
Hver fjerde går til lægen med 
stress 
Af Stinne Andreasen, Fredag den 14. maj 2010, 23:25 

Eksperter kalder det en kæmpe trussel mod 
folkesundheden, at så mange føler sig 
stressede. 
Hver fjerde dansker har siden 2005 følt sig så stressede, at de har opsøgt en læge for at komme problemet til livs. 
Og i samme periode har otte procent taget medicin mod stress. 

Det viser en rundspørge, som Gallup har foretaget for Berlingske Tidende blandt 1.140 danskere. 

»Det lyder helt vildt, at så mange har henvendt sig til lægen med stresssymptomer. Man har ikke før set tal på, 
hvor mange der går til egen læge med stress, så jeg er meget overrasket,« siger Naja Hulvej Rod, stressforsker og 
lektor ved Københavns Universitet. 

Hun mener, at de seneste års store fokus på stress har gjort det mere legitimt at opsøge lægen, ligesom folk kan 
have svært ved at skelne mellem egentlig stress og almindelig travlhed. 

»Men det gør ikke problemet mindre. For når man føler sig så stresset, at man opsøger lægen og måske endda 
tager medicin, så er det et kæmpe problem for den person, der føler symptomerne,« siger hun. 

Einar B. Baldursson, lektor i arbejdspsykologi ved Aalborg Universitet, er enig. Han forklarer desuden de mange 
stresstilfælde med, at danskerne får stadigt større ambitioner for karrieren og familien på én gang. 

»Stress er en af de helt store trusler mod folkesundheden, og problemet vokser sig større hele tiden. Det er en 
enorm belastning for både patienternes helbred og sundhedsvæsnet i det hele taget,« siger han. 

Venstre og de Konservative erkender, at stress i høj grad truer danskernes helbred. Men befolkningen må selv løse 
problemet, lyder det. 

»Det er for mig at se ikke en offentlig opgave. Folk må selv sætte sig ned og tale med deres pårørende om, hvilke 
faktorer i deres livsstil der gør dem stressede,« siger Preben Rudiengaard (V), formand for Folketingets 
Sundhedsudvalg. 
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