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Fakta om stress
Mellan 2010 och 2015 ökade antalet startade sjukfall i psykiatriska diagnoser med
57 000 eller 59%. Av dessa utgör 66% anpassningsstörningar och stressreaktioner.
Stress är vanligast hos kvinnor, 73% och åldern 30–39 år.

Vår nya folksjukdom?
En undersökning med 200 ledare (AS3) visar att 60% upplever stress och att 71% av
svarer til 35.000 danskere, som hver
dessa inte vet hur de ska tackla sin stress. Kostnaden
i Sverige
stressrelaterad
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dag er sygemeldte på grund af psykosofaktorer.
Stress koster samfundet 14
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sjukdomsorsaken
2020.
HVORDAN DE SKAL TACKLE DET.
hedsvæsnet.

Fakta om MINDstrain

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 9% af befolkningen.
Op mod hver fjerde sygemelding skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø.

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.

MINDstrain grundades i Danmark 2015 av Stig Sølvhøj och Katrine Sejersen-Permin
och finns nu i Europa, USA och Afrika. MINDstrain
SverigePR
grundades 2018.
OMKOSTNING
I Sverige erbjuder vi förebyggande kurser (andra
länder
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även behandling).
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Studier i Danmark visar att vi med
MINDstrain metoden kan sänka
organisationens sjukskrivningskostnader
med 56% (landsgenomsnitt, 29,4 dagar).
och med 79% (räknat på 80 dagar)!
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KOSTPRIS FOR VIRKSOMHEDEN
PR STRESSRAMTE
FULDTIDSSYGEMELDING
29,4 DAGE (LANDSGNMSNIT)

SAMLET KOSTPRIS
80 DAGES OPTRAPNING I
ARBEJDSTID EFTER SYGEMELDING

Vi har runt 75.000 tankar varje dag. När vi engagerar oss kan tankarna väcka
Med MINDStrain lærer du simple og
HVAD ER Med
STRESS
bekymmer och oro och vi kan skapa stressreaktioner.
MINDstrain
lär tildu
dig att
effektive teknikker
at kontrollere,
hvilke tanker du engagerer dig i, og du
VI HAR CA. 60.000 – 90.000 TANKER HVER
kontrollera vilka tankar du engagerar dig i och
kan därmed undgå
stress.
kan derved
undgå stress.
DAG. NÅR VI ENGAGERER OS I TANKER,

MINDstrain erbjuder

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 BEKYMRINGSTANKER.

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 erbjuder löpande 2-dagarskurser i förebyggande av stress. Du lär dig att hantera
dina egna tankar, så att du undviker att fastna i ett stressframkallande tillstånd.
MINDstrain är unik på det sättet att det inte spelar någon roll vad som är orsaken till
din stress. Du får en konstruktiv och lösningsorienterad metod och kan fortsätta
arbeta.
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