KAMPEN
MOD ARBEJDSNARKOMANEN
Efter alvorlig stress sagde Anelise Severinsen farvel til et liv i
overhalingsbanen. Nu prøver hun at skabe fred med sin indre
workaholic og finde balancen mellem familieliv og job.

”Kom, Anelise, vi går lige en tur.”

Det gik ikke over. Ikke før Anelises mand fik hende

”Det sagde en kollega hos Maersk til mig en dag
i november 2007. Jeg ville ikke holde pause, jeg
skulle jo aflevere noget vigtigt. Jeg var strategic
sourcing manager, og jeg elskede alt ved mit
job. ALT. Men jeg boede i Aarhus og pendlede til
København. Jeg arbejdede fra 7-21 eller senere
og blev mere og mere stresset…”

er født og opvokset i Brasilien.
Bor i Hald Ege, gift,
har to børn på 6 og 7.
Ejer af Stepforward, som
rådgiver om sociale medier.

delsen var helt nede og derefter langsomt - meget
langsomt - fandt tilbage. Som månederne gik oplevede hun mere overskud og fik modet til at springe ud som selvstændig social media navigator.

Børnene er vendepunktet
I dag arbejder Anelise fra kontoret i Vision House

”Vi skal bare snakke lidt, kom nu.”

på Lundvej. Hun er godt i gang med at udvikle for-

”Okay. Vi gik ud. Vi gik lidt rundt. Her fik jeg det
dårligt. Jeg blev svimmel, fik voldsom hjertebanken og kunne ikke trække vejret. Min kollega
kørte mig på hospitalet og senere hjem til Jylland.
Jeg blev sygemeldt med stress i 2 måneder. Det
var slet ikke nok.”

retningen og holde fast i målet om at respektere sig
selv og være nærværende sammen med familien.
”Mine børn blev vendepunktet. Det påvirkede
dem, når jeg havde det skidt. Sådan skal det ikke
være, de skal have det godt. Jeg tænker meget på,
at mit job dengang kun handlede om penge. Det
giver ingen mening. Jeg skal ikke tilbage, for jeg

Det ramler igen

Anelise Severinsen

til at trække stikket i næsten to år, hvor hun i begyn-

har lyst til at skabe noget, der giver mening for mig.

Anelise sagde sit drømmejob hos Maersk op
og fik et andet arbejde, som hun hadede. Hun
fik også to børn, som ikke sov ret meget. Det
gjorde Anelise heller ikke. Til gengæld arbejdede
hun som besat. Hun skiftede job og knækkede
sammen igen i 2012.

Det gør arbejdet med sociale medier og relationer.”

”Jeg var totalt udmattet. Jeg kunne ikke holde
præsentationer og kunne ikke forstå, hvad
klokken var, når jeg kiggede på et ur. Jeg kørte
ekstremt hårdt på hele vejen rundt og ignorerede
alle stresssignaler. Tænkte at det var pjat. At det
ville gå over.”

når jeg arbejder for meget, og det er svært for mig

Hun er på rette vej, men brydekampen
med den indre workaholic er ikke afsluttet
”Jeg har det ok nu, men jeg får stresssymptomer,
at sige nej. Jeg er perfektionist og har en pligtopfyldende workaholic i mig, som er svær at slippe.
Heldigvis har jeg gode, nære relationer, som hjælper mig med at stoppe op og passe på mig selv.
Det er jeg dybt taknemmelig for.”

Anelises gode råd til at komme gennem stress

Anelise Severinsen
Stepforward
Lundvej 14
8800 Viborg
Tlf.: +45 2840 8653
www.stepforward.dk
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STOF til eftertanke

•

Giv det tid og tag en dag ad gangen.

•

Måske tager det et år eller to, men du kommer igennem det.

•

Vent ikke for længe med at gøre noget,
når du mærker stresssignaler.

•

Accepter at du har det dårligt. - Det er ikke pinligt.

•

Husk: Det er ikke dit job eller din status, der betyder noget
for dine nære. Det er dig.

STOF til eftertanke
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