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Studio III- lidt baggrund

Studio III
• Udviklet i slut firserne/ start halvfemser af Andrew McDonnell 

i England. Stifter af Studio III-organisationen
• Primært fokus på håndtering af kritiske episoder
• Bygger på teorier om akut stress og fysisk arousal 
• Fokuserer på personalets adfærd
• Arbejder med konkrete fysiske strategier, med udgangspunkt i 

Low Arousal principperne



Studio III

• Arbejde med fagpersonernes reaktioner, antagelser og refleksiv 
praksis

• Arbejde med indsigt i målgruppen og reaktioner i konflikter, ud fra
eksempelvis sanser, kognition, stress og relationer

• Arbejde med organisationens rolle og styrke i at skabe muligheder for 
at refleksiv praksis, stressreduktion og Low Arousal forståelse kan
opstå og vedligeholdes



Konflikter

Adfærd

Følelser Tanker

Holdning Formål



Low Arousal - Håndtering

Kortsigtet håndtering

•Skabe en så rolig situation 
så hurtigt som muligt
•Klare situationen
•Vurdering af tilstand hos de 
involverede
•Ikke mulighed for udvikling

Langsigtet ændring

•Når der er ro
•Forklaringer
•Meningsgivende
•Motiverende 



Grundlag for at kunne udføre 
faglige processer

Overbevisninger
Følelsesmæssige reaktioner

Relationer i et team/organisation

Faglig 
intervention

Faglig 
refleksion

Evaluering



Konflikter og reaktioner

• Når vi bliver presset går vi fra en refleksiv, empatisk og 
helhedsorienteret hjerne til en følelsesbaseret, mindre 
empatisk og tunnel-tænkende hjerne

• Det betyder, at vi ikke har de samme ressourcer til at 
overskue formål med handlingen og den sammenhæng den 
udspiller sig under – og dermed vores adfærd i forhold til at 
håndtere konflikten



Low Arousal

• Vi udviser den passende adfærd i forhold til 
borgerens tilstand

• Det handler om at være bevidst på borgerens 
adfærd, egen adfærd og konteksten

• Det er både mulighed for at virke rolig og påvirke 
med energi

• Det handler om at matche borgeren



Implementering

• Hvad tænker/oplever I kan være udfordrende for 
implementering?

• Del med sidemand



Spørgsmål til refleksion

• Hvilke egne reaktioner
oplever jeg i en
konflikt?

• Er der særligt adfærd
jeg reagerer mere på
end andet?

• Hvad er mine tanker, 
når jeg er i en konflikt?



Udfordringer i implementering

• Omsætning til hverdag
• Oplevelse af kontroltab for fagpersonen
• Organisationsstruktur
• Forandringsprocesser pro/kontra
• Metode kontra mindset
• Plan kontra virkelighed
• Fokusering og tid
• Når det går langsomt er det hurtigt og når det går hurtigt er 

det langsomt



Kan du flytte på dine egne brikker?

• Hvordan er  vores 
mindset?

• Hvad er det vi tror på –
hvilke overbevisninger 
styrer os?  

• Hvordan får vi det bedste 
ud af de muligheder vi 
har?  



Vi oplever ikke verden som den er, men 
som vi er



1. Konfliktadfærd hos en af jeres borgere?

Find 3 positive og 3 negative overbevisninger

Hvad tænker I og hvordan vil I handle når I følger de 3 negative?
Hvad tænker I og hvordan vil I handle, når I følger de 3 positive?

Del med sidemand

Hvilke overbevisninger har I om?



Implementering

• Fokus på formål med indsats
• Fokus på virkeligheden – hvad er virkeligheden i 

organisationen og med målgruppen. 
• Fokus på at det er mindset arbejde og ikke en metode
• Implementeringshastighed – mulighed for møder, 

refleksive rum etc.
• Fokus på at forandringsprocesser tager tid og kan skabe 

utryghed
• Fast rul i supervision med Low Arousal fokus.
• Skabe grundformuleringer i organisationen, der er med til at 

gøre kommunikation ensartet. 
• Arbejde løbende med overbevisninger, der hæmmer



De vigtigste ting, jeg skal i gang med at 
gøre for at implementere Low Arousal i 
min hverdag

De vigtigste ting, jeg skal stoppe 
med at gøre for at implementere 
Low Arousal i min hverdag

De vigtigste ting, jeg skal fortsætte 
med at gøre, for at implementerer 
Low Arousal i min hverdag



Stressreduktion

• Hvad oplever du som de største udfordringer i forhold til at 
arbejde med stressreducering for målgruppen i dit arbejde?

• Del med sidemand  



Det er helt 
naturligt og 
ufarligt at blive 
belastet  i en 
kortere periode

Belastning



•Tid

•Mængde

•Kræfter

•Bekymringer

•Masking

•Overpræstation

•Uforudsigelighed 

Overbelastning



Gule symptomer og reaktioner

Symptomer:
• Træthed
• Søvnproblemer
• Indre modstand
• Irritabel
• Svimmelhed
• Lettere til tårer
• Indesluttet
• Ulyst

Reaktioner

• Vi føler os pressede og har modstand mod 
forandringer 

• Vi har tendens til uklarhed og manglede 
overblik

• Hjernen har aldrig rigtig fri.

• Vi har kortere lunte



Røde symptomer og reaktioner
Symptomer

• Selverkendelsen forsvinder

• Hukommelsen svigter

• Koncentrationsbesvær

• Fraværende

• Skyldfølelse

• Øget forbrug af stimulanser

• Aggressive

• Mindre social

• Tristhed

Reaktioner

• Vi kan være mere vrede eller kede af det 
• Vi kan måske opretholde præstationsniveauet, 

men får sværere ved at prioritere
• Vi trækker os oftere fra sociale sammenhænge
• Vi kan blive handlingslammede

• Vi  oplever oftere at noget er konfliktfyldt



Stress kollaps symptomer/reaktioner

Symptomer
• ”Nerve sammenbrud”
• Sanse kollaps
• Ildebefindende
• Besvimelse
• Hukommelsessvigt
• Udbrændthed
• Depression
• Angst

Reaktioner

• Vi sover unormalt meget/kan slet ikke finde ro

• Vi er følelsesmæssigt flade og udbrændte

• Vi klager over uforklarlige smerter

• Vi svinger mellem apati og voldsomme følelsesudbrud

• Vi er opgivende grænsende til det deprimerede



Stressreduktion

• Udfordring kan som regel være de overbevisninger 
der findes om stress hos fagpersoner, det 
kommunale system og samfundet som helhed



Hvordan arbejder vi med Stressreduktion

• Kroppen skal først og fremmest afgiftes
• Opgradere fysisk restitution og stunder hvor hjernen 

slapper af
• Tilpasse krav – vurdere alle situationer ud fra borgerens 

synspunkt
• Fjerne unødvendige kontakter, møder, opgaver etc. 
• Opbygningsfasen tænkes som genoptræning, så der 

arbejdes med passende stigning af opgaver, krav og 
kompleksitet

• Samarbejde på tværs af alle sektorer og med samme 
retning om at forstå at det er en overbelastning


