
ANVEND HÅNDTERINGS-STRATEGIER 

Det betaler sig at være forberedt på en ubehagelig situation – især hvis det er en situation,  

som dukker jævnligt op – fx: 

 Måske bliver du kritiseret, hver gang du er sammen med et bestemt familiemedlem. 

           Måske føler du dig overvældet, hver gang du sætter dig ned for at betale månedens regninger. 

Her kan det være en god ide at have adskillige håndteringsstrategier parat. 

 

Hvordan: 

1. Start med at lave en liste over typiske ubehagelige situationer, som du har oplevet de sidste par måneder. 

Notér derefter, hvordan du håndterede dem, og angiv desuden, hvad de negative konsekvenser var. 

Dvs. udfyld de første 2 spalter. (Se eksemplet i skemaet nedenfor.) 

 

2. Nu kigger du de ubehagstoleranceredskaber igennem, som du har lært og trænet, og finder de redskaber, 

som ville have været mest nyttige. Ud for hver situation angiver du derefter mindst 1 håndteringsstrategi, 

som du kunne have anvendt i den situation, samt hvad de sundere konsekvenser ville have været.  

Dvs. udfyld de sidste 2 spalter. 

 

3. Dernæst sorterer du strategierne i 2 grupper: 

  A: Strategier, som du kan anvende, når du er sammen med andre mennesker. 

  B: Strategier, du kan anvende, når du er alene. 

4. Tag derefter et lille kort og skriv den første liste (A) på forsiden af kortet,  

og den anden liste på bagsiden (B). (Disse lister kan også laves på mobilen.) 

 

5. Læg nu kortet ned i din pung, så du kan minde dig selv om hvad du skal gøre, når du befinder dig i en 

ubehagelig situation. 

 

Eksempel: 

Ubehagelige situationer: Negative konsekvenser: Håndterings-strategier: Sundere konsekvenser: 

Besøgte min mor. Hun 

begyndte at kritisere 

mig. Jeg gik derfor ud på 

badeværelset og skar i 

min arm. Bagefter 

begyndte jeg at råbe ad 

hende. 

Jeg fik endnu et ar på 

armen. 

Vores forhold bliver endnu 

værre. 

Gå en tur rundt om 

blokken. 

Gå ud på badeværelset og 

træn langsom 

vejrtrækning. 

Sig en styrkende bøn 

inden i hovedet. 

Sig følgende 

håndteringstanke inden i 

hovedet: 

”Denne her situation vil 
ikke vare evigt.” 

Jeg vil føle mig mere 

afslappet. 

Jeg vil være bedre i stand 

til at håndtere at være 

sammen med min mor  

 

på en sundere måde. 

 

Husk at skrive i din træningsdagbog hvor mange gange om dagen du har anvendt håndteringsstrategier. 

Angiv desuden hvilke strategier det var i spalten ”Detaljer”. 

 


