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Først og fremmest,
tak fordi du
læser med!
Det viser, at du tager,
ikke bare stressproblematikken
alvorligt, men også dit
ansvar som leder, ansvaret
for dine medarbejdere, og for
virksomhedens bundlinje, alvorligt.
Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. psykisk dårligt
arbejdsmiljø med stress, udbrændthed, depression og
psykosomatiske symptomer.
Det er dyrt for samfundet, for virksomheden og ikke
mindst for den enkelt. Det kan vi gøre bedre!
I Stresslæge.dk har vi fokus på at skabe trivsel og balance,
såvel forebyggende som behandlende. Vi har ekspertisen
fra det enkelte individ, til virksomheden og medarbejdere.
Med denne e-bog er det min hensigt at give en enkel
'hands-on' guide, til dig som leder og HR ansvarlig, til at
kunne opdage stress i tide, forebygge og intervenere. Med
en enkel og sikker fokusering kan der gøres mere, og
resultatet vil gavne os alle.

Trine Rønnov
Stresslæge

SYGEFRAVÆR GRUNDET
ARBEJDSBETINGET STRESS
KOSTER DET DANSKE
SAMFUND
27 MILLIARDER KRONER
ÅRLIGT!

FAKTA OM STRESS
Hver dag oplever 430.000 danskere symptomer på alvorlig
stress.
Hvert år skyldes 30.000 hospitalsindlæggelser stress.
3.000 danskere tilkendes førtidspension årligt pga. stress.
Hver år mister 20% af de stress-syge deres job, selvom deres
arbejdsplads har en stresspolitik.
Der bruges 14 milliarder kroner årligt i samfundsudgifter, i
form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet pga. stress - det er 40 millioner kroner om dagen!
430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag.
Det svarer cirka til 12 % af befolkningen.
Stress er skyld i en million fraværsdage årligt.
Stress er årsag til 20 nye stressrelaterede lidelser hvert år.

(kilde: http://www.stressforeningen.dk)

STRESS SKAL TAGES ALVORLIGT
- det går ikke over på en ferie
eller 14 dages sygemelding

DET ER EN UDBREDT
MISFORSTÅELSE
AT STRESS SKYLDES
TRAVLHED
DET GØR DET IKKE...
...NØDVENDIGVIS!

KORT OM STRESS
Stress en helt almindelig, men kompleks biologisk
mekanisme, der igangsættes, ved opfattelse af fare. Det er
den overlevelsesmekanisme, vi mennesker har til fælles
med alle andre dyr, der gør os i stand til at yde noget
ekstraordinært, når vi oplever, at noget truer os.
Vi havde ikke overlevet som art, hvis vores organisme ikke
havde den evne, til at yde noget ud over det sædvanlige i
krisesituationer.
Stress bliver skadelig når en person over en længere
periode har været udsat for en fysisk, psykisk eller
følelsesmæssig belastning, der har sat kroppen i en tilstand
af konstant alarmberedskab. Det vil medføre en skadelig
overbelastning af hele systemet.
Ligeså vigtig stress er for vores overlevelse, ligeså farligt
bliver den, når vi forbliver i en tilstand af alarmberedskab
og presser os selv, uden pauser, hvile og restitution af
hjerne og krop.

Når stresshormonerne ligger på et konstant højt
niveau, og vi er under pres, så springer vi pauserne over
i en stigende intensitet. Det er hér den skadelige stress
opstår.

I hvor høj grad en person er i stand til at
agere under et højt og længerevarende
stressniveau, uden at blive syg,
afhænger alene af personens evne,
til at mærke sig selv, tænke positivt,
”koble af”, finde ro,
hvile og pauser.

Hans-Jørgen Andersen
Autoriseret psykolog
v/Stresslæge.dk

DET KOSTER EN STRESSRAMT
MEDARBEJDER
Vi ved det alle!
Det er dyrt når ens medarbejdere bliver sygemeldte med
stress. Men hvad koster det reelt?
Det præcise regnestykke har vi hos Stresslæge sat os for at
lave, så du selv kan regne ud, hvad din (eller dine)
sygemeldte medarbejder koster virksomheden i både direkte
og indirekte omkostninger.
Plot værdierne ind for din(e) medarbejder i regnestykket som
du finder i linket her og få svaret med det samme.
Det kræver ikke de helt store matematiske evner, for at regne
ud, at det godt kan svare sig, at sætte ind mod stress i
virksomheden og passe på sine medarbejdere.
Det kigger vi derfor på nu...

UDREGN HVAD DIN MEDARBEJDER
KOSTER, HVIS HAN/HUN BLIVER
SYGEMELDT MED STRESS
HER

DET ER AF STOR VÆRDI
AT SIKRE AT ALLE
HAR DET GODT.
TRIVSELSARBEJDE KAN
VIRKE BÅDE DYRT OG
KEDELIGT,
MEN DET ER INTET
I FORHOLD TIL
UDGIFTEN,
HVIS DET GÅR GALT.

OPDAG OVERBELASTNINGSSTRESS
HOS DINE MEDARBEJDERE I TIDE
Det er sjældent den stressramte selv, der opdager at
han/hun har kurs mod en sygemelding.
Det skyldes ganske enkelt, at den ‘logisk’ tænkende del af
hjerne begrænses under belastningsperioden, mens
alarmberedskabet og overlevelsesadfærden forstærkes. Det
medfører at den stressede ikke længere er i stand til at
tænke klart, og alene har fokus på at løse opgaver og
'overleve', uden øje for det reelle behov, nemlig at komme
ned i gear.
Derfor er der behov for 'stressdetektiver', der kan opfange de
medarbejdere, som ikke selv er i stand til at se, at de er på vej
ud over kanten. Det er imidlertid en opgave med flere
udfordringer.
Stress er nemlig individuel. Det er meget forskelligt,
hvordan vi reagerer og hvilke symptomer vi får. Før
stresssammenbruddet forsøger den stressede at genvinde
kontrol. Nogle taler smilende om stress, tager sig til hovedet
og laver sjov. Andre bliver mere hjælpsom, mere
arbejdsomme og energiske, mens andre igen, bliver korte for
hovedet. Når kontrollen ikke længere holder, er det for sent
og nu er det tydeligt for de fleste.
Men uanset om vi reagerer på den ene eller anden måde, vil
vi agere anderledes end vi plejer - derfor:

Læg mærke til forandringerne hos dine medarbejdere
- det er sådan du opdager stress

OPDAG OVERBELASTNINGSSTRESS
HOS DINE MEDARBEJDERE I TIDE
Hold øje med usunde forandringer hos den enkelte:
Fysiske faresignaler :
Fx Øget træthed, svimmelhed, manglende appetit.
Muskelspændinger, hovedpine, kvalme.
Mere sygefravær eller flere lægebesøg.
Adfærdsmæssige og psykiske faresignaler:
Fx Øget negativitet, glemsomhed.
Isolation ift. kollegaer.
Mindre snakkesalig eller social.
Forstyrres nemmere af støj og lukker sig inde.
Mindre udadvendt eller glad.
Irritabel, temperamentsfuld eller grådlabil.
Koncentrationsbesvær eller dårligere hukommelse.

Ex. Birgitte, som plejer at være én af de mest engagerede og
deltagende på møderne, har på det sidste, været både
uforberedt og meget passiv.

Ex. Steen, som lige er blevet far til barn nummer tre, har de
sidste tre-fire uger svaret meget kort for hovedet og spidst
på alle sine mails uden sin sædvanlige muntre og sjove
tone.

ENGAGEMENT STRESS
- NÅR STRESS
IKKE
ER TIL
AT FÅ ØJE PÅ...

ENGAGEMENT STRESS
Vi vil alle gerne have engagerede medarbejdere! Det er dem,
der leverer resultater, nye kreative løsninger, dem som har jahatten på. Det er dem, vi som leder og arbejdsgiver gerne vil
passe på, men det skal vi gøre, i mere end én forstand!
For engagement kan føre til stress, og sågar være et
stresssymptom i sig selv. Det er her stress bliver svær at få øje
på.
Vores engagement og motivation generelt, er i dag større, end
nogensinde før – og vi kan faktisk ikke holde til det.
Engagement er forbundet med en positiv følelse, men det, der
foregår i kroppen, er ikke anderledes end for al anden
præsteren – når vi presser os selv, sætter vi gang i
produktionen af stresshormoner.
Første tegn på engagement stress er faktisk
engagement'et hos medarbejderen.
Engagement vil hos medarbejderen opleves som et kick eller
en følelse af at det hele kører, at der er et flow i arbejdet og
resultater i sigte, dvs. at han/hun drives af en positiv følelse.
Den fysiologiske forklaring på dette, er dopamin, et signalstof i
hjernen populært kaldet 'hjernens eget narkotikum'. Dopamin
skaber forventninger om positive resultater. Dvs. dopamin
virker motiverende, da det giver en forventning om en
belønning, resultat eller succes af ens bestræbelser.
Som resultat vil vi begynde at stræbe og arbejde hårdere - nonstop, måske døgnet rundt og uden pauser.

ENGAGEMENT STRESS
Efter noget tid vil vi mærke stressen og blive påvirket af de
indledende stresssymptomer, som f.eks. ordfindingsbesvær,
langsom problemløsning og svigtende hukommelse. Der
opstår ofte selvbebrejdelse og følelse af skyld med tanker som
”ta´ dig nu sammen” i et forsøg på at presse os selv. Og
på den måde vil vi forsøge at kompensere, for at kunne
præstere det samme, som vi hidtil har kunnet. Stadig motiveret
af forventningen om succes.
Engagement kan derved føre os ud i en ond cirkel, hvor vi gang
på gang mærker stressen puste os i nakken, uden at vi formår
at slippe fri af dens kløer! Det kan vi ikke holde til i det lange
løb og det er hér, det går galt.
Det er meget svært at få øje på den skadelige stress, når den er
forklædt som engagement. Og det er netop udfordringen med
engagement stress. Din medarbejder vil nemlig smile hele
vejen ud over kanten.
Er der tale om engagement stress kan en medarbejder presse
sig selv meget langt. Den konstante selvkritik, går ud over
selvværdet, hvilket kan give alvorlige følger, som kan kræve
lang behandling.
Derfor, pas ekstra godt på dine engagerede medarbejdere!

FORANDRINGER
ER LANGT SVÆRERE
END DE FLESTE TROR
AL FORANDRING
HAR EN NEGATIV
SIDE

FORANDRINGER
Forandringer tager tid
En vellykket fusion tager 2 år inden alt og alle er faldet på plads
i de nye rammer og har vænnet sig til ændringerne. Oftest vil
en fusion tage 4 år (det samme som en skilsmisse!).
Forandringer er en del af livet. De er uundgåelige og et vilkår
for ledelse og medarbejdere, pga. globalisering, konkurrence
etc. Langt de fleste af os vil opleve dem på arbejdspladsen i
form af organisationsændringer, opkøb, effektivisering,
fusioner o.l.
Forandringer medfører en række psykologiske og
organisatoriske udfordring, de tager tid og har ofte en negativ
side. Organisatoriske forandringer kan have store negative
konsekvenser for medarbejdernes trivsel og helbred på en
arbejdspladsen.
Når vores normale rammer ændres, opstår der utryghed,
rygter, magtkampe, stressniveauet stiger og produktivitet
falder. Den menneskelige hjerne kommer på overarbejde, den
vil gå i forsvarsmode, og der vil opstå frustration og fejlfinding.
Ubevidst scanner vi konstant vores omgivelser for ændringer.
Hvis vi er et nyt sted, eller en del af store forandringer,
arbejder hjernen på højtryk og giver os en oplevelse af
træghed og træthed. Vores evne til bl.a. problemløsning og
hukommelse bliver mindre og vi bliver let irriterede. I praksis
mærker vi klart følelsen, dog uden at konkludere, at det skyldes
alt det nye. Derfor forsøger vi at finde ”årsager”: ”Det er også
fordi at ….” Og der bliver hurtigt en belastet stemning.

FORANDRINGER
Corona-krisen
Under Corona-krisen har vi alle oplevet forandringer. Store og
omgribende forandringer, i en situation som ingen har oplevet
før. Det har skabt betydelig usikkerhed om jobsikkerhed,
økonomi, pasning af børn etc. og øget stress hos mange.
Og det er ikke bare den enkelte virksomhed, der har været
ramt, det er alle; vores leverandører, vores kunder, vores
samarbejdspartnere. Det har og vil få konsekvenser, og det
stiller krav til dig som leder mere end nogensinde før, om at få
guidet alle medarbejdere sikkert igennem forandringerne.
Forandring kræver kommunikation
Forskningen viser, at vi som medarbejdere bedst kommer
igennem forandringer, hvis vi oplever retfærdighed, og får
information om forandringen og hvis vi bliver inddraget i
processen.
Det stiller væsentlige krav til ledernes kommunikative
kompetencer, som håndtering af dialog, at kunne lytte og stille
spørgsmål, inddrage og give klar besked.

Forskning viser,
at en negativ konsekvens ved forandringer
ofte er øget usikkerhed i jobbet,
hvilket også kan føre til helbredsproblemer,
som stress og udbrændthed.

DET KRÆVER
SOCIAL INTELLIGENS
AT VÆRE LEDER I DAG
EVNEN TIL AT LÆSE ANDRE
EVNEN TIL AT ERKENDE ENS
PÅVIRKNING AF ANDRE
EMPATI

INTERVENTION
Er du bekymret for en medarbejder?
Spørg eller del din bekymring med HR. Jo før jo bedre!
Tag dialogen
Stil spørgsmål, med et interesseret udgangspunkt:
Jeg har lagt mærke til…
jeg er bekymret…
Hvad kan jeg gøre for dig?
Den stressramte ved selv, hvor skoen trykker - nogen gange
mere eller mindre bevidst.
Bliv ved med at vise interesse og bekymring
Der er stor sandsynlighed for, at medarbejderen ikke vil, kan
eller tør se egen stress i øjnene og er bange for de mulige
konsekvenser. Stress er svært at få øje på, når man sidder i det.
Og endnu sværere at acceptere.
Husk på at stress, ligesom angst og depression m.fl. opleves
meget privat! Her hverken kan eller skal du rådgive eller
vejlede, blot konstatere og sende medarbejderen videre.
Psykiske udfordringer bør håndteres af kompetente
professionelle.
Vis, at du er der som chef, og kun har interesse i at hjælpe.
Spørg hvad, der skal til - hvilken aflastning, der eventuelt er
behov for og tilbyd indledende samtale ved professionel. Som
leder skal du kunne og turde tage dialogen, og ikke mindst
kende din begrænsning.

INTERVENTION
Du kan omvendt ikke stille krav, men alene tilbyde den
stressramte at tale med en professionel. Hvis medarbejderen
ikke ønsker dette, og du som leder er i tvivl om forsvarligheden
i at lade medarbejderen arbejde, kan du forlange, at i sammen
udfærdiger en mulighedserklæring, hvor du som leder
beskriver din bekymring.
Det er så en lægefaglig vurdering, om medarbejdere bør
arbejde. I langt de fleste tilfælde siger medarbejderen ja til en
afklarende samtale.
Det er en god investering - specielt på den lange bane.
Det kan spare virksomheden for en sygemelding og i yderste
fald at miste en medarbejder og dermed værdifuld viden og
kompetencer.

STRESSTEST
På stresslæge.dk finder du vores stresstest,
der kan giver en øjeblikkelig indikation af ens
stressniveau.
Du finder den her

I REGNSKABET
SKAL DER ALTID VÆRE
BALANCE MELLEM
INDTÆGTER OG UDGIFTER
PASSIVER OG AKTIVER

PRÆVENTIVE INDSATSER
Stress kan opstå ved både fysiske, psykiske og
følelsesmæssige belastninger eller traumer.
Det er derfor ikke muligt, at helgarder sig, men som
arbejdsplads kan der gøres rigtig meget!
ET POSITIVT ARBEJDSMILJØ
Negativitet øger risikoen for stress. At arbejde i en virksomhed,
der fx er præget af dårlige resultater, hvor der hele tiden løbes
stærkt, uden at komme i mål, er energikrævende.
At sidde i en afdeling, med 'brokkerøve', der udspreder negativitet
fra morgen til aften er drænende - du kender det sikkert selv.
Det er derfor afgørende, at have en positiv virksomhedskultur.
Et miljø, hvor man ser muligheder i stedet for problemer. En
kultur, der lyser på det positive - på alt hvad der går godt og alt
det gode, der er i sigte. Dermed ikke sagt at der skal males et
falsk billede - problemer skal ikke fejes under gulvtæppet, men
håndteres konstruktivt og med åbenhed. Der skal være plads til
fejl - fejl er læring.
I al sin simpelhed skal arbejdspladsen, være et rart sted at
være, hvor medarbejderne kan hente energi af den positive
ånd, de gode kollegiale forhold, fællesskabet og sammenholdet
om fælles mål, så der er kræfter til at løse opgaverne. Et sundt
arbejdsmiljø, hvor dialogen er god og konstruktiv.
Jo bedre vi har det, jo mere effektive bliver vi. Det omvendte
gør sig også gældende.

PRÆVENTIVE INDSATSER
Forskningen viser at de medarbejdere, som har gode kollegiale
forhold er mere resistente over for stress.
Medarbejdernes trivsels- og energiregnskab
Medarbejdere, der trives har mindre sygefravær og yder bedre.
Skal medarbejderne yde, skal de trives så de oplever overskud,
tillid og tryghed. Det er selvfølgelig medarbejdernes eget
ansvar at få nok søvn, motion og hvile og sund kost uden for
arbejdspladsen - men det er ikke nok i sig selv.
Som på en bil, skal der tankes op for at holde motoren i gang
en hel arbejdsdag. Det er derfor vigtigt at medarbejderen ikke
drænes totalt på arbejdspladsen, men også har energi og lyst at
passe godt på sig selv i deres fritid.
Der skal være balance hos den enkelte
Der skal være balance i arbejdsbyrde og arbejdskraft, i
kompleksitet og kompetencer, i spidsbelastningsperioder og
mindre travle perioder, i arbejdstid, pauser og fritid.
Det er som en bankkonto, med indskud og udbetalinger. Der
skal være balance i energiindtægter og -udgifter.
Det private påvirker også balancen. Er der udfordringer i
hjemmet som skilsmisse, dødsfald, sygdom o.l. vil det også
trække ned i regnskabet, påvirke overskuddet og
arbejdsindsatsen. Vi er hele mennesker. Det skal også tages
alvorligt. Også her kan det betale sig at støtte op om din
medarbejder: En skilsmisse kan får alvorlige arbejdsmæssige
følger. Få timers hjælp ved en professionel kan betyde en
verden til forskel.

PRÆVENTIVE INDSATSER
TRIVSEL ER HELT ESSENTIELT
Anerkendelse Anerkendelse og ros er motiverende for langt
de fleste af os. Anerkendelse giver blod på tanden og energi.
Det er penge i banken.
Som leder er det vigtigt at anerkende sine medarbejdere og
deres indsatser og træne dem i at anerkende sig selv. Fejre
succesoplevelserne såvel de store og de små. Det udløser
positiv energi og motivation til næste milepæl.
Ansvar og ejerskab: De fleste trives og vokser med ansvar. Vi
vil alle gerne føle os som en del af noget, se det vokse og
bidrage til positive forandringer - det er motiverende.
Mål og milepæle: Det er langt nemmere at komme i mål, når
man kan se det for sig. Man kan løbe langt stærkere når man
forstår, hvorfor man skal løbe og se delmålene undervejs.
Det stiller krav til virksomhedens interne kommunikation.
Hvorfor gør vi det her, hvor skal vi hen, hvordan kommer vi
derhen og hvad kræver det.
Udviklingsmuligheder: Langt de fleste trives og motiveres når
der er udsigt til at kunne vokse fagligt, udvikle sig og lære nyt.
Varierende opgaver, nye projekter eller ansvarsområder samt
kurser og videreuddannelse bidrager til øget trivsel.
Jobsikkerhed: De færreste af os trives med usikkerhed.
Usikkerhed skaber bekymringer og stress. Føler vi os sikre i
vores job og position er det en væsentlig faktor til større trivsel
og tryghed i vores hverdag.

PRÆVENTIVE INDSATSER
Klare krav og forventningsafstemning: For at kunne løse
vores arbejdsopgaver har vi brug for, at kende vores rolle, det
arbejde vi skal udføre, vores ansvarsområder, forventningerne
til os, samt målene for vores arbejde. Det er en vigtig viden,
som giver os indsigt i, hvad vi skal og om vi udfører vores
arbejde godt. Mangel på samme skaber frustration, usikkerhed
og mistrivsel.
Indflydelse: For stramme retningslinjer og manglende
beføjelser til at træffe beslutninger fører ofte til frustration og
dårlig trivsel. Vis tillid og giv dine medarbejdere et passende
handlerum, beføjelser - frie tøjler. Med anerkendelse og tillid
følger et naturligt ansvar.
Mening: Hvis vi ikke finder mening i vores arbejde, hvis vi ikke
forstår arbejdsprocesserne eller arbejdsgangen, ja så er det op
af bakke! Lyt til dine medarbejdere , forstå og informér.
Støtte og feedback: En årlig MUS samtale gør det ikke. Trivsel
kræver løbende dialog, støtte og feedback fra lederen.

Vi er alle forskellige.
Nogle af os har brug for
mere påfyldning end andre
for at skabe balance og modvægt,
til det som tærer i trivselsregnskabet
- DET KRÆVER AT MAN KENDER SINE MEDARBEJDERE.

PRÆVENTIVE INDSATSER
DET KRÆVER ENERGI
Firmafrugt gør det ikke alene...
Vores fysiske sundhed er helt essentiel. Vores krop har brug for
sund mad og hvile for at hente energi.
Men det samme har vores hjerne. Den arbejder i døgndrift og
behandler i dagligdagen over 10 millioner bit gennem sanserne
pr. sekund. Den forbruger 25% af menneskets samlede energi,
og kan som sådan godt yde mere. Men der er også grænser.
Hvis vi belaster den med tvivl, usikkerhed, trusler o.l. går den i
overlevelsesmode. Her er den grænseløs og går linen ud.
Det er de færreste, der i dag sidder og glor ud af vinduet mens
de kører i tog, drikker eftermiddagskaffe i stilhed eller falder i
søvn uden lige at tjekke sin telefon. Vi bliver overloadet med
information - konstant - hele tiden og uafbrudt. Vores hjerne
har brug for pauser, ellers brænder den sammen!
Indfør en solid og sund pausekultur
Skab fysiske rum, hvor der kan holdes pauser, så det bliver en
fast integreret del af virksomheden. Gå forrest som leder!
Vi er alle forskellige. Nogle lader op ved at være sammen med
andre, andre gennem ro og stilhed - der skal være plads og
tilbud til alle.
Mange har en oplevelse af, at de får energi af at snakke med
andre. Det er som sådan rigtigt i den forstand, at deres
engagement stiger, altså hjerterytme og adrenalin m.m. Det
føles rart, tilmed befriende, men det er IKKE at holde pause.
Pause er ”hjerne pause”, at få hjernen til at falde til ro.

PRÆVENTIVE INDSATSER
Sluk mobilen i et bestemt tidsrum, indfør en e-mailpolitik og
frigiv tid til fordybelse og koncentration. Lad pausekulturen
også gælde derhjemme - begræns hjemmearbejde til et
minimum.
Start møderne med 2 minutters stilhed. Det giver ro og
fokusering, øger vores koncentration- og problemløsningsevne.
Samtidig slæber ikke det vi kommer fra, med ind til mødet.
Mødekultur
Tid er en mangelvare. Lange møder er en klar stressfaktor for
alle.
Indfør en sund mødekultur. Fx 'nikke-møder', hvor møderne
udelukkende bruges til at votere/træffe beslutninger på
baggrund af et i forvejen udsendt materiale.
Eller indfør retten til at gå fra et møde, hvis indholdet ikke er
relevant eller interessant nok - det stiller krav til mødelederne
om at være velforberedte og skarpe. Og enighed om at møder
tager den tid, der er sat af - og ikke længere.
Tænk konstruktivt - hvordan kan I frigive mere energi og tid fra
møderne til Jeres medarbejdere?

Tag læring af Corona-karantænen
Hvad fungerede godt?
Hvad gav det til virksomheden? Og medarbejderne?
Hvad kan I tage med videre og hvad skal I tage læring af?

PRÆVENTIVE INDSATSER
Gør det til alles ansvar
Virksomhedens ledelse har det overordnede ansvar for
medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen, herunder at sikre, at
medarbejderne har mulighed for at tage et medansvar og
komme til orde. På den måde har den enkelte medarbejder et
væsentligt medansvar.
I medarbejdernes kontrakt kan der f.eks. stå:
- Du har et medansvar for den konstruktive ånd og stemning i
virksomheden.
- Du er ansvarlig for din egen trivsel - fysisk, relationelt og
mentalt. Er der noget, der ikke fungerer, har du pligt til at informere
din leder.
Ikke sådan forstået, at man kan frasige sig ethvert ansvar for
sine medarbejders trivsel! Slet ikke.
Det stiller store krav
Men det stiller krav til åbenhed og til den interne
kommunikation. Til fleksibilitet og plads til forskellighed. Til en
sund og åben virksomhedskultur, hvor der er rummelighed og
lydhørhed.
Det stiller krav til lederne, om at gå forrest og vise vejen,
om at turde og om at tage dialogen med sine medarbejdere.
Det stiller krav til at lederne i virksomheden er klædt på til det.

PRÆVENTIVE INDSATSER
Som leder skal du turde tage dialogen
Forudsætningen for at opnå god trivsel på arbejdspladsen er, at
vi kan italesætte det, der virker og det, der ikke virker.
En god dialog er helt essentielt og afgørende for en
medarbejders trivsel. Forskning viser også, at der er en positiv
sammenhæng mellem graden af dialog i ledergrupper og de
præstationer, de leverer. Så der er meget at vinde ved at få
skabt en sund dialog for både virksomhed og medarbejdere.
Erhverv de rigtige værktøjer og gå i en konstruktiv dialog med
dine medarbejdere.
Det skal hertil understreges, at en frugtbar dialog alene tage
afsæt i en grundlæggende tillid mellem parterne. Den
professionelle dialog er mere end blot en god snak. Det kræver
vilje, indsigt, viden og træning og de rigtige ledere.

De præventive indsatser skal gøres FØR det går galt.
Medarbejderne skal være trygge ved at kunne gå til
deres leder. Når de først er syge er det for sent!

TRIVSELSMÅLING
Hos Stresslæge.dk har vi udviklet GoDot .
GoDot er et trivsels- og måleværktøj, der giver et klart overblik
og indsigt i medarbejdernes trivsel og trængende
indsatsområder. Men det er mere end det. Dot står for 'Dialog
om Trivsel' og det er netop det GoDot kan. Det er udviklet til at
skabe dialog mellem leder, de enkelte medarbejdere og de
enkelte afdelinger.
GoDot er en bro til bedre trivsel i virksomheden - til en
sundere virksomhedskultur.
Værktøjet giver et øjeblikkeligt resultatet, så dialogen kan tages
med det samme - uden venten.
Målingen er baseret på 19 spørgsmål, som omhandler
medarbejdernes oplevelse af deres hverdag. Resultatet,
herunder indsats- og udviklingsområder for medarbejdernes
trivsel og arbejdsglæde og et sundt og godt arbejdsmiljø, lægger
op til dialog mellem leder og de enkelte afdelinger.
En opfølgende måling vil give et øjeblikkeligt billede af, om den
iværksatte indsats har forbedret trivslen i afdelingen.
Læs mere om trivselsmåling med GoDot her
og se video med manden bag GoDot - autoriseret psykolog, Hans-Jørgen Andersen

DER FINDES INGEN
QUICK FIXES STRESS TAGER TID
NOGLE GANGE
LANG TID...
DEN RIGTIG HJÆLP
ER DOG HELT
AFGØRENDE!

HVAD SÅ NÅR DET GÅR GALT?
Når en medarbejder bliver syg med stress er det afgørende, at
have en klar handlingsplan på plads.
En stresssygemelding betyder at den pågældende
medarbejder har været under for stort pres for længe - af den
ene eller anden grund.
Det kræver hurtig indsats og hjælp
Jo hurtigere en stressramt får hjælp, jo bedre er udsigterne for
fremtiden - på kort og lang sigt. Medarbejderen skal ikke blot
sygemeldes og hjemsendes. Det vil forværre tilstanden, at gå
rundt som løve i et bur derhjemme, ofte med skyldfølelse over
ikke at slå til. Der skal en guidning og retning til - det kan man
ikke gøre alene.
Både krop og hjerne har taget skadet og det skal behandles.
Optimalt set bør virksomheden have en aftale med et akut
stressbredskab. En stressterapeut, psykolog e.l., som kan
træde til med det samme og hjælpe medarbejderen til den helt
rigtige handlingsplan, for at komme ud af stresstilstanden.

HVAD SÅ NÅR DET GÅR GALT?
Den rigtige samarbejdspartner
Stressbehandlings markedet er lidt af en jungle. Der findes et
utal af behandlere, men det er helt afgørende at en stressramt
får den rigtige hjælp, fra en behandler med indsigt og speciale i
stress. Det er fuldstændig afgørende for varigheden af stresstilstanden og en tilbagevenden til arbejdet.
Mange går ned med stress igen, når det først er sket en gang.
Stress kræver nemlig en dyberegående behandling, for at sikre
at den ikke kommer igen. Det er ikke nok med håndtering af
symptomerne, årsagerne til stressen skal klarlægges og
behandles - splitten skal fjernes FØR plasteret sættes på.
Ligeledes skal der sikres en sund tilbagevende til jobbet, da der
skal tages højde for det kognitive efterslæb, som er en af
følgerne af overbelastningsstress og som tager tid at komme
over.

Læs og hør mere om stressbehandling vs- stresshåndtering i linket her

HVAD SÅ NÅR DET GÅR GALT?
Under en sygemelding kan flere stressorer opstå. Bekymringer
om at miste sit job, om at måtte opgive sine projekter, dårlig
samvittighed, og savnet af engagement m.m. Alt sammen
faktorer, der er med til at forlænge stresstilstanden i kroppen.
Hold kontakten til din medarbejder
Gør det klart at det er OK, at det tager den tid det tager. At det
ikke haster med en tilbagevenden til jobbet. At det vigtigste er
at medarbejderen kommer ovenpå, får behandlet sin stress og
får værktøjer til at styre udenom stressorer fremover.
Som sygemeldt, er det helt almindeligt at få dårlig
samvittighed. Overfor sin arbejdsplads, kollegaer og chef. Ofte
vil den sygemeldte lægge pres på sig selv for, at komme hurtigt
tilbage og det har desværre modsatte effekt - det forlænger
sygemeldingen. Som leder er det derfor helt essentielt ikke, at
presse på.
Er medarbejderen i firmabetalt behandling hos en
stressterapeut eller psykolog, kan det være givtigt for alle
parter at inddrage denne i dialogen (såfremt alle parter er
enige herom). Det kan være en stor støtte for en stressramt, at
have en ekstern med i dialogen, der kan understøtte og gøre
rede for udvikling, behov og løsningsmuligheder - under
tavshedspligtens rammer.

HUMØRET ER
OFTE HURTIGERE
KLAR
END
HJERNEN

TILBAGE FRA SYGEMELDING
Ikke den samme - endnu
Det her er et meget overset og ubelyst område, men som er
helt essentielt at kende til, for at spare den stressramte for
tilbagefald.
Det kognitive efterslæb
I alt sin komplekse enkelthed betyder det, at ens hjerne ikke
kommer sig lige så hurtigt som ens humør og følelser.
Når man er ramt af stress over en længere periode, sker der
ændringer i hjernen. De ændringer er ikke så hurtige til at
komme i balance igen som det emotionelle system.
Stress er ofte kendetegnet ved at give udfordringer med at
huske, med at klare flere opgaver på én gang, med at
koncentrere sig og løse komplekse opgaver. Det skyldes at
den del af hjernen, som bl.a. bruges til at danne sig overblik,
til at løse problemer og andre overordnede kognitive
funktioner er skrumpet.
Der er derfor stor sandsynlighed for at, selvom
medarbejderen føler sig klar til arbejde, så er hjernen ikke
helt så klar endnu. Derfor skal der tages forholdsregler både
med hensyn til karakteren af arbejdsopgaver, -mængden og
-tiden.
Men rammerne skal også være i orden. En stressramt på vej
til bedring bliver nemmere påvirket af larm, uro,
forstyrrelser, lys m.m. For optimalt tilbagevende skal der
være mulighed for at blive skærmet mest muligt, fx med ene
kontor, hjemmearbejde, stillerum e.l.
Læs mere om det kognitive efterslæb her

TILBAGE FRA SYGEMELDING
Genoptrapning
Genoptrapning skal ske på medarbejderens præmisser. Her er
det vigtigt, at han/hun ikke føler sig presset til at gå for hurtigt
op i tid.
Som leder bør du sørge for, at der laves en aftale om
genoptrapning - når medarbejderen er klar. Det vil ofte være en
aftal med en stigende arbejdsindsats efter 3 måneder.
Medarbejders læge kan her være en ressource i vurderingen af
den arbejdstid som medarbejderen er i stand til at starte på.
Herfra aftales en lineær stigning, så medarbejderen er på fuldtid
om 3 mdr.
Det er her vigtigt, at den stressramte ikke er under konstant
observation og efterfølgende forhandling, da det i sig selv er
stærkt stressende. Følg den lineære stigning med mindre,
det skriger til himlen.
Når time antallet er aftalt, kan det være en god ide at forøge det
med 30%. Dette tillæg af tid, må udelukkende bruges til at holde
pauser. Dvs. at det er her meningen, at den stressramte skal øve
sig i og lære at holde pauser, sige fra, og passe på sig selv. Rigtigt
mange starter på 3 timer om dagen. ”jamen i de tre timer
holder jeg jo ikke pauser, for så når jeg jo ikke det jeg skal…?”

TILBAGE FRA SYGEMELDING
Den sunde dialog
Tal arbejdsopgaverne igennem. Her er det vigtigt at få klarlagt,
hvad der på arbejdspladsen udløste stressen. Så stressorer fejes
at banen eller håndteres hensigtsmæssigt. Det skal være afklaret
INDEN jobstart.
Pas på din medarbejder i opstartsfasen. Det er en hård-fin
balance mellem at skåne for meget og skåne for lidt.

Jo mere virksomheden kan imødekomme medarbejderens
behov, jo højere succesrate for begge parter.
Der kan være tale om hjemmearbejdsdage, ekstra pauser i løbet
af dagen. Behov for stillerum, afskærmning, fravær af opgaver
med deadlines og meget mere. Spørg ind og stræk dig så langt
du kan. Det er det bedste våben mod tilbagefald!

ET GODT RÅD ER ALTID
SENDT AFSTED MED
DEN BEDSTE INTENTION
MEN HVAD DER ER ET
GODT RÅD FOR ÉN
ER IKKE NØDVENDIGVIS
ET GODT RÅD FOR
ALLE...

FORBERED KOLLEGAERNE
Det kan være rigtig svært at vende tilbage fra en
sygemelding! Der er ofte en masse negative følelser
forbundet med det, hvis de ikke er blevet håndteret inden
jobstart. Dårlig samvittighed, nederlag- og skyldfølelse,
flovhed, frustration over ikke at kunne magte de samme
arbejdsopgaver som før, svaghed...listen kan desværre være
lang.
Kollegaer kan gøre rigtig meget for at gøre jobstarten
nemmere for den stressramte. Tag en snak med dine
medarbejdere, så de også er klar til at byde den stressramte
godt velkommen tilbage til arbejde. Det øger chancer for en
god start betydeligt.
Bed dem om at have forståelse og tålmodighed med den
stressramte. Forklar dem om stress og hvad det betyder, så
de får forståelse for deres kollegas situation. Der kan gå lang
tid inden han/hun er 100% oppe i gear igen. Opfordre dem
til at spørge til vedkommende, hvis det bliver taget godt
imod, og til at vise omsorg og interesse, bakke op og støtte.
"Normalisering"
Når der samtidig tages et klart forbehold for, at kollegaernes
adfærd ikke er årsagen til medarbejderens stress, er det
vigtigt at den stressramte bliver behandlet som han/hun
altid er blevet.
Det kan være fristende at fortælle om medarbejderens
stress og mulige forbehold, men husk at sygdom er en
privatsag, og at du ikke må referere fra en personlig
samtale desangående.

VORES HJERNE
ER BLEVET OVERHALET
AF UDVIKLINGEN
DEN ER IKKE
GEARET TIL DEN
INFORMATIONSTEKNOLOGISKE
TIDSALDER
...VI SKAL LÆRE AT LEVE
SUNDERE MED DET

STRESS OG FREMTIDEN
Siden 1970 er der blevet talt om informations overload og det
må siges, at der er sket en hele del på informationstilgangen siden da!
Al information vi tager ind bliver bearbejdet af vores hjerne.
Vi modtager astronomiske mængder informationer dagligt.
Vores hjerne forholder sig til det hele, det meste bliver
sorteret fra, og noget bliver behandlet, analyseret og lagret.
Al information påvirker os i større eller mindre grad. Vores
informationsforbrug udløser og forværrer stress i kroppen.
Det er derfor ikke omkostningsfrit med vores håndtering og
tilgang til den. Vi er alle ukritisk og konstant 'på', vi opsøger
informationen i enhver ledig stund vi har. Det er er en stor
belastning for hjernen, der har brug for pauser og ro, for at
kunne restituere.

Overbelastning af hjernen
Ligesom en bil, kører vores hjerne i forskellige gear, kaldet
hjernebølgefrekvenser. Hjernebølgerne ændrer sig
afhængigt af vores bevidsthedsniveau og påvirker hjernens
funktioner.
Der tales om fem forskellige hjernebølgefrekvenser, som
måles i cyklusser per sekund (Hz). Hver tilstand
repræsenterer et bestemt niveau af hjerneaktivitet, som
produceres i forskellige dele af hjernen.
I dag befinder vi os overvejende i højeste aktivitetsniveau Beta tilstanden - langt mere end sundt er.

STRESS OG FREMTIDEN
De færreste af os har i dag monotont arbejde, holder daglige
pauser med planlagte formiddags- og eftermiddagskaffe
(med ro og stilhed - uden tablet, smartphone, bærbar...), tager
middagslur eller kører i bus og stirrer ud i luften. Alt
sammen aktiviteter, der sænker vores hjernebølgefrekvens.
Udover tidspres, præstation, krav fra omgivelser og os selv,
er vi konstant stimulerede af input fra medier og alle de
tilbud vi i dag har om underholdning fra bl.a. de sociale
medier. De færreste af os holder fri når vi har fri - hverken
mentalt eller fysisk.
Konsekvensen er, at vi i langt mindre grad befinder os i de
lavere hjernebølgefrekvenser end tidligere. Vores hjerne er
konstant og hele tiden på overarbejde - i højeste frekvens.
Og det er her det bliver farligt! Det er nemlig i de lavere
frekvens tilstande, at der sker en selvrensning fra højeste
frekvens. Det er her vi kommer i ro, så vores krop og hjerne
får lov til at reparere sig selv, finde hvile og restituere fra den
stress vi konstant omgiver os af og dermed helt essentiel for
opretholdelse af vores mentale sundhed.
Stresskurven vil fortsat stige
Det er ikke svært at regne ud, at de kommende generationer
i endnu højere grad, vil være udsatte for overbelatsningsstress. De unge er konstant på de sociale medier, hvor vi i
fællesskabets ånd har skabt et kapløb om at være den
bedste, mest rigtige, mest populære... mens vi har glemt at
holde pauser, finde stilhed og ro.

STRESS OG FREMTIDEN
Kompleksiteten i vores samfund er øget væsentligt, det
samme er vores valgmuligheder i livet, kravene der stilles fra
alle sider og ikke mindst de krav og forventninger, vi stiller os
selv. De kommende generationer står foran enorme
udfordringer.
Medmindre der gøres betydelige og effektive indsatser vil
stresskurven fortsat stige støt.
Stress bliver en væsentlig udgiftspost for virksomhederne i
fremtiden.
Som virksomhed, skal I være klar med effektive,
gennemtænkte og virksomme stresspolitiker, herunder
præventive indsatser, hvor medarbejder trivsel er
omdrejningspunktet, samt et brugbart stressberedskab.
For stress skal tages alvorligt!

Om Stresslæge.dk

Trine Rønnov
Special læge i almen medicin, Stresslæge
I 2016 stiftede jeg firmaet Stresslæge.dk. efter selv at
have været nede med stress. Jeg solgte min
lægepraksis med det ønske, om at kunne give et
langt bedre tilbud til stressramte, end noget andet
sted.
Jeg udviklede derfor mit stressbehandlingsforløb
AMSI® som til dato, har hjulpet hundrede
stressramte ud af deres stress og tilbage til et liv i
balance.
Mine årelange erfaring med det lægefaglige aspekt
af stress samt en psykoterapeutisk og mindful
tilgang, giver en holistisk og eksistentialistisk tilgang
til stressbehandling.
Desuden har mit virke som supervisor for grupper af
praktiserende læger, givet mig en helt unik og
sjælden viden om, hvad der rør sig i mennesker.

Hans-Jørgen Andersen
Aut. psykolog
Hans-Jørgen er autoriseret psykolog hos
Stresslæge.dk og har en erhvervspsykologisk
tilgang, der giver en specifik og skarp indsigt,
til at afhjælpe de udfordringer, som ledere og
organisationer står overfor i forbindelse med
stress.
Hans-Jørgen har i erhvervsregi arbejdet med
udredning af organisatoriske årsager til stress,
herunder forandringsledelse, APV og psykisk
arbejdsmiljø. Han har udviklet flere
trivselsfremmende produkter bl.a. GoDot,
som også fungerer stressforebyggende.
Hans-Jørgen er uddannet i gruppeanalytisk
gruppeterapi, klinisk samt kognitiv terapi og
har været 17 år i forsvaret. Han er desuden en
erfaren og anerkendt underviser og
foredragsholder.

STRESSBEHANDLINGER
Hos Stresslæge.dk får du læge- og psykolog faglig rådgivning
og vejledning. Vi er eksperter på stress.

AMSI®
Aldrig Mere Stress Igen® er et 4-6 mdr. dybdegående,
helhedsorienteret og fleksibelt stressbehandlingsforløb, hvor
den stressramte får præcis den viden, de redskaber og de
øvelser han/hun har brug for, for at komme ud af sin
stresstilstand på kort- og lang sigt – én gang for alle.
Forløbet har til dato hjulpet over hundrede tilbage til et liv
uden stress. AMSI® virker! Forløbet er patenteret og
indeholder de redskaber, vi som fagpersoner, ved virker - også
på lang sigt. Forløbet er gennemtestet og uden sidestykke
herhjemme og kan følges uanset geografisk bopæl.
Læs mere om forløbet her
Hurtigt tilbage på job
Hurtigt tilbage på job er baseret på 3+3 konceptet, som ved en
tidlig indsats skaber rammerne og betingelse for en succesfuld
tilbagevenden på job på 3 uger og indenfor 3 måneder.
Læs mere om forløbet her
Ledelses sparring og supervision
v/psykolog Hans Jørgen Andersen
Skriv til hja@stresslæge.dk vedr. en uforpligtende snak om dine
trivsels/stress udfordringer i din virksomhed/afdeling.

Du kan læse om vores øvrige ydelser og behandlinger på www.stresslæge.dk

Stresslæge.dk tilbyder
FOREDRAG
“Lær at passe bedre på dig selv i en travl hverdag”
v/ MD Stresslæge Trine Rønnov
“Engagementsstress – du smiler hele vejen ud over
kanten” v/ psykolog Hans-Jørgen Andersen
“Bedre trivsel betaler sig”
v/ psykolog Hans-Jørgen Andersen
“Træd i karakter som leder - og bliv hørt”
v/ psykolog Hans-Jørgen Andersen
“Syg af stress - eller bare brug for en pause?”
v/ MD Stresslæge Trine Rønnov

Vi skræddersyr foredrag og temamøder ud fra specifikke
udfordringer, ønsker og behov i lige præcis DIN
virksomhed.

Kontakt
Stresslæge.dk
Stresslægehuset
Jernbanevej 2, 2. sal
3520 Farum
info@stresslaege.dk
tel: 42 90 90 07

www.stresslaege.dk

