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– Vi nærmer oss julemåneden i tillegg til at
finanskrisen er over oss. Hvilke forholds-
regler bør vi ta for å unngå stress?
– Vi har en tendens til hele tiden å tenke

på hva vi skal gjøre etterpå. Hvis du er til
stede med oppmerksomheten i det du gjør
nå, enten du shopper, baker julekaker eller
hva som helst, reduserer du stress. Men, al-
ler viktigst, sørg for restitusjon: nok søvn,
hvile og avkobling! Å restituere seg er helt
avgjørende for at et menneske skal fungere
godt.
– Hvordan kan vi gjøre det raskt?
– Det er her det lille øyeblikks avspenning

kommer inn. Med det sørger du for at du
pustermed avspentmage. At vi puster riktig
er et helt grunnleggende verktøy for å fore-
bygge, redusere eller behandle stress. Helt
konkret gjør du følgende: Spenn av i magen
og pust dypt, senk skuldrene og spenn av i
kjeven. Gjør dette til en vane flere ganger
om dagen. For eksempel hver gangmobilen
ringer. I tillegg kan det være gunstig å ta seg
en liten lur i løpet av dagen.
– Jeg synes jeg har hørt disse enkle trik-
sene før. Hvorfor gjør vi dem ikke da?
– Fordi det å hvile og slappe av regnes som

uproduktiv tid i vårt samfunn. Tar vi en time-
out får vi dårlig samvittighet fordi vi føler vi
må fylle tiden med noe «ordentlig». Gjør vi
ikke noe «ordentlig», kan vi kjenne oss litt
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«Å hvile og slappe av regnes som
uproduktiv tid i vårt samfunn.»
utilstrekkelige, noe som gjør oss urolige.
– Hvorfor er egentlig pusten så viktig?

– Da må jeg først forklare hva stress er. Det
er en spenningstilstand som setter kroppen
i beredskap til å kjempe eller flykte som svar
på opplevd fare. Å spenne og trekke inn ma-
gen er det første tegnet på at vi mobiliserer
og beskytter oss mot noe. Musklene spennes
og hjertet pumper raskere for å berede oss
på å yte mer. Ved å spenne av i magen slik
at pusten blir dyp, hindrer vi at stressmeka-
nismene settes i sving.
– Men, vi har da ingenting å flykte fra?

– Nei, men vi har våre løver i dag også. Vi
kan være redde for å miste jobben og for at
vi ikke møter de kravene som vi tror andre
har til oss. Selv om disse kravene ofte er en
illusjon, er vi redd for at folk vil misbillige
oss hvis vi ikke innfrir dem.
– Hvordan kan positive tanker motvirke
stress?

– Når du tenker på det positive og det som
er bra i tilværelsen, bygger det opp selvfø-
lelsen, og det demper stress. Dess tryggere
du er på deg selv, dess mindre trenger du å
kompensere for dårlig selvfølelse.
– Hvorfor er dårlig selvfølelse linket til
stress?

– Personer med dårlig selvfølelse kjen-
ner seg ofte verdifulle i kraft av det de gjør
istedenfor det de er. De vil derfor prøve å
prestere best mulig, og det er først og fremst
når de får til noe at de kjenner seg verdifulle.
De sliter derfor ofte med å si nei og tar på
seg altfor mye.
– Hva kan utrygge mennesker gjøre bort-
sett fra å tenke positive tanker?

– De må tåle bedre sin egen dårlige sam-
vittighet når de sier nei til noe. Det er ikke
farlig å ha dårlig samvittighet. De må også
tåle usikkerheten over andres mulige nega-
tive reaksjoner. De må bli bedre kjent med
seg selv og kjenne etter hva som er viktig å
si ja eller nei til.

– Opplever du at vi er mer stresset i dag
enn da du begynte å arbeide med stres-
sede pasienter for 40 år siden?

– Ja, jeg opplever det slik. Jeg tror det skyl-
des at vi har så mange flere tilbud enn før og
at vi bombarderes med stimuli og mulighe-
ter som vi føler vi bør få med oss. Vi har lett
for å tro at vi ikke er bra nok ellers. Å være
med på ting gir oss følelsen av tilhørighet
og trygghet. Dessuten kan det jo være mor-
somt også!
– Vi har altså flere stressede mennesker
rundt omkring. Hvilke konsekvenser har
dette for den enkelte?

– Langvarig stress kan føre til alvorlige syk-
dommer som hjerte- og karlidelser, diabetes
2, vektøkning, nedsatt immunforsvar, kreft,
utbrenthet og mye mer. De aller fleste mer-
ker imidlertid de tidlige symptomene som
spenninger, hodepine, forstoppelse, redusert
sexlyst, søvnproblemer, mindre overskudd,
irritabilitet og oppfarenhet.
– Og hvilke konsekvenser kan det ha for
samfunnet?

– Blant annet en enormt stor kostnad i
sykefravær forårsaket av stressrelaterte lidel-
ser. Jeg er også overbevist om at et samfunn
med mye stress fører til mindre nærhet og
mer utrygghet. Det kan gi seg utslag i mer
grådighet, vold og kriminalitet.
– Du har skrevet bok om emnet. I hyllene
på Norli kunne jeg telle 15 bøker om hvor-
dan vi skal takle og bli kvitt stress. Trenger
vi virkelig enda en?

– Ja, det er plass til flere. Siden stress har
såpass store konsekvenser for individet, for
forholdet mellom mennesker og for samfun-
net, er det viktig at temaet blir belyst fra flere
vinkler slik at vi når flere.
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