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Stressmestring og selvivaretakelse  

 
Tips og råd til ansatte og ledere  

 

Det er mange ansatte som i disse tider sitter i karantene, noen ansatte har fått påvist koronasmitte 

og alle kan merke den krevende situasjonen sykehuset er i. Det er usikkerhet når det gjelder hva som 

kommer, avvik fra normalprosedyre og store endringer i arbeidshverdagen. Omdisponering av 

personell gir mange nye oppgaver. Det er nye måter å jobbe på for nesten alle. Det er venting på 

informasjon og retningslinjer, informasjon som endres etter nye vurderinger, opplevelsen av å bli 

mer styrt og ha mindre innflytelse på egen jobbsituasjon. Ikke vet vi hvor lenge det skal vare heller.  

I tillegg til jobb er det private bekymringer. Det kan være barnepass, økonomi, egen helse, familie og 

venners helse. Sosial distansering innebærer mindre kontakt og dermed potensielt mindre sosial 

støtte, mens vi vet at sosial støtte er en beskyttende faktor når det gjelder stress. Opplevelsen av å 

kunne ha kontroll over eget liv er svært viktig for oss mennesker og en annen viktig beskyttende 

faktor når det gjelder stress. Og det er nettopp mangel på kontroll som er en opplevelse som går 

igjen i denne ekstraordinære situasjonen. 

Det er mange måter å reagere på og det er helt normalt å kjenne økt stressnivå. Denne 

aktiveringsresponsen er en nyttig beredskapsreaksjon. Vi mobiliserer krefter for å takle 

utfordringene. Det kan imidlertid «tippe over» slik at vi blir mindre fokuserte og effektive, og over tid 

og uten nødvendig restitusjon, kan det bety økt fare for utbrenthet og sykdommer. Derfor er det 

viktig at arbeidsplassen gjør det den kan for å redusere situasjonsfaktorer som skaper stress.  

Samtidig er det grep hver enkelt kan gjøre for bedre å takle stress og ivareta egen helse både 

psykisk og fysisk. 

WHO sier det ikke er en sprint, men et maraton1. Vår direktør Bjørn Atle Bjørnbeth sier klokelig at det 

er stafett, ikke maraton2. Du skal gi fra deg stafettpinnen og få avlastning. Samtidig som «du må være 

flink til å ta vare på deg selv, og ta vare på kollegaene dine».  

Det er veldig individuelt hva som passer for den enkelte, men her er en liste med evidens- og 

erfaringsbaserte råd og tips utarbeidet av psykologene i Bedriftshelsetjenesten, OUS, med bistand fra 

fysioterapeutene når det gjelder søvn og mosjon.  Deltakere på våre kurs har satt pris på disse 

innspill, og vi håper denne formen med disse korte punktene også kan være til nytte.  

 

 

1. Bruk grep som har fungert godt for deg før 

                                                           
1
 Mental Health and Psychosocial Considerations during Covid-19 Outbreak. March 12 2020 

2
 http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk/avdeling/vis-

artikkel?p_document_id=2022516&p_section_dim_id=249268&level=3 
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Vi er inne i en ganske unikt krevende situasjon, men det betyr ikke at du ikke vil ha nytte av 

strategier du har brukt før for å takle stress og vanskelige situasjoner, tvert imot. Tenk gjennom 

og bruk det som har fungert for deg tidligere. Hvordan er det du pleier å stresse ned? Hva 

hjelper mest? 

 

2. Stressmestringsteknikker 

Kognitive og andre stressmestringsteknikker tar for seg hvordan vi kan arbeide med våre tanker 

og vår oppmerksomhet for å redusere negative følelser som stress og angst og øke positive 

følelser som arbeidsglede og optimisme. Poenget er ikke å legge lokk på følelser. De gir oss 

informasjon om hva som er bra og ikke bra for oss og vi bruker dem til å navigere i forskjellige 

situasjoner og med andre mennesker. Men hvis de blir for sterke kan de påvirke våre relasjoner 

og vår fungeringsevne negativt. Stressmestringsteknikkene står i en egen del bakerst. 

 

3. Si fra   

Ikke vent for lenge med å si fra til dine kollegaer eller din leder hvis du trenger hjelp. Vi reagerer 

svært ulikt på ulike ting, og det kan være vanskelig for leder og kollegaer å vite hva akkurat du 

synes er krevende/belastende/stressende. Å vite om du trenger hjelp med praktiske oppgaver 

eller egne reaksjoner. Særlig det siste kan være vanskelig for fagfolk å be om hjelp til. Vær en god 

venn – også for deg selv. Du er et menneske . Ta kontakt med noen du har tillit til hvis du 

opplever det problematisk å ta opp dine reaksjoner med kollegaer eller leder. Du kan også 

kontakte Bedriftshelsetjenesten OUS, som har taushetsplikt. Send sms til psykososialt@ous-hf.no 

Det er ikke alltid man er komfortabel med å dele med dem rundt seg. Det er god selvivaretakelse 

å opprettholde den grensen som kjennes riktig for seg selv. 

 

4. Hold kontakt med familie og venner  

Sosial støtte er en viktig beskyttende faktor når det gjelder stress, som vi har nevnt 

innledningsvis. Siden fysisk kontakt med andre skal begrenses, er det godt vi har sosiale medier. 

(Men unngå stadige sjekk på nettet om situasjonen hvis du opplever du blir urolig av det.) Lange 

arbeidsdager betyr nødvendigvis mindre tid med sine nærmeste. Her er det ingen lette løsninger. 

Kanskje det hjelper å dele dette skrivet med din partner, for å snakke om hvordan dere best kan 

håndtere egen situasjon? Tenke på hvilke hyggelige stunder det er viktig å verne om?  

 

5. Skille jobb- privat 

«Ikke ta med jobben hjem» er et råd man ofte hører. Det kan være et godt råd for noen, men 

ikke alle. Og ofte enklere sagt enn gjort. Psykolog Per Isdahl sier til og med at det er umulig ikke å 

ta med jobben hjem3, når man jobber med emosjonelt krevende arbeid, som møte med smerte 

og lidelse er. Det er i midlertid noe man kan gjøre for å lage en overgang fra jobb til hjem, og 

være mer mentalt til stede hjemme. Se punkt 4 om oppmerksomt nærvær i delen om 

stressmestringsteknikker (bakerst). 

 

6. «Ut på tur..» 

Å være ute i naturen blir stadig mer anerkjent som en viktig ressurs for å handtere stress4. Korte 

                                                           
3
 Isdahl. Smittet av vold (2017) s 31. 

4
 Corazon et al 2019 “Psycho-Physiological Stress Recovery in Outdoor Nature-Based Interventions: A 

Systematic Review of the Past Eight Years of Research” Internationa Journal of Environmental Research 

mailto:psykososialt@ous-hf.no
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opphold har en god effekt på å redusere opplevd stress (og nivå på stresshormoner), og opphold 

i skogen gir enda litt større effekt. Man trenger altså ikke dra på tur i Marka – selv om det også er 

en god ide. Stopp litt opp og nyt de grønne arealene i byen, om det bare er på vei til og fra jobb.  

 

7. «Uten mat og drikke….» 

Som helsepersonell vet man jo om betydning av riktig og nok ernæring, viktigheten av ikke å bli 

dehydrert. Praktiserer det i pasientbehandlingen. Seg selv er det ikke så nøye med. Det er travelt 

og man setter egne behov til side. Men nå gjelder det mer enn noen gang å ta vare på deg selv 

slik at du kan ta vare på andre. Er det noen grep du og kollegaene kan gjøre sammen for å passe 

på dette? 

 

8. Søvn 

Det er viktig å legge til rette for hvile og restitusjon når du har mulighet i denne perioden. Strev 

etter å ha gode rutiner for hvile/søvn som du vet fungerer for deg. Noen konkrete tips til dette 

kan være: Siste koffeinholdig drikke 5-7 timer før hovedsøvn, unngå skjerm rett før legging, 

unngå trening rett før hovedsøvn, ta en varm dusj før hovedsøvn og legg deg i en kjølig rom, 

tilgang på ørepropper og mørkt rom/øyemaske. 

 

9. Mosjon  

Å holde oppe moderat fysisk aktivitet er viktig i perioder med høy belastning. Moderat fysisk 

aktivitet vil kunne fungere som en buffer mot stress. Du vil bli bedre rustet til å takle 

belastningen hverdagen nå vil kreve av deg enn om du ikke er fysisk aktiv. Benytt deg av fysisk 

aktivitet for å få økt våkenhet før kveldsvakt/nattevakt. Dette vil i sin tur bidra til en bedre 

kvalitet på søvnen din etter endt vakt.  

 

 

 

  

                                                                                                                                                                              
and Public Health.  Denne oversiktsartikkel konkluderer med at det er solid evidens for betydningen av å 
være i naturlige omgivelser når det gjelder psykologiske og følelsesmessige reaksjoner, inkludert 
opplevelsen av redusert stressnivå. 
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Stopp opp et øyeblikk 

Ta et skritt tilbake.  

Observer. Bruk sansene. Hvis du kan se ut 

av et vindu, løfte blikket, er det fint. Eller se 

på et bilde (mentalt eller reelt) som gir glede 

og/eller ro. 

Pust. Det er forskjellige råd om hvordan. 

Viktigste er å puste dypere og langsommere. 

Pust igjen.  

 

Så er det grønt lys og du kan gå videre  

Tankens kraft  
 

Kognitive og andre stressmestringsteknikker 

Det er veldig individuelt hva den enkelte opplever har en god virkning. Men de fleste kan 

forhåpentligvis finne noe som kan være nyttig for dem her. 

 
 

1. Positiv, meningsfull jobbopplevelse5 

Stopp opp et minutt og tenke på en positiv og/eller meningsfull jobbopplevelse så langt i løpet av 

vakten. Del gjerne med en kollega.  

2. Tre fine ting 

En variant av teknikken over. Mot slutten av dagen skal du tenke på 3 ting som du setter pris på. Det 

trenger slett ikke være noe du har «oppnådd», det kan være helt enkle ting i hverdagen. Noen kaller 

dette «Takk» for det er samtidig en takknemlighetsøvelse. Det er norskutviklede app’er som kan 

hjelpe deg med denne og andre øvelser6, inkludert fysiske avslapningsøvelser. 

 

3. STOPP 

Det er viktig med pauser, men det er ikke alltid mulig å ta pause. Da kan micro-pauser være nyttige. 

En teknikk som også kan hjelpe mot «tankekjør» heter STOPP og har 5 trinn:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Eks på referanse. Vi velger å prioritere andre oppgaver enn å referanseføre alle råd i dette skrivet. Clauss, et al 

2018 “Promoting personal resources and reducing exhaustion through positive work reflection among 

caregivers.”  Journal of Organizational Health Psychology. Å minnes en positiv og/eller meningsfull 

jobbopplevelse gir over noen dager mindre slitenhet og tegn på utbrenthet blant helsepersonell. For dem som  

er nedstemt, gir det også større optimisme. Effekten varer over tid. Desto mer hvis den deles med en kollega 

(annen studie). 

 
6
 Mindfit av Hanne og Janne Amundsen . iMindfulness av Ole Christer Finset Lund. Et tredje alternativ er SMART 

som RTVS har oversatt. Den har ikke akkurat denne øvelsen, men diverse andre. 
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4. MIndfulness/oppmerksomt nærvær  

Mindfulness eller oppmerksomt nærvær på norsk går ut på å være tilstede her-og-nå. Det er mange 

varianter og man trenger ikke lang trening eller meditasjonspraksis for å ha nytte av tilnærmingen. F 

eks kan du forsøke å være mer oppmerksomt tilstede på vei hjem fra jobb.  Dette kan hjelpe med 

overgangen fra jobb til hjem, når hodet surrer. Å være 

tilstede «her-og-nå» og ta innover seg omgivelsene, 

bruke sansene mens du går. Se deg om. Legg merke til 

lyset. Fargene. Hør etter. Kjenn luften på kinnet. Dvele 

ved inntrykkene du får. Du vil kanskje oppdage noe du 

ikke har lagt merke til før. Kjenne en annen ro.   

 

Hjemme, hvis du har vanskelig for å legge fra deg 

jobbtanker, kan du forsøke små doser av å være 100% 

til stede, f eks i 5 minutter mens du hjelper barn med 

skolearbeidet. Eller virkelig fordype deg i et musikkstykke eller et bilde. Kan godt hende tankene 

vandrer, men det er greit. Bare fokuser på nytt. 

 

5. Vennlige handlinger 

Å bli satt pris på, å få anerkjennelse for jobben man gjør, virker beskyttende mot stress og øker 

arbeidsgleden. Men også å gi har samme effekt. Hva skjer om du gir en ekstra takk, et kompliment, 

et smil, en hjelpende hånd….? I tillegg til å gjøre noe godt for en annen, er sjansen stor for at det også 

gjør deg noe godt. 

 

6. To-spalte teknikken 

Vi fører hele tiden en indre dialog med oss selv. Det er ikke til å unngå. Det er slik at dette 

selvsnakket eller disse tankene skaper noen ganger en del problemer for oss ved å gjøre negative 

følelser større enn de trenger å være, så å si. For å mildne følelser som negativt stress kan vi stille oss 

selv spørsmålstegn ved disse stress-skapende tanker og heller prøve andre alternative tanker. Det er 

veldig individuelt hvilke alternative tanker som kan være til hjelp. Prøv deg frem. Lag gjerne to 

kolonner som i eksemplene nedenfor. 

 

Stress-skapende Stressreduserende 
«Jeg kommer aldri gjennom alle oppgavene! Vet 
ikke en gang hvor jeg skal begynne! Dagen kommer 
til å være helt grusom.» 

«La meg se, hva er det viktigste akkurat nå? Jeg skal 
fokusere på det og så se hva som blir neste skritt. 
Ikke lurt å ta sorgene på forskudd.» 

«Det er min feil. Jeg strekker ikke til. Kanskje 
jeg ikke er egnet for denne jobben… » 

«Det er jo ikke min feil, men systemfeil. Det er 
ikke mer vi kan få til under disse forhold2, 
dessverre.»  

Jeg burde gjort så mye mer. Jeg får så dårlig 
samvittighet.   

Målestokken er om jeg har handlet i henhold til 
gjeldende prosedyrer og ordinære krav til 
profesjonalitet. Det er jeg trygg på at jeg har 
gjort.2 

Jeg må bli ferdig med x og y og z før vaktskiftet. 
(Antakelse om at man ellers er en dårlig 
fagperson.) 

Ikke alt må være ferdig. Det kommer en ny vakt 
som tar over. Jeg kan være litt for 
perfeksjonistisk noen ganger. Men jeg skal få 
gjort i hvert fall x. 
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Bekymringsrom 

Handlingsrom 

Ditt eksempel 
 

Ditt eksempel 

Ditt eksempel 
 

Ditt eksempel 

 
2 Er du i tvil, diskuter med dine kollegaer eller din leder. 

 

Etter noen forsøk finner mange to-spalte teknikken et nyttig verktøy. Etter hvert blir det en vane man 

ikke tenker så mye over.  

 

Men det passer ikke til alt. Det er absolutt mange situasjoner hvor den riktige fremgangsmåten ikke 

er å gjøre noe med tankesettet, man er nødt til  å gjøre noe med  stressfaktorene. Da er det lurt å 

tenke kreativ problemløsning. 

 

6. Kreativ problemløsning 

Ta en rask brainstorming, alene eller med kollegaer. Siden vi har en tendens til å hoppe på den første 

og kanskje ikke beste løsning, er det om å gjøre å få opp flere ideer, for å ha noen å velge mellom. Da 

blir det også større sjanse for å tenke utenfor boksen. Er man i gruppe er det en stor fordel om alle 

får et par minutter å tenke individuelt først. Det gjør at flere bidrar med ideer. Og det blir mer 

effektivt fordi vi ellers blir så lett påvirket av andre og det kan være vanskelig å tenke når alle prater. 

Den vanskelige situasjonen vi er i krever nytenkning, kjappe løsninger på nye problemstillinger, og 

dette er en rask måte å jobbe med større og mindre utfordringer på. 

 

 

 

7. Fokus på handlingsrommet  

Det er to rom i livet, kan man si: handlingsrommet, som er de mulighetene 

vi har til å gjøre noe, og bekymrings- eller frustrasjonsrommet. I 

bekymringsrommet kan det være mange ting som uroer oss, men 

som vi ikke har noe herredømme over. Ofte er handlingsrommet 

større enn vi tror, hvis vi er kreative. Vi sløser imidlertid bort 

energien vår hvis vi oppholder oss for lenge i 

bekymringsrommet så lenge vi ikke har noen innflytelse på 

situasjonen. Hvis vi stadig deler våre frustrasjoner og 

bekymringer med våre kollegaer uten at det kommer noe ut av 

det, kan det også være med på å psyke dem ned. Ikke alt kan løses 

ved å endre tankesett, eller være kreativ og finne løsninger. Noen ganger 

må vi aksepterer ting slik som de er. 

 

«Gi meg sinnsro til å akseptere det jeg ikke kan forandre,  

mot til å forandre det jeg kan,  

og visdom til å se forskjellen.» 

 

 


