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MINDSTRAIN METODEN ER BASERET PÅ 
NYESTE FORSKNING, 

EFFEKTMÅLING & METODESTRINGENS

I ET PILOTPROJEKT LAVET I SAMARBEJDE MED SECURITAS STRAIN LINE MED HENBLIK PÅ AT AFPRØVE MINDSTRAIN METODEN

I FORBINDELSE MED STRESSCOACHING DOKUMENTEREDE VI FØLGENDE EFFEKT HOS IALT 109 STRESSRAMTE

STRESSNIVEAUET FALDER MARKANT OG KONTROLLEN STIGER MARKANT

LANGT DE FLESTE HAR EFTER ENDT FORLØB EN OVERBEVISNING OM, 
AT DE FREMOVER VIL VÆRE I KONTROL, HVIS DE IGEN OPLEVER STRESS.

METODEN VIRKER UANSET, OM DE VISITEREDE HAR BEGYNDENDE STRESSSYMPTOMER, 
ELLER OM DE OPLEVER HØJ GRAD AF STRESS NÅR DE BLIVER HENVIST
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PÅ EN SKALA FRA 1-10
HVOR STRESSET FØLER DU DIG?
0 : JEG ER HELT AFSLAPPET 10 : JEG KAN IKKE BLIVE MERE STRESSET
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PÅ EN SKALA FRA 1-10
HVOR MEGET OPLEVER DU  
AT VÆRE I KONTROL?
0 : JEG HAR INGEN KONTROL 10 : JEG ER I FULD KONTROL
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PÅ EN SKALA FRA 1-10 HVOR  
VÆRDIFULD HAR SAMTALEN MED 
MINDSTRAIN COACHEN VÆRET?
0 : SLET IKKE VÆRDIFULD 10 : MEGET VÆRDIFULD

HAR DU FÅET VÆRKTØJER, DER 
HJÆLPER DIG TIL AT KONTROLLERE 
DIN OPMÆRKSOMHED?
JA / NEJ : RESULTATERNE VISER DEM DER SVAREREDE JA
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AFSLUTNING
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PÅ EN SKALA FRA 1-10  
HVOR SIKKER ER DU PÅ AT DU 
FREMOVER VIL VÆRE I KONTROL 
HVIS DU IGEN OPLEVER STRESS?
0 : JEG HAR INGEN KONTROL 10 : JEG ER I FULD KONTROL

JA / NEJ : RESULTATERNE VISER DEM DER SVAREREDE JA

PÅ EN SKALA FRA 1-10
HVOR STRESSET FØLER DU DIG?
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TESTEMONIAL . MARIA
Jeg har haft stor gavn af MINDStrain forløbet. Det har givet mig værk-
tøjer til at håndtere mine tanker, når de fylder for meget. Det er nogle 
gode værktøjer, som jeg er glad for at have lært og bruger dag-
ligt. Jeg startede mit forløb op hos en anden coach end Stig - jeg er 
rigtig glad for, at jeg kom til at gå hos Stig.

TESTEMONIAL . SØREN
Efter ekstremt arbejdspres kontaktede jeg firmaets sundhedsforsik-
ring for hjælp, for at undgå stress. Efter en god telefonsamtale fik 
jeg forklaret at min hensigt var hjælp her og nu, og ikke et ønske 
om hverken 1 eller 14 dages sygemelding. Jeg blev henviste til en 
MINDStrain Coach. Lena har igennem mine lektioner med MINDStrain 
formået at afhjælpe mine stress symptomer, og fået mig til holde fokus 
på det primære, både i forbindelse med arbejde og fritid. Lena besidder 
en høj grad af empati, og har en god evne til at lytte og lære. Jeg vil til 
enhver tid anbefale MINDStrain.

TESTEMONIAL . MARTIN
Jeg har fået en effektiv og hurtig metode/værktøj til at håndtere mit 
tankemønster, så det ikke skaber uro/stress. Jeg har også i forbindelse 
med forløbet, reflekteret meget over, hvilke tanker, der tilfører vær-
di – og hvordan jeg kan fokusere på de ting, jeg selv kan påvirke. 
Overordnet set har jeg fået mere ro i sindet og mere styr på mine tanker.

TESTEMONIALS
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TESTEMONIAL . DENNIS
Efter lang tids massivt og stigende arbejdspres – oftere og oftere døgnet 
rundt – virkede hjernen til sidst ikke mere, og jeg kunne ikke styre tanke-
myldret. MINDStrain metoden er meget værdifuld, når først man får 
fat i pointen! ”Fed” måde selv at blive herre over tankerne på! Jeg 
er vært, byder tankerne velkommen og beder dem tage plads til jeg 
har tid. Så bliver jeg den, som har kontrollen. 

Metoden hjælper simpelthen én med at skifte fokus til det der er vigtigt 
her og nu. Metoden skal bruges fremadrettet og hvis jeg havde lært den 
på et tidligere tidspunkt, ville jeg måske have kunnet strække den læn-
gere inden jeg gik ned.

TESTEMONIAL . SUSANNE
Jeg har i flere år været plaget af svimmelhed og kvalme i kortere perio-
der, men jeg har aldrig rigtigt indrømmet over for mig selv, at det må-
ske kunne være en arbejdsmæssig overbelastning. Jeg valgte i årevis at 
udtænke en fysiologisk forklaringen på symptomerne. 

For 4 måneder siden blev tilstanden permanent og jeg blev tunget til 
at lede lidt dybere efter den egentlige årsag.  I den forbindelse fik jeg 
mulighed for at deltage i et forløb, hvor jeg fik kendskab til og mulighed 
for at praktisere metoden MINDStrain.   

TESTEMONIALS
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TESTEMONIAL . SUSANNE . fortsat
Jeg havde intet forhåndskendskab til MINDStrain, men metoderne 
var lette og forståelige, de skulle blot fastholdes og øves dagligt. 
Den helt faste procedure omkring afrapportering, når de få daglige 
øvelser var udført, sikrede at jeg faktisk fik lavet øvelserne hver 
dag. Øvelserne bar forholdsvis hurtigt frugt. Det blev muligt for mig 
momentvis at holde frikvarter fra tankemylderet samt nedbringe graden 
af svimmelhed. 

Vi arbejdede os rundt om de problematikker, der rumsterer og fylder i 
hverdagen. Vi fik kædet øvelser på, der efterfølgende blev daglig ruti-
ne og relativt hurtigt gav mig en større ro og overblik samt nogle helt 
konkrete redskaber, som jeg straks støttede mig op af med god effekt. 
Jeg har opnået et langt bedre kendskab til, hvordan min hjerne fungerer 
og agerer og jeg tænker og håber, at jeg fremadrettet vil have mulighed 
for at undgå at blive suget op af orkanens øje. Jeg vil nu i stedet have 
kendskab til nogle teknikker, som gør, at jeg kan betragte den på behø-
rig afstand. 

Min coach har været formidable dygtigt til at guide mig igennem udfor-
dringerne og introducere MINDStrain metoden. Hun har desuden været 
godt til at hjælpe mig med at finde frem til netop mine udfordringer. 

TESTEMONIALS
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MINDStrain har en app, som alle MINDStrain Coaches arbejder 

i. I denne app sikrer metodestringens, samtidig med at effekten 

dokumenteres. 

Det er data fra denne app, som vises i denne rapport. Ved opstart 

af pilotprojektet blev parterne enige om, at dokumentere pilotpro-

jektet ved hjælp af denne data.

Ved opstart og afslutning af samtaleforløbet bliver vedkommende 

der skal i forløb, spurgt om det oplevede stressniveau, om ved-

kommende oplever at være i kontrol, og om vedkommende tror 

stress er farligt/skadeligt. 

Ved de mellemliggende samtaler bliver vedkommende desuden 

spurgt om samtalen har været værdifuld, og om vedkommende 

har fået værktøjer, der hjælper med at kontrollere opmærksomhe-

den. Ved den afsluttende samtale bliver der spurgt, om vedkom-

mende er sikker på, fremover at være i kontrol, hvis vedkommende 

igen oplever stress  

Spørgsmålene besvares enten med ja/nej eller på en skala fra 0-10. 

DATAGRUNDLAG & DATAINDHOLD
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* Stressniveauet falder markant

* Kontrollen stiger markant 

* De visiterede oplever at få værktøjer, der hjælper dem

* Langt de fleste oplever samtalerne som værende værdifulde. At samtaler  

 ne opleves som værende mere og mere værdifulde som forløbet skrider   

 frem, skyldes sandsynligvis, at de visiterede oplever, at metoden virker, når   

 de bruger værktøjerne over tid

* Holdningen til om stress er farligt/skadeligt falder drastisk. Forskning viser,   

 at hvis vi tror stress er skadeligt/farligt, så responderer kroppen uhensigts  

 mæssigt ift. hvis vi ikke tror det er skadeligt/farligt (Wisconsin University, 2012).

* Langt de fleste har efter endt forløb en overbevisning om, at de fremover  

 vil være i kontrol, hvis de igen oplever stress.

* Metoden virker uanset, om de visiterede har begyndende stresssymptomer,   

 eller om de oplever høj grad af stress når de bliver henvist

* Der er ingen henviste, der har haft behov for mere end 5 samtaler, før de   

 har vurderet sig selv som stressfri. Dette gælder når stress ikke har udviklet   

 sig til angst/depression. 

* Der er ingen signifikante forskelle mellem pilotprojektet, andre forløb i   

 samme periode, og alle samlede forløb. 

RESULTATERNE VISER


