en ordentlig början och slut på jobbet. Till exempel
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att du bestämmer dig för att du jobbar innan middagen men att du efter middagen inte gör
något mer jobbrelaterat.
Anledningen till att det här kan vara viktigt för dig är att du undviker att stressa upp dig precis
innan du går och lägger dig. Istället för att sätta igång tankeverksamheten mot slutet av dagen
skall du istället ägna dig åt nervarvande aktiviteter såsom läsning eller samtal. Allt för att
lugna tanke och kropp inför sängåendet.
5. Gör din hemläxa
Återkommande orostankar runt samma ämne är ofta kopplad till en specifik situation. Försök
därför komma underfund med vilken situation som dina orostankar egentligen handlar om.
Om du oroar dig för att det ska komma en spindel under natten, och du är livrädd för spindlar,
är det rädslan för spindlar du skall hantera snarare än dina orostankar för dem. Vad jag
försöker säga är att ibland handlar dina problem med att sova kanske om något annat, och då
är det själva problemet som du behöver gå till botten med.

Sömnen är din bästa vän
för återhämtning efter en
stressig period!

 Klokegård – Designa Ditt Liv! Webb http://karvegardkonsult.blogspot.com
Mail: cecilia@karvegardkonsult.com
Tel: 070-467 60 62

Page 7

Klokegårds Klokbok om Stresshantering

Måste alla frågor ha ett svar?
Vid stress är det bra att göra något avkopplande och underhållande, så här kommer några
tänkvärda frågor.
































Om superlim nu fäster på allting, varför fastnar det inte på insidan av tuben?
Varför skruvar man ner volymen på bilradion när man inte riktigt hittar?
Var tar den vita färgen vägen när snö smälter?
Varför är det aldrig upptaget när man ringer fel?
Hur vet man att en penna med osynligt bläck har tagit slut?
Hur betalade riksbanken för sin första sedelpress?
Hur skriver man "0" med romerska siffror?
Om en hartass bringar lycka, vad hände då med haren?
Vilken är mörkrets hastighet?
Varför måste man boka tid hos en synsk?
Om det är förbjudet att dricka sprit och köra bil, varför har då krogarna
parkeringsplatser?
Varför stavas inte palindrom likadant baklänges?
Om 75% av alla olyckor händer inom en gräns av fem mil från hemmet, varför inte
flytta 10 mil från hemmet?
Får fisk kramp då de har ätit?
Hur slänger man bort en soptunna?
Varför steriliseras sprutnålarna inför den dödliga injektionen?
Vad skall man göra om ett utrotningshotat djur äter en utrotningshotad planta?
Varför skäller inte kastrerade hundar i falsett?
Om det blev jordbävning på Mars, vad skulle det då kallas?
Har en man fortfarande fel om han står i en skog och det inte finns någon kvinna i
närheten?
Om en döv tecknar en svordom, tvättar då mamman hans händer med tvål?
Om en man med flera personligheter hotar att ta livet av sig, kan man kalla det en
gisslansituation?
Om man har sex i baksätet och har säkerhetsbälte på sig - klassas det då som säker
sex?
Varför heter det utbildning, när man sitter inne? Det borde ju heta inbildning.
Kan man föreställa sig en värld utan några hypotetiska situationer?
Om man åker i ett fordon med ljuset hastighet, vad händer då man sätter på
strålkastarna?
Om man binder fast en smörad brödskiva på ryggen av en katt, och släpper dem från
hög höjd - vad kommer då att hända?
Varför heter det rusningstrafik när bilarna knappt rör sig?
Om 7-Eleven har öppet 24 timmar dygnet runt, 365 dagar på året, varför finns det lås
på dörrarna?
Hur kom skylten "Gå inte på gräset" mitt i gräsmattan dit?
Om olivolja kommer från oliver, var kommer babyolja från?
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Om ett ord i ordboken är felstavat, hur kan vi veta det?
Hur kommer han som kör snöplogen till sitt jobb på morgonen?
Om du kväver en smurf, vad får han ansikte för färg?
Om inget fastnar på teflon, hur får man då fast telfonet i pannan?
Vad skulle det stå på skyltmålarnas skyltar om de gick i strejk?
Varför är ordet förkortning så långt?
Varför finns det flytväst under flygplansstolarna, är det inte bättre med fallskärmar?
Varför finns inte kattmat med smak av möss att köpa?
Varför har kamikazepiloter hjälm?
Är sterilitet ärftligt?
Finns det ett annat ord för synonym?
Varför heter det biljard då det bara är 15 bollar på bordet?
Varför heter det extrapris då det inte alls kostar extra?
Varför krymper inte fåren när det regnar?
Varför tillverkas inte flygplanen i samma material som den svarta lådan? Den håller ju
alltid.
Varför trycker man hårdare på knappen på fjärrkontrollen fast man vet att batteriet är
slut?
Vems idé var det att stoppa in ett s i ordet läspa?

Oavsett hur mycket
du har att göra så är
det viktigt att ha kul.
När du skrattar
slappnar du av och
uppnår en känsla av
välmående.
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Kort övning vid stress!
Aktiv avspänning!

När du blir stressad reagerar din kropp med att du andas ytligt. Dina andetag blir kortare,
ytligare och kommer i högre grad från bröstkorgen än från magen. När din kropp är avspänd
och du mår bra går andningen långsammare, sjunker längre ned i magen och blir djupare.
Genom att öva på att bli medveten om hur du andas, och göra andningsövningar regelbundet
kan du förbättra ditt sätt att andas och därmed bli mer avspänd och må bättre. Nedan finner du
en kort variant av andningsövning som ger omedelbar avstressande effekt. Den här varianten
kan du när du har övat upp dig, använda när och var som helst, i affären, på bussen, i bilkön
etc. Du får mest effekt om du övar varje dag, gärna flera gånger dagligen.
En kort mycket användbar variant:

Stå eller sitt och uppmärksamma din andning. Lägg handen på magen och känn hur magen
utvidgas när du andas in. Ta tre djupa andetag, på ett sätt som är skönt för dig, låt axlarna falla
ned om du känner att de är uppdragna och spända. Andas därefter några mjuka andetag och
känn att du blir lugn och avspänd.
När du övat denna korta variant tillräckligt många gånger och känner att du behärskar
tekniken, kommer din hjärna att påminna dig om när det är dags att sänka axlarna och andas
djupare. När du har kommit så långt i din andningsmedvetenhet kan du göra övningen på 2-3
sekunder och få ett gott resultat.

När du känner dig
tom i huvudet är det
viktigt att andas för
hjärnan behöver syre
för att fungera
optimalt.
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Kort avslappning!
Tre minuters avslappning
Denna korta avslappningsövning tar inte mer än två-tre minuter och är bra att ta till om du
plötsligt står i en stressad situation. Eller som en liten pausövning på jobbet.
Övningen blir effektivare ju fler gånger du har provat den och ju bättre du blir på att lokalisera
de muskler du spänner när du är stressad.




Koncentrera dig på att slappna av. Rikta uppmärksamheten mot din andning och ta ett
djupt andetag och håll andan.
Håll andan samtidigt som du spänner i en bestämd muskelgrupp, t ex musklerna i
ansiket, i benen eller i armarna.
Slappna av i musklerna igen samtidigt som du långsamt andas ut. Känn hur
spänningarna lossnar och dra axlarna tillbaka. Upprepa övningen tills du har gått
igenom muskelgrupperna.

Är du avslappnad och har
en bra andning så stärker
du ditt fokus, din
koncentrationsförmåga
och arbetar mer
strukturerat och effektivt.
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Hantera julstressen!
Julen börjar tidigare och tidigare varje år. Vi matas hela tiden med olika färgteman och nya
trender som har med julen att göra.
Det ska bakas, lagas mat, köpas julklappar, städas, inredas mm mm.
Julen haussas upp mer och mer och människor stressar som aldrig förr.
Och när julafton äntligen kommer är det svårt att finna energin till att njuta av det man har
åstadkommit.
Så här kommer några tips för att få kontroll över julstressen:
1. Gör en lista över allt som ska göras. Listan ska vara ordentligt detaljerad med allt som ska
bakas och lagas och alla personer som ska ha julklappar, alla rum som ska städas och pyntas.

2. Gör en lista på allt som behöver inhandlas.

3. Skriv nu in i kalendern när du skall göra vad. Vilken dag du ska baka brödet, köpa
julklapparna, slå in julklappar osv.

4. Till sist bokar du in tid i almanackan för när du bara ska sitta med en glögg och njuta av de
vackra ljusen och pyntet som kommit fram.
Ta det lugnt! Julen kommer garanterat den 24 december.

Kom ihåg att
delegera!
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Stoppa stress med en djup inandning!
Efter fem minuter med den här tekniken blir din andning djup och lugn, kroppen mer
avslappnad och du blir klar i hjärnan.
1. Andas ända nere i magen
Ligg på rygg och lägg en bok på magen precis under revbenen. Vila händerna
på höfterna. Andas djupt genom näsan och fyll lungorna så mycket du kan.
Boken lyfter sig. Andas ut genom lätt särade läppar och känn hur boken lugnt
lägger sig. Upprepa 15 gånger.
2. Utvidga bröstkorgen
Sätt dig på golvet med böjda ben, fötterna i golvet. Stöd händerna bakom dig.
Låt kroppen hänga framåt i en avslappnad ställning. Andas in genom näsan,
samtidigt som du långsamt lutar dig bakåt tills du svankar i ryggen och hakan
pekar mot taket. Känn hur bröstkorgen är stor och fylld med luft. Glid
långsamt tillbaka till utgångsställningen, andas ut. Upprepa 15 gånger.

Ju mer stressad du är
desto viktigare är det
att ofta göra korta
avslappningsövningar.
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7 tips för att vara mer i nuet!
1. Landa i nuet! Fokusera på det du hör, vad du ser bakom stängda ögonlock och
vad du känner. Försök också att ta in både doft och smak.
2. Planera och släpp förberedelserna! För många människor är det ständiga
planerandet en flykt från nuet och den dagliga verkligheten. De flesta människor
har en totalt omöjlig tillvaro om de bara skulle fokusera på nuet. Planeringen är en
förutsättning. När du har planerat, lägg det åt sidan och fokusera på just här och
nu.
3. Sätt upp småmål! Sätt upp miniutmaningar för dig själv genom tidskrav för din
totala närvaro. Det kan handla om en kvarts lekande med barnen eller några
minuter med avslappning och slutna ögon, lyssna på skön musik som ger dig
harmoni eller en liten promenad på fem minuter.
4. En sak i taget! Försök att i så stor utsträckning som möjligt bara göra en sak i
taget och gör den klar innan du går på nästa uppgift. Att både kolla saker på datorn
och prata i telefonen eller att både lyssna på barnen och tv:n samtidigt kan aldrig
ge totalt fokus på en sak.
5. Andas ordentligt! Fokusera på din andning. Landa i dina andetag, i känslan, i
rytmen och i djupet. Det ger närvaro i precis det som händer. Ta några gånger per
dag då du fokuserar på att ta fem djupa andetag ända ner i magen.
6. Fokusera dina tankar! Att bli mer närvarande ska vara tillåtande och lekfullt. När
du svävar iväg i andra tankar, påminn dig själv, skaka av dig tankarna och kom
tillbaka till här och nu.
7. Lyssnandets gåva är din! Bland det finaste du kan ge en annan människa är att
verkligen se och lyssna på dem när de uttrycker något. Att lyssna utan att vänta på
ditt eget tillfälle att få en syl i vädret och utan att värdera, kommentera eller
uttrycka dina egna tankar. Rent lyssnande och total närvaro i det som sägs, det
känns, det strålar och det ger människor en ovärderlig kraft och tro på sig själva.
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Svårt att sova?
Här kommer ett litet tips som jag lärde mig när jag gick på Yoga:
Ligg på rygg i sängen med armarna utefter sidorna. Använd sedan mantrat Sat Nam på
följande vis:
Vid inandning tänker du ordet Sat och vid utandning ordet Nam. Det här hjälper dig att
slappna av i hela kroppen och att stänga ute alla tankar.
Mantrat Sat Nam betyder: Jag är sanning. Ett väldigt enkelt och effektivt sätt att somna.

Har du möjlighet så
är det nyttigt att vila
en halvtimme på
eftermiddagen.
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Här och nu!
Många av oss grubblar omedvetet över det förgångna, eller oroar oss för framtiden. Genom att
grubbla över det förgångna eller att oroa dig för det som kommer att ske så minskar du
möjligheten att ägna tid åt det som sker just nu.
Var är du just nu?
Hur mår du?
Försök att vara medveten i din närvaro. Lyft blicken, fyll din dag med medveten närvaro; vem
sitter bredvid dig på bussen? Hur smakar lunchen? Hur känns det i magen när du öppnar
dörren till din arbetsplats? Vilka dofter känner du?
Vad som har hänt har hänt. Vad som kommer att hända kommer att hända. Låt istället
vardagens händelser ge dig energi att påverka det som går att påverka.
Om du oroar dig för något som ligger i framtiden och det inte händer så har du oroat dig i
onödan.
Och om det händer så har du oroat dig två gånger istället för en gång.

Livet är det som
passerar när vi oroar oss
för morgondagen och
grämer oss över
gårdagen.
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15 tips för att stressa mer!
1. Kom aldrig i tid!

2. Gör dig oumbärlig på jobbet och hemma.
3. Delegera aldrig, gör allting själv. Även andras uppgifter.
4. Gräm dig över allting. Hela tiden.
5. Jobba över så mycket du kan. För då känner du dig trött, irriterad och utnyttjad.
6. Spänn alla dina muskler. Håll dem så hela dagen.
7. Sov så lite som möjligt.
8. Säg aldrig nej.
9. Oroa dig för småsaker.
10. Betala inga räkningar. Shoppa upp alla pengar.
11. Ät för lite, onyttigt och oregelbundet.
12. Motionera aldrig, rör dig så lite som möjligt.
13. Skaffa dig skulder.
14. Ha två eller tre jobb.
15. Leta efter fel hos alla och allt.

Det är inte hur du har det utan
hur du tar det som påverkar
mest.
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Missar du livet?
Fysiska spänningar bedövar oss för andra förnimmelser. Hos många blir spänningarna
kroniska, vilket leder till att man inte längre upplever hur de dövar våra sinnesintryck. De kan
göra attvår upplevelse av livet blir som att röra vid ett rosenblad med vantar på händerna.
När vi är spända eller stressade är det också mer sannolikt att vi reagerar överdrivet eller fattar
impulsiva beslut som vi senare ångrar. Enkelt uttryckt är vi mer benägna att "tappa greppet"
när vi är spända. Och sanningen är många bär runt på mycket spänning utan att ens inse det.
Genom att minska spänningarna kan vi uppleva livet mer fullt ut, för när vi är avspända och
närvarande i kroppen blir även våra övriga sinnen mer levande. Vi ser inte bara färger klarare
- även fysiska förnimmelser blir mer detaljerade. Ljud blir tydligare, dofter och smaker
framträder mer. Och därtill har vi mer kontroll över våra handlingar och större förmåga att
fatta sunda beslut.

Övning!
Ett sätt att bli mer medveten om hur spänningar känns är att "scanna" av kroppen med
följande övning:
Sätt dig eller lägg dig bekvämt och slut ögonen.
Knyt höger näve hårt och lägg märke till hur det känns i handen när du spänner den. Känn hur
musklerna arbetar ända upp i underarmen. Öppna sedan handen och slappna av. Nu känns det
annorlunda i musklerna. Lägg märke till skillnaden. Lägg märke till om handen känns varm
eller kall eller om handen kanske känns tung när du slappnar av.
Upprepa sedan med resten av kroppen, armar, lår, vader, ansikte osv. När du lär dig känna
skillnad på spänning och avslappning blir det lättare och lättare att upptäcka spänningar i
kroppen.

Det är väldigt vanligt att ha
spänningar i kroppen som
man inte känner av. Gör
därför avslappningsövningar
regelbundet.
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Arbetslös och utbränd!
Det är en myt att man måste ha ett arbete för att drabbas av utmattningssyndrom. Termen
utbränd är välkänd i folkmun men den är inte en godkänd medicinsk term, så när man drabbas
får man diagnosen utmattningssyndrom.
För att förstå hur man kan bli "utmattad" när man är arbetslös behöver man känna till
definitionen av utmattningssyndromet.
Nedanstående finns att läsa på FASS.
Definition av utmattningssyndrom:
Långvarigt stresspåslag med såväl psykiska- som kroppsliga konsekvenser.
Om samtidig depressiv bild finns används begreppet “Egentlig depression med
uttmattningssymptom” (utmattningsdepression).
Diagnostiska kännetecken för Utmattningssyndrom (Socialstyrelsens klassifikation):
Samtliga kännetecken som betecknas med stor bokstav (versal) måste vara uppfyllda.
1. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har
utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer, vilka har förelegat
under minst sex månader.
2. Påtaglig bild av nedsatt psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad
företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med
psykisk belastning.
3. Symtomen orsakar ett tydligt lidande eller nedsatt funktion i arbete eller andra sociala
sammanhang.
4. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog,
medicinering) eller någon sjukdom/skada, se vidare Alternativa överväganden
5. Om patienten uppfyller kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat
ångestsyndrom
samtidigt skall dessa diagnoser gälla istället.Utmattningssyndrom anges då enbart som
tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.
6. Minst fyra av följande symtom har funnits i stort sett varje dag under samma
tvåveckorsperiod:
1.
2.
3.
4.
5.

Koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar.
Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress.
Känslomässig ostadighet eller irritabilitet.
Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet.
Fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magbesvär, yrsel eller
ljudkänslighet
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6. Sömnstörning

Så hur kan man då vara stressad av att inte ha ett jobb?

Det finns studier som visar att utmattningssyndrom är mer utbrett bland arbetslösa än
bland dom som har ett arbete. En studie visade att 4% av de med arbete och 11% av de
utan arbete uppvisade symptom på utmattningssyndrom.
Den farliga stressen är den som är långvarig och den stress som tenderar att vara långvarig
är den mentala stressen.
En annan myt är att de som har ett späckat schema och skyndar/stressar för att hinna i tid
till mötena är de som drabbas av utmattningssyndromet men så är inte fallet för visst
stressar dom men när de kommit fram till nästa möte så släpper de stressen vilket ger
kroppen en chans till återhämtning innan nästa stresstopp.
Men den mentala stressen finns där hela tiden i tankarna.
Så vad är det då som är så "stressande" med att vara arbetslös?
Stress uppstår när man hotas eller hindras i en central livsroll. Den roll som de flesta har
som väldigt central är försörjarrollen. Det är den som är hotad bland arbetslösa, de känner
att hur jag än strävar och söker jobb får jag inget. Blir det här tillståndet långvarigt så kan
det leda till utmattningssyndrom.
Känslan av att inte vara behövd, utanför, bortglömd brukar dominera. En stor
vanmaktskänsla infinner sig också då man upplever en bristande kontroll av sin situation.
Processen utmattningssyndrom.
Utmattningssyndrom är en process som handlar om hur man försöker hantera
besvärliga levnads- eller arbetsvillkor. Det är en stress- och krissituation som kan
resultera i stark utmattning och trötthet och kan då drabba personer utanför
arbetsmarknaden som känner vanmakt och en stark ekonomisk press.

Den mentala
stressen är skadlig
för den kan bli
väldigt långvarig.
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Ta dig fem!

Ta fem minuter när det börjar röra ihop sig!
När det är mycket att göra kan det lätt bli lite snurrigt i huvudet på eftermiddagen, detta leder
till att du får sämre minne, svårare att fokusera, arbetar mindre effektivt och får mindre gjort.
För att råda bot på det här kan det vara värt att ta 5 minuter för att slappna av och rensa
hjärnan. Det ger ny energi och gör att du kan arbeta mer effektivt och fokuserat.
Sätt dig ner med slutna ögon och bara slappna av i fem minuter, lyssna gärna på någon skön
avslappnande musik; till exempel musiken här nedan.
Gör det här så fort du känner att hjärnan börjar bli lite trött. Fem minuter är inte lång tid och
dessutom så blir du mer effektiv efteråt så du sparar faktiskt tid på att ta fem.

Fem minuter är inte
lång tid. Du tjänar in
dom eftersom du kan
arbeta mer effektivt
efter övningen.
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Ta sig tillbaka efter sjukskrivning!

Hur tar man sig tillbaka när man har fått diagnosen Utmattningssyndrom och jag önskar
verkligen att jag hade ett universalknep som fungerar för alla.
Anledningar till att universalknepet inte finns:
* Vi fungerar olika som individer.
* Vi reagerar olika på stimuli.
* Orsaken till Utmattningssyndromet ser olika ut för olika individer.
* Symptomen är olika.
* Grundstyrkan hos individen spelar in.
* Hur bra självkänsla individen hade innan.
* Förmågan att be om hjälp.
* Hur stödet ser ut från familj, släkt och vänner.
Det här var några anledningar till varför det är svårt att hitta en universalmetod som fungerar
för alla, självklart finns det fler anledningar.
Men jag säger inte att loppet är kört eller omöjligt utan det gäller att hitta sin egen metod,
antingen själv eller helst i samarbete med någon utomstående som har stor erfarenhet av
utmattningssyndrom och dess effekter.
Tips att börja med för återhämtning:
* Acceptera situationen! Acceptera att du har nedsatt förmåga och behöver vila mycket. Var
noga med att prata med familjen där du tydligt berättar om dina behov och begränsningar.
* Ta hand om dig själv! Gör saker som gör dig glad, saker som får dig att må bra. Fysisk
aktivitet är väldigt bra men bara om du hittar en aktivitet som du tycker är rolig och som gör
dig glad.
* Varva aktivitet med vila! Aktiviteten kan vara hushållssysslor eller en promenad. Vilan
behöver inte innebära att sova utan kan vara en avslappning till skön musik, läsa en bok,
meditera eller sitta i solen och bara vara. Men känner du att du behöver sova så gör det. Det är
helt okej.
* Lyssna på kroppen! Då vet du vad du ska göra. Kroppen talar om vad du orkar och vad du
vill göra. Försök lyd den så gott det går. Det är helt okej att ligga och vila en hel dag om
kroppen säger det. Vissa dagar är upp och vissa dagar är ner. Acceptera det.
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* Be om hjälp! Det kan vara väldigt svårt men prova. Säg till en vän att du inte klarar av att
komma igång med städningen och fråga om hon/han kan komma och hjälpa dig igång. Be om
hjälp att handla om du känner att du inte klarar av att möta folk just idag. Det är starkt att våga
be om hjälp.
* Säg NEJ! Ännu svårare än att be om hjälp. Men börja försiktigt i situationer där du vet att
det inte gör något om du säger nej och med personer där du känner dig trygg. Du kommer
märka att det är helt okej att be om hjälp.
* Älska dig själv! Du är troligtvis van att prestera, ha många järn i elden och att hela tiden
"göra" men nu är det dags att vila. Du är inte ensam om det här, tyvärr så ökar
sjukskrivningarna hela tiden. Älska dig själv nu när du står inför din största utmaning
någonsin att göra så lite som möjligt under en period, ta hand om dig själv och delegera så
mycket som bara går.

Jag är unik,
fantastisk och
underbar!
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Vad händer efter sjukdomstiden?
Det pratas mycket om stress, utbrändhet, utmattningssyndrom, förebyggande arbete men vi
läser nästan aldrig något om hur livet är efter en lång tids sjukskrivning och man är "frisk"
igen.
Att "gå in i väggen" ordentligt ger alltid resultatet att man blir sjukskriven. För en del kan det
handla om uppemot 7 år och för en del 2-3 år. Att sedan komma tillbaka blir i princip som att
börja om igen med en ny syn på livet.
Man brukar säga att när man kommer tillbaka så klarar man inte lika mycket som man gjorde
innan. Nej, men det gjorde man ju uppenbarligen inte innan heller för då skulle man aldrig ha
blivit sjuk.
Viktiga saker att jobba med under sjukskrivningen:
* Självkänslan
* Självrespekt
* Lära sig att säga nej
* Lära sig sina stressorer
* Lära sig sina stressymptom
* Lära sig en avslappningsmetod som fungerar för en själv
* Upptäck vad du tycker är roligt
* Ta reda på vilka aktiviteter som ger dig mest energi och ägna mycket tid till dom
* Ha tålamod, låt det ta tid för kom ihåg; det tog lång tid att hamna här

Saker att tänka på efter sjukskrivningen:
* Säg nej till det som inte känns 100%
* Ta regelbundet tid för dig själv
* Ta korta pauser, flera ggr om dagen
* Var vaksam på stressorer och stressymptom
* Ägna mycket tid åt det som ger dig energi
* Var tydlig med dina behov gentemot din omgivning, även på arbetet
* Älska dig själv ty du är en fantastisk människa!

Stressorer = de saker som gör dig stressad.
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Luft i skallen!
Är du medveten om din andning? Andas du ytligt eller djupt?
Du har säkert upplevt situationer när du varit nervös och insett att det är helt tomt i hjärnan,
du har glömt bort allt som du skulle säga.
Det är nämligen så att när vi är nervösa så spänner vi oss och börjar andas väldigt ytligt och
då får hjärnan inte det syre den behöver så därför upplever du att allt du skulle säga är borta.
Exempel på andra situationer då vi andas ytligt:
* Stress
* Oro
* Ilska
* Rädsla

Nytta med att andas djupt:
* Hjärnan och de inre organen får den syre som behövs.
* Kroppen slappnar av.
* Rösten blir naturlig.
* Blir mer närvarande.
* Stressar ner.
* Oron minskar.
* Nervositeten minskar.
* Starkare fokus
* Ökad koncentrationsförmåga.
* Bättre sömn.

Luften är hjärnans
livselixir!

Hur gör man?:
När du andas in så drar du in luften så att magen utvidgas. När du sedan andas in så dras
magen in. Du använder magmusklerna för att "trycka" ut luften när du andas ut.
I början kan du lägga händerna på magen för att känna hur den expanderar och dras in.
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