


Tag hånd om din stress
Hos Folkesundhed Aarhus kan du få hjælp til at håndtere stress  
og inspiration til at skabe en større balance i dit liv.

Folkesundhed Aarhus tilbyder kurser for 
dig, der gerne vil øge din viden om stress 
og dermed få en større forståelse for din 
situation. Vi ønsker at inspirere og støtte dig 
i, hvad du selv kan gøre for at håndtere din 
stress og skabe en bedre balance i dit liv. 

Kurset er et 8 ugers gruppeforløb. Forløbet 
starter med en indledende samtale, hvor 
du vil få information om kurset og vi i 
fællesskab finder ud af, om et forløb hos 
Folkesundhed Aarhus er det rette for dig.

Vi mødes 1 gang om ugen på et hold, hvor 
korte teorioplæg, øvelser og aktiv dialog 
danner rammen. Vi arbejder ud fra tilgangen 
ACT (Acceptance and Commitment 
Therapy) og korte mindfulness-øvelser 
indgår, som en del af forløbet. Der vil indgå 
hjemmearbejde, hvor du kan øve dig i 
at omsætte viden til praksis og tage små 
skridt i forhold til at skabe forandring i din 
hverdag.

I tilknytning til forløbet er der mulighed for 
fysisk træning i en tidsbegrænset periode.

 
 
 
 

 
 
Eksempler på temaer
• Forståelse af stress, symptomer og 

beskyttende faktorer
• Kognitive vanskeligheder ved stress
• Etablering af en hverdag efter stress
• Betydningen af søvn, bevægelse og  

små skridt
• ACT:
   -    Mindfulness
   -    Værdier og engageret handling
   -    Accept af følelser fremfor undgåelse  

       heraf
   -    Dit forhold til tanker: “Du er ikke  

       dine tanker”.
 
Det er gratis at deltage.

Det er nemt at komme i gang:
•         Du kan blive henvist fra din  
          praktiserende læge  
 
•         Du kan ringe til Folkesundhed Aarhus  
           på telefon 87 13 40 35

•         Du kan skrive til Folkesundhed Aarhus  
          på e-mail: folkesundhed@mso.aarhus.dk

•         Du kan kontakte Folkesundhed Aarhus      
          via hjemmesiden  
          www.folkesundhedAarhus.dk



               ”Forløbet har givet mig en større viden om, hvad stress er. 
Jeg er blevet bedre til at forholde mig til stress og mærke, hvad der 
er godt for mig. Det har været godt at møde andre i samme  
situation.”                      Henrik, 42 år‘‘



Folkesundhed Aarhus arbejder sammen med aarhusianerne om at gøre  
livet sundere og sjovere. Vi tror på dine evner til at ændre vaner.

Vi rådgiver, støtter og vejleder dig, der vil have sundhed ind i livet  
og hverdagen. Vores team af højtuddannede sundhedsprofesionelle  

har viden, der virker og møder dig, der hvor du er.

Folkesundhed Aarhus er en del af Aarhus Kommune. 

www.FolkesundhedAarhus.dk
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