
Tal og statistikker taler deres 
tydelige sprog: stress er blevet en 
voldsom og dyr belastning, både for 
arbejdsmarkedet som helhed og for 
den enkelte. „Alle kan blive ramt af 
stress,“ slår Kirsten fast. „Det ram-
mer både direktøren og den arbejds-
løse og et af problemerne er, at den 
ramte ofte ikke selv opdager det, 
før det er for sent.“ Både mænd og 
kvinder kan få stress og der er en 
tendens til, at mændene gemmer 
det lidt længere.

Mange af de personer Kirsten 
har hjulpet, har været sygemeldte i 
rigtig lang tid, før de får hjælp. „De 
er ofte flove over at være ramt på 
psyken og har ikke fortalt det til no-
gen, ikke engang deres nærmeste. 
Enkelte formulerer ligefrem at de 
har allermest lyst 
til at tage livet af 
sig selv.“ fortsæt-
ter Kirsten, og 
slår fast, at stress 
handler om at have 
for mange belast-
ninger i forhold til 
egne ressourcer.

Kender det indefra
Som områdeleder for plejeboligerne 
i Norddjurs Kommune og med syv 
ledere og 440 medarbejdere under 
sig, anede den sygeplejerskeuddan-
nede Kirsten ikke uråd, da hun fik 
stress. „Jeg havde verdens bedste 
job, selv om det var hårdt. Jeg kørte 
i 6. gear og var overbevist om, at jeg 
kunne klare det,“ fortæller hun. Selv 
da det var ramlet for hende, måtte 
en behandler bruge to timer på at 
overbevise hende om, at hun havde 
stress. „Min tidligere arbejdsgiver 
behandlede mig fantastisk og jeg 
kom i behandling og kan i dag bruge 
mine egne erfaringer til at hjælpe 
andre.“ Kirsten fortæller, at mange 
af hendes kursister indledningsvis 
siger, de har ikke stress. Men når 
de går hjem efter første gang, kan 
mange godt se, det lugter lidt der 
hen af.

Det er vigtigt at få hurtig hjælp 
forklarer Kirsten, der har suppleret 

sin oprindelige uddannelse med 
en NLP Master og en MasterClass 
i Psykologi. „Jeg har altid nogle 
ledige akuttider, så jeg kan starte 
med at hjælpe den 
enkelte tilbage til 
arbejdsmarkedet 
så hurtigt som 
muligt. Men det er 
et reelt problem, at 
mange har gået i 
alt for lang tid med 
symptomer, uden 
selv at erkende problemet og uden 
hjælp udefra.“

Lær symptomerne at kende
Også når det gælder stress, er det 
bedre at forebygge end at helbrede, 
både for den enkelte og for virksom-

hedens økonomi. 
For at sætte fokus 
på, hvordan man 
forebygger og op-
dager stress, tilby-
der Kirsten derfor 
et gratis foredrag, 
der kan holdes på 
arbejdspladsen. 

„Primært fortæller jeg om stress-
dæmpende faktorer som for eksem-
pel indflydelse, rolleklarhed og god 
relation til den nærmeste leder,“ for-
klarer hun. „Og så kommer jeg med 
eksempler på klassiske faresignaler: 
den enkelte får øget agressivitet, 
bliver mere irritabel eller ked af det, 
og har ikke overskud til at gøre det, 
vedkommende er vant til.“ Mange 
får også fysiske symptomer som 
hovedpine og underlige smerter. 
„Det ene pilleglas 
tager det andet 
og pludselig kan 
man ikke huske, 
hvornår man sidst 
har grinet og haft 
det sjovt,“ erfarer 
Kirsten. Hendes 25 
år som leder har givet hende stor er-
faring i sparring og håndtering af de 
ledelsesmæssige udfordringer, det 
psykiske arbejdsmiljø giver. „Det 
kan være en rigtig god idé, at lave 
en strategi for stresshåndtering. 

Både for at finde og hjælpe de, der 
har symptomer, men også for ikke 
at sygeliggøre alle,“ siger Kirsten 
og pointerer samtidig, at travlhed og 

stress ikke er det 
samme.

Konkrete redska-
ber hjælper
Kirsten-K har 
opbygget en række 
helt konkrete værk-
tøjer, som både kan 

synliggøre potentielle stresssitua-
tioner og hjælpe den enkelte videre. 
„Jeg har et forløb, der specielt 
henvender sig til teams,“ fortæller 
Kirsten, der blandt andet har skoler 
og private virksomheder på kunde-
listen. Det indeholder et spil, der 
er en test, som indikerer om den 
enkelte er stresset og dermed kan 
danne baggrund for en mere målret-
tet dialog.

Derudover gennemføres forløb 
for kursister, både enkeltpersoner 
og hold. „Det er meget billigere 
at få gang i en hurtig behandling 
end at vente. Og mine kursister er 
både personer, der er i arbejde og 
sygemeldte,“ fortsætter hun, inden 
hun bliver afbrudt af et hold kursi-
ster. De er alle ramt af stress og er 
via Jobcenter Norddjurs kommet i 
et behandlingsforløb hos Kirsten-K. 
På spørgsmålet om, hvad der er det 
bedste ved forløbet, er svaret klart: 
„Vi kan mærke, at Kirsten selv har 
følt stress på egen krop, og så er 
det rigtig godt at møde andre kursi-
ster, der er i samme situation som 

en selv.“
Kirsten har dre-

vet virksomheden 
i et år, og har i den 
periode hjulpet 70-
80 personer videre 
efter stress. Alle 
forløb slutter med 

en tilfredshedsundersøgelse og 
resultaterne af den, har fået hende 
til at indføre tilfredshedsgaranti.
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Hun har prøvet det på sin egen krop og ved derfor helt ind i sjælen, 
hvordan det er at blive ramt af stress. I dag driver Kirsten Kristensen 
virksomheden Kirsten-K, der rådgiver virksomheder og organisationer 
med at forebygge og spotte stress. Og så hjælper hun andre, der er 
gået ned med flaget med stress.
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gang i en hurtig 
behanDling enD  
at vente.

vi kan mærke,  
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har følt stress på 
egen krop.

et af problemerne 
er, at Den ramte 
ofte ikke selv 
opDager Det, før 
Det er for sent.

Ejer Kirsten Kristensen, Kirsten-K


