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Covid-19

Pandemier er forbundet med en rekke 
psykososiale stressfaktorer

• Helsetrussel mot en selv og sine 
kjære

• Dødsangst

• Isolasjon

• Ny virkelighet

• Høy stress aktivering

• Frykt

• Sinne

• Sorg

• Skam/skyld

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fnettpub%2Fcoronavirus%2Ffakta%2Ffakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov%2F&psig=AOvVaw3aEFOT1mmlY792BJeJQQC6&ust=1584681175359000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiF3MfjpegCFQAAAAAdAAAAABAD


Stressreaksjoner

• Et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, 
emosjonelle eller kognitive reaksjoner til 
virkelige eller imaginære stimuli som 
oppfattes å forhindre mål eller virker 
truende

• "fight or flight” reaksjon – "frozen" 
reaksjonen



Koronahverdag og mulige 
psykologiske reaksjoner

• "Fight or flight" eller "frozen" reaksjoner

• Uro - ro

• Engstelse - fryktløs

• Sinne - vennlighet

• Tilbaketrekning - pågåenhet

• Mindre motivasjon vs dedikasjon og 
handlekraft

• Dårlig hukommelse

• Manglende evne til å se hva som er 
viktigst



Ta på 
egen "oksygenmaske" 
først



Uten mat og drikke duger 
helten ikke!

• Pandemien – en maraton...?

• En toppidrettsutøver...les 
helsepersonell, trenger påfyll av 
energi.

• Gi deg selv det du trenger!



Betydningen av dine 
vaner

• Trening

• Meditasjon

• Dyrke hobby

• Humor - latter

• Gjøre ting som gir velbehag og positive 
følelser

• Snakke med noen – få omsorg, bli 
lyttet til

• Inkludering og trygt felleskap

• Kjæledyr



Søvn og hvile =
Kroppen og 
"toppens" 
restitusjon



Søvnhygieniske råd

Soverommet

• kun til å sove og ha sex

• mørkt, stille og med moderat 

temperatur

Tips

• Unngå å sove på dagtid

• Begrens forbruket av 

koffeinholdige drikker, alkohol og 

sigaretter etter klokka 18

• Reduser aktiviteten om kvelden

• Ikke anstreng deg for å sove –

konsentrer deg om å bli 

avslappet

• Unngå sterkt lys, mobil og tv rett 

før leggetid



Stessmestringsteknikker for 
ulike utfordringer



Overgangsritualer

Lag ditt ritual for å 
markere overgangen 
mellom arbeid og 
privatlivet

• Kle av deg jobben og gå 
hjem

• Lukk døra til jobben

For de på hjemmekontor:

• Skru av pc

• Skift til kosebukse



Stopp tiden....litt 
når du trenger en liten pause

• Stopp opp et øyeblikk

• Ta et skritt tilbake

• Observer: Bruk sansene. Se ut av vinduet, på et bilde 
(mentalt eller reellt) som gir glede og eller RO

• Pust: 5 dype og langsomme magepust

• Pust: igjen

• SÅ ER DET GRØNT LYS OG DU KAN GÅ VIDERE



Tankens kraft
Måten vi tenker omkring en hendelse på, vil påvirke 

hvilke følelser som blir knyttet til denne hendelsen.

Spør hva skal denne tanken gi meg? Er den sann?

SNU TANKEN!

Du kan styre dine tanker og velge å tenke det 
motsatte

Fra problem til løsning - HÅP-TRO

Fra redsel til trygghet

Fra kaos til mestring

Fra meningsløst til å lete etter mening og læring

Dropp ord som krig, kamp, katastrofe- bytt de ut.



Hent ressursene dine
Du har alle de ressurser du trenger for å møte 

enhver situasjon.

Tenk på en situasjon da du hadde kontroll og 
mestret

Se deg selv

Hør deg selv

Føl hvordan det kjennes

Ta med deg denne følelsen inn i den krevende 
situasjonen



Ut av her og nå situasjonen...
se enden i tunnelen

• Hva ser du for deg at du gjør 
om to år?

• Hva er viktig for deg da?

• Hvilke egenskaper har du 
tatt i bruk for å komme dit?

• Hva er du stolt av?

• Hvem ser du opp til? 

• Hvilke egenskaper er det du 
beundrer hos den personen

• Hvilke egenskaper vil du 
modellere?

En idrettsutøver ser for seg når 
de går i mål, kan du se for 
deg når pandemien er over..



Rop til deg selv

Positive setninger som kan sies høyt, synges 
eller skrives

Jobb med tanken, følelsen og handlingen.

En tanke er som et frø, den må vannes for å 
blomstre

Finn din setning, gjenta så ofte som mulig og 
det kan bli din sannhet! Gi deg en god følelse.

Jeg er god nok!

Jeg har energi!

Dette klarer vi, det går over!



Bekymringstimen, en måte å 
gi slipp på bekymringer

Har du bekymringer 24/7?

Sett av max en ½ time pr dag til 
bekymring

Hva er det verste som kan skje?

Følg tanken hele veien til det 
verste- hva skjer da?

Underveis oppdager du

• din egen handlekraft,

• ditt mulighetsrom,

• dine støttespillere

• du finner løsninger og gir slipp 
på bekymringene



Skap gledefølelsen
den kan hjelpe deg ut av frykt, sinne, skyld/skam og sorg

Praktiser takknemlighet
Før du legger deg og når du står opp, det tar bare 1-
2 minutter

Tenk på tre ting du er takknemlig for

• Se

• Hør

• Kjenn på følelsen det gir deg = glede

Det er ofte de enkle ting vi kan være takknemlige 
for, en god natt søvn, en klem, se en hestehov, høre 
fuglekvitter, kjenne solen varme



Skap mer gledefølelse

Hør på musikk som gir glede

Dans og bevegelse gir glede

Se en komedie

Fortell eller tenk 
på en god historie

Le så høyt og godt du kan

Vær med andre på sosiale 
medier på ny måte

Bruk naturen; se, hør, lukt, 
kjenn og føl

Gjør det som gjør deg glad!



Hva kan du unngå for 
mye av

• Nyheter

• Frykteksponeringer

• Sosiale medier som tar energi

• Mennesker som tar energi

• Egne skrekk scenarier og 
negativt tankekjør

• Selvmedisinering



Dette kan vi skape mer 
av sammen

•Følelse av å ha kontroll over 
situasjonen (kompetanseoverføring, påvirke i 
positiv retning)

•Forutsigbarhet (relevant informasjon om hva, 

hvem, hvordan)

•Støtte fra kollegaer og ledelse 
(psykisk/praktisk)

•Følelse av at ting går i riktig retning
(håp/tro/optimisme)



Hvordan kan du hjelpe?
Kollegastøtte
• Gi ros og vis hva du setter pris på hos andre

• Vær åpen om at ja det er tøft, men fy flate som vi står på og hva vi får til

• Hei på på deg selv og andre- si det og vis det

• Avslutt skiftet med noen spørsmål til hverandre
• Hva fikk vi til i dag?
• Hvordan hjalp vi hverandre som kolleger?
• Hva gjorde vi som skape trygghet, kontroll eller effektivitet?
• Kan vi gjøre mer av det i morgen?

• Vær en god kollega, ta en ekstra prat!



Hvis du trenger noe 
mer

Ta kontakt med nærmeste leder. Snakk sammen om hva 
som kan være riktig nå.

Eksempel:

• Tilpasninger i arbeidssituasjonen

• Psykososial støtte og oppfølging

• Samtale med bedriftshelsetjeneste

• Annet


