
Stress og skilsmisser 

Så er der statistisk set højsæson for sommerskilsmisser, igen. Måske finder parrene efter flere uger i 

hinandens selskab, uden jobbets adskillelse, ud af at de egentlig ikke kan holde hinanden ud, og så er det jo 

det. MEN. Sandsynligvis er begge parter ramt af den landeplagende moderne stressepidemi, og er taget på 

ferie med alt for høje stressniveauer. Hvis ferien så ikke har budt på den tiltrængte ro og afslapning, man 

trænger til og (ubevidst) længes efter, men blot på yderligere forstyrrelser, så går det ofte galt. Givetvis er 

forældre til hjemmeboende børn, især de små, særligt belastede af børn som de til daglig nok ser alt for 

lidt, og som har travlt med at få tanket op af det vigtige samvær med forældrene, der så hverken får ro eller 

’kærestetid’. Derudover kan ferien byde på en uoverskuelig række stressfaktorer, heriblandt urealiserbare 

forventninger og den sygdom som kroppen nu tillader sig, fordi man nu har ’fri’.  

Teoretisk set kan man godt forestille sig disse sommerferieskilsmisser uden forhøjede stressniveauer; men 

det kan næppe være mange. Udover at stressoverbelastninger kan medføre et hav af følgesygdomme, er 

der en række symptomer som i sig selv gør forholdets parter uattraktive og direkte uudholdelige for 

hinanden.  

Fysiske symptomer som træthed, søvnbesvær, koncentrationssvigt, fordøjelsesproblemer mmm er hvad 

det er, men hvis vi så tager adfærdsmæssige signaler såsom øget indtag af (usund) mad/stimulanser, 

glemsomhed, sjuskeri, rastløshed, humørsvingninger, konfliktsky/søgende, irritabilitet samt aggression, og 

tilføjer psykiske signaler såsom mindreværdsfølelse, præstationsangst paranoia, fortvivlelse, angst og 

depression – ja så skal der ikke så frygteligt mange af dem til, før det går grueligt galt.  

Der er uden tvivl en stor mængde parforhold som bør gå i stykker, men der er ligeså utvivlsomt alt for 

mange, der unødvendigt går fra hinanden, på et helt forkert grundlag. Og på en forkert måde. Rent 

menneskeligt og samfundsøkonomisk er det omkostningsfuldt, og specielt hvis der er børn involveret. Det 

kan i samtlige tilfælde siges med absolut sikkerhed at stressoverbelastninger vil forværre enhver skilsmisse 

for alle berørte parter, ofte kronisk og undertiden fatalt.  

Særligt tragisk er det hvis partneren tænker: ’Nu fik jeg set hans/hendes sande jeg’, for i tilfældet 

stressoverbelastning kan intet være fjernere fra sandheden. Den stressramte er neurologisk set ikke sig 

selv, og ikke ved sine sansers fulde fem. Evnen til bla. højere tænkning, dømmekraft og følelsesregulering 

(PFC) samt indlæring og hukommelse (hippocampus) er svækket, hvorimod evnen til frygt og vrede er 

forstørret (amygdala). Stressoverbelastningen får det værste frem i os.  

Dertil kommer at der er markante kønsforskelle i stressrespons, som gør det endnu vanskeligere at forstå 

hinanden, endsige samarbejde.  

Min anbefaling til alle, hvor det knager i parforholdet er at stoppe op og registrere, hvorvidt jeres 

skænderier og utilfredshed skyldes stressbelastninger, snarere end utålelige personligheder (der måske 

efter mange års lykkeligt ægteskab er vokset ud af det blå). Ikke mindst vil jeg opfordre pårørende til det 

nødstedte par, som udefra mere klart kan se at dette ender galt.  

Parterapi kan være en hjælp, for en udefrakommende kan være en væsentlig støtte, men det kræver at 

terapeuten har indgående kendskab til stressbehandling, og at I hjælper hende til at fokusere på det. En 

udbredt udfordring er det at få især manden, med på tanken om mange timers samtaleterapi og 

’følelsesporno’, som for mange blot vil være en ekstra stressfaktor.  

Selv tilbyder jeg ’Stressnavigation for Par’ med et videnskabeligt og løsningsorienteret fokus på at afdække 

symptomer og stresskilder. Vi udfærdiger en strategi der med taktiske adfærdsændringer og 



håndteringsteknikker både symptombehandler og helbreder det beskadigede nervesystem, og med en 

række livsstilsændringer prioriterer det mentale helbred og forebygger tilbagefald med sigte på 

parforholdets trivsel.  Jeg er specialist i stressrelaterede kønsforskelle og (især maskulin) identitet. Min 

tilgang vil konsekvent være konstruktiv og løsningsfokuseret frem for personlighedsfikseret og 

psykoterapeutisk. Det er mit håb og overbevisning dermed at kunne nå mennesker der vægrer sig mod 

parterapi, og bidrage til at forebygge unødige og ulyksaligt omkostningsfulde skilsmisser, eller at 

skilsmisserne forløber bedst muligt.   

Hvad end I benytter mig, en terapeut, en klog ven, eller hjælper hinanden, kan jeg på det kraftigste 

anbefale at tage stresstruslen alvorligt. For det er på mange måder en dræber.  I har alt at tabe, og alt at 

vinde. Pas på jer selv og hinanden derude.      
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