Stresshåndtering
I erhvervspsykologer.com definerer vi stress som en
fastlåst tilstand, der er aktiveret af en bestemt kontekst,
hvor den stressramte føler sig magtesløs, samtidig med
at denne ikke føler, at det er muligt at handle sig ud af
situationen eller at se en ende på den. Stress kan ramme
alle, og er altså ikke afgrænset til en bestemt
persontype. Når en person rammes af stress, kan det
være en kombination af flere forskellige faktorer.
Særligt fem faktorer spiller ind:
Arbejdsmængde
Der er altid en risiko for stress, hvis den enkeltes
arbejdsmængde opleves som uoverskuelig.
Dårlig kommunikation
Denne faktor kan vise sig på mange måder, men ofte
kan det være et spørgsmål om en kontekst, der er uklar,
eller om en leder, som ikke er klar og tydelig i sine
udmeldinger.
Privatlivet
Sygdom eller sygdom i nærmeste familie, en skilsmisse
eller en ombygning i hjemmet vil eksempelvis sjældent
være en god kombination med en stor arbejdsmængde
på jobbet.
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Det fysiske miljø
Dette kan f.eks. være et spørgsmål om, at den
enkelte befinder sig i et kontorlandskab, som virker
overstimulerende, hvilket i starten føles ubekvemt,
men over tid kan medføre en følelse af ikke at kunne
udføre sit arbejde.
Det psykiske miljø
Et typisk scenarie er her, at den enkelte kan føle sig
mobbet af både kollegaer og ledere.
Alt for ofte oplever vi, at den stressramte bliver
tilbudt behandling, men med en opfattelse af at det
er en individuel opgave at håndtere stressen. Vi gør
meget ud af at have et samarbejde med den
virksomhed, den stressramte arbejder for, således at
treenigheden i stresshåndteringen består af
virksomheden, psykologen og den stressramte. Hvis
ikke den stressramte ønsker involvering fra
arbejdspladsen, er det også muligt at være i et
forløb, som kun involverer psykolog og stressramt.

Forløb og indhold
Sædvanligvis bliver vi i erhvervspsykologer.com kontaktet af den
stressramtes leder. I den forbindelse kortlægges baggrunden for
kontakten.

Herefter vil psykologen fortælle om behandlingsforløbet, og der vil
aftales en dato for første session med den stressramte. Denne
session vil være af halvanden times varighed.

Forløb uden deltagelse fra virksomhed
Under dette forløb vil den stressramte have samtaler
med psykologen med jævne mellemrum. Det
handler om at afdække årsagen til stressen, og derfra
finde frem til, hvordan den stressramte bør håndtere
situationen som individ. Hvis den stressramte er
sygemeldt, vil denne i samarbejde med psykologen
lave en plan over tilbagevenden til arbejdspladsen.

Efter første session kontakter psykologen den stressramtes leder
med en tilbagemelding vedrørende det videre forløb. Lederen vil i
den forbindelse tilbydes både sparring og rådgivning.

Efter fire til seks sessioner med den stressramte, mødes alle tre
parter for at evaluere stresstilstandens baggrund. Her vil der også
etableres en forventningsramme for alle parter.

Efter et yderligere antal sessioner med den stressramte, mødes alle
tre parter og laver den konkrete planlægning af den stressramtes
tilbagevenden til arbejdspladsen, præventive tiltag mm.
Psykologsamtalerne vil fortsætte, indtil den stressramte er tilbage
på arbejdspladsen på fuld tid.

Kontakt erhvervspsykologer.com for nærmere information
tlf. 39 18 66 66
Mail: info@erhvervspsykologer.com
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