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Psykologcentret35 

Vesterbro 35, 1 

9000 Aalborg 

Telefon: 

LØFT 
 (Løsningsfokuseret Tilgang) 

Desuden indeholder forløbet 

- 3 stresstest + udviklingsdiagram 

- 1 e-bog (Lars Bugge: Sådan overvinder 

du akutte stresstilstande—Frydenlund) 

- 1 stresshæfte (Winnie Flensborg: Ar-

bejdsglæde og stress) 

- 1 notesbog 

- Diverse opgaver, øvelser og dokumenter 

Materialer er indeholdt i prisen og udgør 

en værdi af 600 kr. 

Oversigt over emnerne 
Det kan betale sig at håndtere 

stressen—både økonomisk og 

menneskeligt 

Krise– og Erhvervspsykolog 

Winnie Flensborg 

Krise– og 

Erhvervspsykolog 

Winnie Flensborg 

Et stresshåndteringsforløb 

på 7 gange over ½ år 



Hvor meget koster en stresssygemelding? Det 

kan ikke gøres op i menneskelige omkostnin-

ger, men der kan sagtens laves en udregning 

på de økonomiske omkostninger. Hvis en 

medarbejder sygemeldes, koster det virksom-

heden tabt omsætning og indtjening udover 

lønnen til den sygemeldte. Og hvis det ender 

med, at medarbejderen ikke kan komme tilba-

ge, koster det  ansættelse af en ny medarbej-

der. Vi ved, at det tager omkring et år, før en 

ny medarbejder er fuldt inde i jobbet. Det kan 

derfor betale sig at fastholde medarbejderen 

og få denne hurtigere tilbage i jobbet 

Tidligere deltagere siger.. 

Du vil opleve, at du ikke er alene med dine proble-

mer, og at  du møder anerkendelse og forståelse. 

Derudover får du værktøjer til at bearbejde de ting, 

som er med til at gøre dig stresset, og giver dig 

forståelse for det at være stresset, og dermed fore-

bygge fremadrettet, at du ikke kommer i den sam-

me situation igen (Jesper). 

Super at snakke med ligesindede, som forstår din 

situation. Du får redskaber til at håndtere din 

stress (Brian) 

Det har hjulpet mig med at få luftet mine tanker 

samt udveksle succesoplevelser i et lukket forum 

(Mary) 

Jeg har lært at sige fra og bede om hjælp. Jeg har 

lært at lytte til min krops signaler (Svend) 

Mødet i gruppen giver stof til eftertanke og læring 

(Marianne) 

Program og indhold 

 

Mandage fra 9-12, Psykologcentret35,       

Vesterbro 35, 1—DK9000 Aalborg 

 

xx.01.2018  

Introduktion og Præsentation 

 

xx.02.2018 

Hvad er stress og Håndtering af stress 

 

xx.03.2018 

Undtagelser og Mirakelspørgsmål 

 

xx.04.2018 

Forandring og Skalaspørgsmål 

 

xx.05.2018 

Feedbackrunden 

 

xx.05.2018 

NLA-princippet og Mindfulness 

 

xx.06.2018 

Vedligeholdelse og Afslutning 

 

Der er en hjemmeopgave mellem hver 

kursusgang. Antal deltagere: 6-8 pers. 

Prisen for hele forløbet, inklusive 

materialer og moms er kr. 5.600,-  

 

Forløbet kan hindre tilbagefald og er velegnet 

til at fastholde fokus på nye vaner efter en 

periode med stress, stresssygemelding eller 

som støtte under tilbagevenden til jobbet. 

Pris 

LØFT— Et kursusforløb over 7 gange gennem et halvt år med fokus på løsninger og stresshåndtering 


