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Hälsopunkt Stenungsund är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsorådet, 
4S-förbundet, primärvården, apoteket och Stenungsunds bibliotek. 

Du hittar oss i Kulturhuset Fregatten, inne i biblioteket. 
Välkommen!

Källa: Hjärt- och lungfonden; Stress och utbrändhet. Kvartalsskrift årgång 96 häfte 2:2001
Hälsopunkt Stenungsund, Ursula Johansson, 2006

Layout Karin Birkedahl. Konstnär Måna Jönson.
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Stress är
 det gemensamma i kroppens reaktioner på alla 

typer av påfrestningar, utmaningar och krav
 uppvarvning, gaspådrag för kamp eller fl ykt, 
 hotande fara
 skadlig för oss, om vi utsätts intensivt med för täta 
 intervaller eller under allt för lång tid förenad med 
 känslor av olust
 fortfarande stenåldersmänniskans reaktion, 
 kroppen förbereder sig för muskelarbete

STRESS
BESTÄMMA

BESluta

skynda

bråttom

skynda
riiiing!

hallå
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Under vårt civiliserade yttre 
bor fortfarande en 

stenåldersmänniska!
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 hjärtat slår hastigare
 andningen blir snabbare
musklerna spänns
 blodtrycket höjs
 hormoner ut i blodbanan
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hormoner ut
i blodbanan

ADRENALIN
 frigör bränsle ur sockerdepåerna 
 i levern och musklerna

noradrenalin
 frigör bränsle från fettdepåerna

KORTISOL   
 orsakar frisättning av av fettsyror
 som i sig ger: 

 ämnesomsättningsrubbning 
  övervikt
 bukfetma
 diabetes
 blodfettstegring - triglycerider
 hjärt- och kärlförändringar
 blodproppsrisk pga att blodet 

    lättare koagulerar
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 IMMUNFÖRSVARET 
 FÖRSÄMRAS 
 = mer infektionssjukdomar och allergier

 KÖNS-
 HORMONER
 sjunker

och fortplantningsförmågan 
 försämras

 PROBLEM MED MAGE
 OCH TARM

 HJÄRNAN:       
    minnesstörning
    nedstämdhet   
    depression
    aggressivitet
    värk 
    trötthet



7

 MUSKELVÄRK OCH
 MUSKELSVAGHET

 SÖMN-
 RUBBNINGAR

 LEDVÄRK

 SVULLNA KÖRTLAR
 på halsen eller i 
 armhålor

 HUVUDVÄRK som
 går ner i nacken

 HALSONT   
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vad 
kan du göra för 

att återställa den 
kemiska balansen?
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avslappning/
avspänning
 minskar produktionen av 

stresshormoner

Lugn och ro
”att göra ingenting, 

lyssna på tystnaden”

Minska ljud/
bullernivån
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SERVICENSTÄNGD
pga

LÄSNINGÅTER 15.00

avsätt tid
regelbundet 

för  avkoppling

Schemalägg gärna tid för dig själv, helst varje dag, då du ostört kan 
göra det du har lust med, t ex lyssna på musik eller läsa en bok.
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Ta 
”time out” 

och koppla 
av helt från
jobb, skola 
och plikter 
med jämna

 mellaNrum



12

motionera 
regelbundet

se till att få 
tillräckligt 

med sömn

Ät och drick 
regelbundet

   gärna sex mål per dag,    gärna sex mål per dag, 
   allsidig kost med    allsidig kost med 
   mycket frukt och grönsaker   mycket frukt och grönsaker
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Se till att få
Kroppskontakt 

Massage i alla dess former och beröring 
frisätter hormonet oxytocin, som skapar 

lugn och motverkar stress.
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Fokusera på en sak i taget

Var närvarande här och nu

Försök ta kontroll över 
livet och arbetssituationen
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Ha roligt!

Lustfylld sysselsättning
stärker försvaret mot stress
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♥ Lyssna till din kropps varningssignaler.         
 När du inte mår bra fi nns det som regel
en orsak. Ta t ex smärta på allvar.

♥Lär dig en avspänningsteknik.
Det fi nns bra ljudkassetter med övningar.

♥Försök sluta röka. Minska på alkoholen

♥Börja motionera regelbundet.

♥Pröva på att gå och tala långsammare 
och att t ex låta andra bilister köra om dig.

♥Lär dig säga nej. 
Tvinga dig att prioritera.

♥Skriv upp det du ska göra så att du inte 
blir stressad av att glömma något.

♥Gör bara en sak i taget.

Apotekets råd 
om hur du undviker skadlig stress

♥Tänk efter vad som är det värsta som 
kan hända i en stressad situation. 
Det är sällan en katastrof.

♥Se till att du får en stund för dig själv 
varje dag.

♥Sätt realistiska mål.

♥Inse att du duger precis som du är.

♥Var lika tolerant mot dig själv som du 
är mot andra.

♥Se till att du får glada skratt varje dag. 
Se på dig själv med humor.

♥Ha mod att ändra på saker som går 
att ändra. Acceptera det som inte kan 
förändras.

♥Försök att inte göra för många 
förändringar i ditt liv samtidigt.

Gör din stress till en möjlighet
Vet du hur du reagerr i pressade situationer kan du skaffa dig 
ett handlingsprogram som hjälper dig.

Med lite självkännedom och envishet kan du förbättra din tillvaro
och förändra din negativa stress till en möjlighet.

Försök gärna locka med dig dina arbetskamrater eller din familj 
i kampen mot stressen. 
Många fl er än du har antagligen samma problem.

Ur Apotekets Råd för Livet: Om Stress


