Stresshantering
NÄR DE UPPLEVDA KRAVEN ÄR HÖGRE ÄN RESURSERNA ATT BEMÄSTRA DEM, SKAPAS STRESS SOM
HINDRAR PRESTATION OCH MINSKAR VÄLBEFINNANDE

Stress.
När vi lever med alltför höga krav och inte har resurserna
för att bemästra situationen leder det till stress. Långvarigt
gör det att vi inte kan fungera som vanligt, varken i jobbet
eller privat, vilket orsakar såväl sämre prestationer som
lidande.
Vanligt är att vi känner nedstämdhet, oro och ångest,
trötthet, önskan att isolera oss för att undvika ytterligare
krav från omgivningen. Humöret påverkas och vår
toleransnivå är närmast obefintlig. Vi får sämre
koncentrationsförmåga, minnesförmåga och att ta olika
beslut blir svårt.
Även fysiskt visar sig stressen genom att immunförsvaret
påverkas och vi drabbas lättare av infektioner. I samband
med detta slarvar vi lätt med mat och motion vilket leder till
att sömnen påverkas negativt.
Med hjälp av KBT (kognitiv beteendeterapi), kan man
komma tillrätta med stressproblematiken, lära sig hantera
den, hitta verktyg och nya sätt att förhålla sig till hur
verkligheten ser ut och därmed också markant minska
risken att drabbas av negativ stress.

Stresshantering.

Kognitiv beteendeterapi.
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi
som grundar sig på forskning och teoribildning inom
inlärnings-psykologi, kognitionspsykologi och
socialpsykologi. Tonvikten ligger på samspelet mellan
individen och omgivningen, här och nu.
Med ”beteende” menas olika kroppsliga reaktioner, egna
tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika
handlingar som gör att både individen själv och dennes
omgivning påverkas. Beteende i denna bemärkelse är
föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi.
I behandlingen fokuseras på häroch nusituationen och de
faktorer som där förekommer.
Dessa kan utgöras av t ex sociala
färdighetsbrister, feltolkningar av
signaler från den egna kroppen
och omgivningen eller andras
uppmärksamhet för olika
beteenden.

Nova erbjuder gruppbaserad coaching för att hantera
stress.
Dessa workshops (1+1+1/2 dag) bygger på en blandning av kunskapstillförsel, dialog och träning. Mellan
respektive tillfälle får deltagaren hemuppgifter att lösa.
Pris
4-6 p 12 000:- per person
7-9 p 10 000:- per person
-12 p 8 000:- per person

Grupp
Individ

1. Kunskap &
normalisering
2. Förståelse &
nyorientering
3. Åtgärdsprogram
4. Vidmakthållande
5. Sömn/kost/motion
6. Medveten närvaro

Nova erbjuder ett
individualterapi för
behandling av stress under ledning av legitimerad
psykolog. Paketet innehåller:
•10 sessioner
•Hemuppgifter - mellan varje tillfälle
•Överlämning - till närmsta chef vid sista tillfället
•Journalföring - enligt praxis
Pris för grundpaketet är 19 000:Eventuella resor, logi tillkommer
Nova
Jönköping – Göteborg – Malmö - Stockholm
www.nova-au.se

De behandlingsmetoder som
ryms inom KBT kan utgå från en
persons problem och upplevelser
likaväl som från flera personers.

Metoden bygger på:

Nicole Masri
Är legitimerad psykolog med
inriktning mot kognitiv
beteendeterapi och arbetar såväl
med grupper som individer.
Gillar utmaningen i att hitta och
förändra dysfuktionella beteenden
hos varje enskild individ. Hjälper
människor att hitta harmoni,
balans och vägledning i livet.
nicole@nova-au.se

