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Program 
Hur stort är problemet med stressrelaterade sjukdomar ur ett folkhälsoperspektiv? Är det möj-
ligt att bli fysiskt sjuk av att vara stressad? Varför blir vi trötta och hur kan vi bli pigga? Hur 
fungerar vi socialt och känslomässigt när vi får för lite sömn? Kan man bli ”frisk” från stress? 
Terapi – hur funkar det? Stressforskningsinstitutets årliga temadag om stress, sömn och hälsa 
belyser i år forskning om dessa dagsaktuella frågor för både allmänhet och forskare! 

Inledning - Göran Kecklund & moderator Per Naroskin

Är stress vår tids största folkhälsoproblem? – Hugo Westerlund
Vad vet vi om stressens konsekvenser och hur stora är de stressrelaterade problemen i dagens 
samhälle. Föredraget tar upp statistik med relation till stress och stressrelaterade sjukdomar.

Stress – vän eller fiende? – Mats Lekander
Stress är i grunden som en vän vars många goda egenskaper vi inte tänker så mycket på. När 
stressreaktionen blir för långvarig framträder de negativa sidorna tydligare. Vi känner oss mindre 
friska och på sikt kan den faktiska hälsan också påverkas negativt. Men vilka förändringar i krop-
pen kan hög stress orsaka? Föredraget berör både positiva och negativa konsekvenser av stress. 

Trötthet – hjärnas hastighetsmätare – Torbjörn Åkerstedt
Trötthet är sannolikt det vanligaste problemet som tas upp vid läkarbesök. Den har en central 
roll i depression, utmattningssyndrom, kronisk trötthet, smärttillstånd, insomni, inflamma-
tioner och endokrina tillstånd. Föredrager tar upp företeelser som styr trötthet/sömnighet 
utanför sjukdomsområdet, t.ex sömnlängd, sömnkvalitet, vakentidens längd, tid på dygnet, 
arbetspassets längd, stressnivån, ålder, alkohol och mycket annat.

Paus med kaffe

Sömnbrist i en social värld – Tina Sundelin
Hur påverkas våra känslor och vårt samspel med andra människor när vi sover för lite? Det har 
visat sig att sömnen är viktig för hur vi hanterar våra känslor i laddade situationer. Sömnen 
påverkar också hur vi uppfattar både oss själva och andra och har därför en social betydelse.  

Från frisk till ”sjuk” och vägen framåt – Giorgio Grossi
Under föreläsningen får du ta del av exempel på hur den kliniska bilden och förloppet vid 
stressrelaterad ohälsa kan se ut.

Vilken evidens finns för behandling av stressrelaterad ohälsa? – Göran Kecklund

Om konsten att behandla med ord – Åsa Nilsonne
Vi avrundar med en liten demonstration av några tekniker hämtade från kognitiv beteende-
terapi och mindfulness. Vi kan hjälpa våra hjärnor att fungera bättre genom att påverka vår 
uppmärksamhet, våra tankar, våra tolkningar av det som sker. Dels får publiken öva på sig själ-
va under vägledning, dels visar vi några rollspel så att alla får se hur en behandling kan gå till.

Sammanfattning och avslutning – Per Naroskin



Medverkande
Per Naroskin, psykolog, författare och radiopratare
Per är psykologen och psykoterapeuten som regelbundet kan höras i radions 
Spanarna. Förutom sitt arbete med patienter är han författare, medarbe-
tare i radio och TV, utbildare, konsult och en av landets mest efterfrågade 
föreläsare.

Göran Kecklund, docent
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Görans huvudsakliga forskningsområde är arbetstid och hälsa – i synnerhet 
skiftarbete och flexibel arbetstid, relationen mellan stress och sömn samt 
trötthet i arbetslivet och inom transportsektorn.

Hugo Westerlund, professor
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Hugos forskningsområde är stress i arbetslivet. Det innebär bl.a. att un-
dersöka hur faktorer som arbetsorganisation, arbetsmiljö, hälsa, sjukfrån-
varo och pensionering påverkar den psykosociala hälsan.

Mats Lekander, professor
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Mats primära forskningsområde är effekter av stress på immunsystemet, 
relationen mellan immunfunktion och sömn och immunsystemets påver-
kan på hjärnfunktion, kognition och subjektiv hälsa.

Torbjörn Åkerstedt, professor och föreståndare vid Stressforskningsinstitutet
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet 
Torbjörn är professor i beteendefysiologi och hans forskningsområde är 
stress och hälsa i samband med sömnreglering, trötthet och sömnighet, 
sömnkvalitet, sömn och återhämtning samt arbetstider och skiftarbete.

Tina Sundelin, doktorand 
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Tinas forskningsområde är sömnbrist och sjukdom och deras effekter på 
socialt relevanta funktioner; från perception och emotion till attityder och 
beteenden såsom hjälpsamhet och kommunikationsförmåga.

Giorgio Grossi, docent
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Giorgios forskning handlar om psykofysiologiska stressprocesser, effekter 
av behandling mot stressjukdom samt psykosociala aspekter på smärta.

Åsa Nilsonne, professor
Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet
Åsa är psykiater och legitimerad psykoterapeut, och har arbetet kliniskt 
med människor som är känsliga för inre och yttre stress. Åsa använder 
kognitiva tekniker förstärkta av mindfulness.
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Dagen arrangeras i samarbete med Stockholm Stress Center –  ett tvärvetenskapligt FAS 
Center of Excellence för forskning om arbetsrelaterad stress och hälsa.  Centret är ett 

samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Föreläsningsdagen är kostnadsfri. Ingen anmälan krävs.  
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