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Min mission er at gøre viden 
om stress og trivsel 
håndgribeligt og forståeligt

Ny lederuddannelse indtil 4. 
oktober tilbud på 27.000 kr. 
derefter kr. 42.000



Vores hjerner – et stort mentalt fitness center

23 milliarder hjerneceller 

60.000 tanker hver dag

Det vi lyser på, får vi mere af

Det indbildske opleves reelt



Forsimpling af hjernen og systemet



Tilstand

Både sundt og begrænsende 

Overbelastning over tid

Naturlig biologisk reaktion! 

Kroppen vil så gerne selv genskabe balancen!

Hvad er stress?



Jeg er ”i flow”

Alt lykkes
Jeg føler mig presset

Travlt 
Mangler overblik

Kort lunte 
Stress-symptomer

Jeg når det aldrig

Overbelastet 
Svært at fastholde 

Mange fejl 
Flere symptomer
Jeg gør det selv

Jeg skal bare lige

Jeg kan ikke mere

Stresskollaps 
Angst 

Begrænset tillid til sig 
selv og andre

Trivsel

Belastning
Inspiration Maiken Matzau



Livsvippen

Personlige kompetencer

Tilpasset sværhedsgrad af opgaver

Familie og socialt netværk

Indflydelse og kontrol 

Godt arbejdsmiljø

Adgang til rådgivning

Egne og andres krav & forventninger 

- Familie og venner

- Arbejdsplads

- Samfundet 

Kilde: Bo Netterstrøm



Tegn på travlhed, mistrivsel og med fare for stress

Hjernens kapacitet nedsættes
Ser begrænsninger

og mulige farer

Ændret adfærd Fysiske behov

Psykisk mere følsom
Mere alvorlig

Eksterne belastninger



Vilkår og rammer

Rammer

Vilkår



Hvordan ser det ud på jeres arbejdsplads?

Personlige kompetencer

Tilpasset sværhedsgrad af opgaver

Familie og socialt netværk

Indflydelse og kontrol 

Godt arbejdsmiljø

Adgang til rådgivning

Egne og andres krav & forventninger 

- Familie og venner

- Arbejdsplads

- Samfundsmæssigt 

Kilde: Bo Netterstrøm



Er der nogle forhold i med fordel kan være opmærksom på?

Kunne i flytte fokus hen på områder med indflydelse?

Lyser i på det, der virker?



3 gode råd

Rolleklarhed

Klare og fair krav og forventninger

Støtte og anerkendelse

Opgaveafgrænsning

Kommunikation

Vær detektiv

Arbejdsro - Fokus på det der virker

Klar kommunikation - dialog - lytte

Dagligdag

Vis form for forudsigelighed

Sociale tilhørsforhold

Realistiske mål



Forsøg at huske, hvad det var, du ville have 
med?

Hvad var det egentlig, du tænkte på at gøre?

Er det realistisk?

Er det med fokus på det der virker?

Får du energi af denne opgave?



Hjernen, stress og trivsel

Rådgivning, foredrag, oplæg, uddannelser og hjernesjov

Oplæg til medarbejderne, oplæg til ledergruppen, 1 times hjerneleg, Stressrådgivning af medarbejder og leder

Stressrådgiveruddannelse Kr. 42.500, tilbud 4. oktober kr. 32.500 

Ny lederuddannelse Kr. 42.500 tilbud indtil 4. oktober kr. 27.000 

Tilmeld jer gerne mit nyhedsbrev via pia@beati.dk

Ring gerne 71729172 


