
[ Stress ]



Det som kommer döda flest människor och ta ifrån oss goda år är enligt WHO
beroendesjukdomar och stressrelaterade tillstånd. Samtidigt som infektionssjukdomar, svält och 
hjärt-kärlsjukdom minskar så går de stressrelaterade tillstånden uppåt över hela världen.

Jag träffar dagligen människor som upplever att de lever precis på gränsen, de hinner inte med 
arbetet, de hinner inte med sitt privatliv men de vet samtidigt att om de inte orkar så kommer det 
hårt drabba någon annan, så dom försöker lite till...
Problemet är att vi alla är drabbade .
Vi som ska hjälpa de stressade är lika stressade själva!
Var ska vi börja?
För om vi inte gör något kommer vi få betala ett högt pris.
Det är som med miljöproblemen ; vi vet att det går åt helvete, men vi fortsätter som förut.
Jag försöker berätta för er;

Vad är stress? Vad leder det till? Vilken hjälp finns?

Stress är ett lite knepigt begrepp som olika sammanhang kan betyda olika saker.
Inom medicinen menar man i första hand det system vi har inbyggt i oss för att klara av starkt 
hotfulla och livshotande situationer.
Vårt Fight or Flight och det ofta bortglömda tredje F et, F som i Freeze.
I människans barndom;en fiende med vapen, ett dovt morrande utanför grottan. De som började 
fundera finns inte längre, de och deras arvsanlag blev uppätna. Men vi som är kvar är kvar för att 
detta system mejslades fram och att beslutet tas utan omvägen via hjärnbarken.
Ett starkt hot. Det sympatiska nervsystemet tar helt över samtidigt som hormoner som jobbar för 
vår överlevnad väller ut.

Hjärtat slår fort. Adrenalin och kortison från binjurarna strömmar ut. Blodtrycket stiger , blodets 
koagulationsförmåga ökar. Vi är beredda.
Om reptilhjärnan i oss anser, att vi är fysiskt överlägsna hotet, att vi ska slåss så slår vi, blodet har 
polats till överkroppens muskler,axlar, armar, vi vill skrika och gå till attack. 
Vi vill vinna, övervinna, förgöra.
Men om reptilanalysen utmynnar i vad som miljontals år senare ska bli ordspråket: 
bättre fly än illa fäkta, så springer vi, så fort vi kan,ja verkligen det fortaste vi förmår, blodet har nu 
på ett magiskt sätt samlats i höfter och ben, vi är mycket rädda men känner att vi kommer att klara 
det. 

[ Stress en tickande bomb ]



Våra evolutionära nödutgångar

Och om inte. Vi rår inte på, vi kan inte slå. Men vi kan inte heller springa. 
Då drar vi i den yttersta nödbromsen. Vi faller ihop. Vår evolutionära ”masterplan” är; 
Ligga död, lukta illa. Inte ens ätbar.
Ett fantastiskt system - då

Men om vi nu flyttar oss några hundra tusen år så är de hot vi utsätts för helt annorlunda. Den 
moderna människan utsätts inte alls för samma hot. Och i vår del av världen är de mycket sällan av 
livshotande karaktär.
Men vi har inte kunnat byta ut stressmodulen och sätta in en modernare. Evolutionen verkar inte 
så. Den lägger till, bygger på. Fördelen är att mekanismen är väl utprovad under miljontals år, den 
fungerar. Nackdelen är att den är mycket svår att uppdatera.
(Ta tex fobier, vi är fobiskt rädda för spindlar,ormar och höga höjder. Som i Sverige tar några liv 
per år. Bilar, skjutvapen eller cigaretter har ingen fobier för.)

Så när vi känner oss hotade i skolan, i vårt arbete och i våra relationer så tenderar vi att dra igång 
vår gamla pålitliga stressmodul. Vi kanske sätts i högsta beredskap flera gånger per dygn,beredda 
för att slåss eller springa.
Men vi slår inte att slag, vi springer inte en meter. Det tillståndet upplever vi som mycket 
”stressande”. Och det förhöjda blodtrycket, blodets ökade koagulationsförmåga, riskerar att ge oss 
sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar.
De känns väldigt logiskt att kampsport och löpning är träningsformer som både undviker att 
utveckla stress och som skyddar den stressade från kroppsliga komplikationer.

Fight - Flight - Freeze

Några ord om freeze, en fantastisk nödutgång som evolutionen tidigt började laborera med. Tänk 
dig en arbetsplats där det ofta ska fattas beslut som kan upplevas som hotfulla.
Du kan säkert se framför dig vilka som är reagerar med ”att slåss” och vilka som ”flyr”. Men de 
som reagerar med freeze är svårare att lägga märke till, vilket ju är själva idéen bakom beteendet. 
Men dessa personer är extremt stressade, kanske de som vid ev mätning av kortisol i blodet skulle 
ha de högsta värdena.
Och en ännu värre aspekt av freeze, om en kvinna vid en våldtäckt reagerar med freeze, vilket 
ur överlevnadsinstinkt kan vara klokt, så kommer hennes icke-fight or flight, med stor säkerhet 
vändas emot henne. Från förövarens advokat, från människor som inte var där, som inget vet om 
henne eller freeze. Och i värsta fall dessutom från henne själv.



Obalans mellan kapacitet och förmåga

Men den vardagliga stressen vars slutpunkt är utmattningssyndrom behöver inte vara kopplad till 
den primitiva hjärnans överlevnadsmodul.
Det är helt enkelt stressande för en människa när det finns en tydlig obalans mellan den kapacitet 
människan har och hur mycket man plockar ut, månad efter månad.

En ensamstående mamma med säg tre barn, eller en icke ensamstående mamma med fyra barn, 
där det fjärde är en alkoholiserad man, är ofta i den situationen. De känner att de inte räcker till. 
Tiden räcker inte till. Pengarna från ett lågavlönat deltidsarbete räcker inte till. 
Nattens timmar av sömn räcker inte.
Under lång tid kan tillfälliga ryck och olika nödlösningar skyla över obalansen.

När jag som läkare träffar någon med utmattningssyndrom så har det oftast gått många många år 
av ett helt obalanserat försök att ta ut mer kraft ur motorn än vad den är byggd och testad för. 
Det är här viktigt att nämna att motsatsen också är väldigt stressande.
En person med kraft och kunskap som är arbetslös. Då är det ännu svårare för personen och 
omgivningen att förstå att sysslolöshet och att inte få deltaga i olika sammanhang kan vara väldigt 
stressande.

Så stress är dels det tillstånd där vårt fight-flight-freeze tillstånd slår på vid ”hot” som systemet 
inte kan lösa. Och särskilt om det kopplas med en ”sedentary lifestyle”.
Och dels en obalans i en individs balansbräda avseende kapacitet och uttag.
Vid svårare tillstånd samverkar båda systemen.

Dessa mekanismer ligger ( delvis eller helt) bakom kroppsliga tillstånd som högt blodtryck, 
astma,diabetes och hjärt kärlsjukdomar.
Och hudsjukdomar som psoriasis och eksem brukar , även om de inte primärt beror på stress, 
påtagligt försämras av stress. Smärttillstånd som fibromyalgi är ett stressorsakat tillstånd.
Listan kan göras lång, jag har bara gett några exempel.

Och beroendesjukdomar har ett intimt samband stress. Alkohol och droger skapar stress. 
Stress ökar risken för både användande och beroende- utveckling. Så inlindade i varandra ofta en 
motor av märket: Perpetum Mobile.



Så hur behandlar man bäst stresstillstånd? 

Ja det finns ingen golden standard . Det är lite som vid behandling av depression och beroende, 
det finns inte en behandling som är överlägsen de andra. Men det finns flera som funkar.

Personligen tror jag detta speglar att inget av tillstånden stress, beroende eller depression, är ett 
renodlade tillstånd,utan det är tillstånd som antingen har en liknande slutstation,eller olika tillstånd 
som har en likartad symptombild.

Så här kommer en lista, utan rangordning på vad som kan fungera:

 Motion
 Mindfulness
 Vissa läkemedel
 KBT
 Trädgårdsarbete

Återhämtningen är ofta en lång process. “Det tar lika lång tid att komma ut ur skogen.. ”
De flesta återhämtar sig. Det finns ofta flera olika tillstånd inblandade. 
Modellen AAA är en mycket bra hjälp. Mediciner brukar oftast ha en blygsam effekt.



Att vara uppmärksam på ett särskilt sätt

[ Mindfulness ]

Med avsikt
I detta ögonblick

och icke dömande

Jon Kabat-Zin



Att ta hand om sig själv 

Vi har de senaste veckorna på ön verkligen försökt lägga märke till speciella situationer, tankar och 
känslor som utsätter oss för risk för återfall. Under den här sessionen försöker vi få ett lite bredare 
perspektiv av våra liv och identifiera de aspekter av livet som stödjer ett hälsosamt och mer vitalt 
liv och de aspekter av vårt liv som ökar våra risker. Att ta hand om sig själv är att försöka se till att 
sådant som ger mig energi och är närande för mig får en så stor del av mitt liv som möjligt. I en 
tidig återhämtningfas av destruktivt liv så bör vi lägga ner mycket energi på att finna denna balans. 
Vi försöker se hur en vanlig dag i vårt liv kan se ut, vi försöker värdera vilka delar som är närande 
och vilka delar som är tärande. Därefter försöker vi förstå om det finns någorlunda enkelt vi kan 
göra för att göra lite fler saker som hjälper oss i vår återhämtning och lite färre saker som stjälper 
oss och tar energi från oss.  
Vi försöker också både öva på och förstå hur medkänsla både för oss själva och andra är 
någonting som verkligen hjälper oss att må bättre på alla plan.  

Här försöker vi verkligen få dig att förstå att det liv du lever nu förbereder dig för framtiden.
Att jag antingen gör allt jag kan, nu, för att slippa ett återfall, eller jag låter återfallet få föda sig 
själv. Om jag har en beroendesjukdom i mig så måste jag aktivt leva ett liv som förhindrar återfall, 
eftersom mitt beroenderum är mitt naturliga ”vardagsrum”. 
Mina mest inövade mönster leder dit.

Så samtidigt som du blickar framåt, och verkligen försöker få till ”ditt program” så hjälper vi dig 
att se på ditt liv just nu;
 
 Möten
 Sociala aktiviteter 
 Fysisk träning
 Matvanor
 Sömn

Antingen börjar vägen mot ett återfall idag, eller så lever vi så att återfallet skjuts upp en dag till!
Hur stark viljan än är att undvika återfall så hjälper den föga om den inte förmår oss att leva ett liv 
i balans. Det är de goda vanorna som skyddar dig, inte vad vi vill eller tycker!
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[ SOBER-övning ]

Instruktion 
I den vänstra kolumnen skriver du upp situationer (människor, miljö, relationer, känslor, 
händelser) som inträffat här på ön och som kändes utmanande, triggande eller upplevdes som en 
högrisksituation. I nästa kolumn skriver du ner vad du noterade angående din reaktion, särskilda 
kroppsförnimmelser, tankar eller känslor som kanske kan bli en trigger för dig i framtiden att ta till 
SOBER-andrum. I den tredje kolumnen skriver du om du lyckades använda 
SOBER-andrum eller inte. I den sista kolumnen skriver du ner ditt gensvar till situationen. 

Högrisksituationer 
Triggers: människor, 

miljö, känslor, 
händelser 

Reaktioner 
Kroppsförnimmelser, tankar, 

känslor som kanske kan få dig att 
använda SOBER-andrum

SOBER/
Andrum
JA/NEJ

Vilket gensvar, vad 
hände?

Notera att reaktionerna du skrivit ner i den andra kolumnen kan bli en trigger/nyckel för dig att 
stanna upp och ta ett andrum. Se om du kan känna igen dessa reaktioner och börja använda dem 
som påminnelser att gå ur din reaktiva automatpilot och börja observera dina vanor
(upplevelser). 


