
Hej med dig. 
Jeg hedder Kenneth Thulesen og er certificeret stresscoach, og ejer af kenneththulesen.dk. Jeg 
har lavet denne guide, du sidder med nu, fordi en du kender har fået stress. 
Den her guide skal hjælpe dig til hvordan du bedst hjælper og støtter healings processen hos den 
stressramte.

1. Kuren mod stress er ro. 
DERFOR har den du kender, i tilfælde af han eller hun er sygemeldt, fået sat nogle rammer op, 
som skal sikre at de får mest muligt ro i starten af deres sygemelding. 
Deres sympatiske nervesystem har været aktiveret så længe at det har overtaget styringen fra det 
PARAsympatiske nervesystem. 

DERFOR er det så essentielt at vi får standset det sympatiske nervesystem, ved at skabe rammer 
for den stresssygemeldte, der gør at de kommer til at forholde sig fysisk i ro. Når det sker så 
skaber den fysiske ro plads til at den mentale ro kan begynde at indfinde sig. Når den gør det, 
starter restitueringen.

DERFOR er det vigtigt at du støtter op om at den du kender får ro. Det gør du bedst ved at:
- Være positiv og støttende i din kommunikation med den stressramte.
- Fortælle, at du ved at roen er vigtig for restitutions processen.
- Fortæl den stressramte at du kan hjælpe vedkommende med praktisk gøremål  

(hvis du virkelig kan, for du skal ikke love noget du ikke kan holde)
- Støtte den stressede at det måske er svært lige nu, men at du ved at det bliver bedre hvis de 

holder fast i behandlingsforløbet hos den stresscoach de går ved.

2. Stress er en overbelastning og ikke en sygdom.
DERFOR vil den stressramte, med den rette behandling, ikke være stresset resten af livet, men 
kun være ramt af det en lille periode af livet.  
Det er ikke sikkert det føles sådan i den stressramte, lige når det er allersværest i et 
sygemeldingsforløb. Men det er her jeg, som stresscoach, hjælper og støtter dem igennem 
processen. 

DERFOR er det vigtigt at du som pårørende eller bekendt til en stressramt, støtter op om det 
behandlings forløb de er i. Det er en kraftfuld intervention at du som pårørende/bekendt støtter 
dem i at de IKKE skal være stresset resten af livet. At stress kun er midlertidigt, fordi de har valg at 
få hjæp til det.

Sig blandt andet:
- Jeg ved godt det er svært lige nu. Men husk at stress er en overbelastning og ikke en sygdom. 

Så jeg ved at du, fordi du er i behandling, igen kan leve et liv uden stress.

3. Den stressramte har ingen skyld i at de har fået stress. 
Stress er som nævnt en overbelastning som er fordi den stressramte har været udsat for 
stressbelastninger i alt for lang tid. Stressbelastninger som oftest befinder sig i deres arbejdsliv, 
men som selvfølgelig også kan findes i privatlivet. 

Uanset hvor de ligger, for den du kender er det min opgave som stresscoach at hjælpe den 
stressramte med at håndtere disse stressbelastninger. 
Det er din opgave som pårørende/bekendt, at støtte dem i at de nok skal blive stressfri igen.
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