


Tænk hvis alt du ved omkring stress ikke er rigtigt…

Tænk hvis stress ikke er farligt…

Tænk hvis du kan forebygge og håndtere din egen 
stress ved at tænke anderledes om dine tanker…

Tænk hvis MINDStrain er en effektiv metode til at 
forebygge og håndtere stress uden lange 
sygemeldinger, mistrivsel samt tab af menneskelige og 
økonomiske ressourcer…



Fakta om stress:
Facts: 60 % af danske ledere kan identificere stress og mistrivsel men 71 % ved ikke, 
hvordan de skal tackle det. Det viser en undersøgelse fra AS3, der har spurgt over 
200 ledere.

430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12% 
af befolkningen.
Op mod hver fjerde sygemelding skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det svarer til 
35.000 danskere, som hver dag er sygemeldte på grund af psykosociale faktorer.
Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige 
dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet. 
Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser og 
500.000 henvendelser i almen praksis hvert år.
I følge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver stress en af de væsentligste 
kilder til sygdom i 2020.

Hvad er stress?
Vi har ca. 70.000 tanker hver dag. Når vi engagerer os i tanker der vækker 
bekymringer hos os, er det potentielt stressudløsende. Stress er således en reaktion vi 
får, når vi bruger for meget tid og energi på negative bekymringstanker. 

Med MINDStrain lærer du simple og effektive teknikker til at kontrollere hvilke 
tanker du engagerer dig i, og du kan derved undgå stress. 

Du kan sammenligne tanker med at være på running sushi. Dine tanker er de 
forskellige skåle der kommer forbi dig, og du bestemmer selv hvilke du tager over på 
dit bord og spiser. 



Vi tilbyder:
Forebyggelse
2 dages kurser i forebyggelse af stress. Her lærer du at håndtere dine egne tanker, så 

du undgår at hænge fast i bekymringstanker, og så du opnår at holde fokus på det 

konstruktive og løsningsorienterede. 

Disse kurser tilbyder vi som åbne forløb, og vi skræddersyr forløb til netop din 

virksomhed. 

Behandling
Hos MINDStrain samarbejder vi med Securitas omkring behandling af stress.

Som arbejdsgiver kan du etablere en aftale med Securitas Strain Line, hvorefter dine 

medarbejdere med stresssymptomer vil kunne blive henvist til en MINDStrain

behandler. 

Vi har selv uddannet vores MINDStrain behandlere, og garanterer at de arbejder efter 

metoden. 

Traditionelt set får mennesker med stresssymptomer 10-15 psykologsamtaler, før de 

føler de er på benene igen. Ofte følger der lange sygemeldinger med. Hos 

MINDStrain arbejder vi ud fra metakogntive principper og metoder. Forskning viser, 

at 5 samtaler er nok til at fjerne stresssymptomer og skabe trivsel. 

Derfor får man som udgangspunkt bevilget 5 samtaler, når man har stresssymptomer 

og skal i behandling hos en MINDStrain behandler. Dette er naturligvis mere 

hensigtsmæssigt både menneskeligt og økonomisk. 

Kontant os: 

www.mindstrain.com
info@mindstrain.com

+45 4019 0000


