
KOLLAPS
Du er kollapset med stress - Gør følgende:

Sygemeld dig omgående
Kontakt omgående din læge

Aflys omgående alle arrangementer i kalenderen
Kontakt omgående en stresscoach eller psykolog med speciale i stress

OVERBELASTET
Du er overbelastet - Gør følgende:

SÅDAN HAR DU DET:

Du føler dig enormt presset.
Du har svært ved at overskue selv små ting.
Du har svært ved at sove, eller sover hele tiden.
Du har mange stress symptomer som:
• Indre uro
• Hovedpine
• Rastløshed
• Agressivitet
• Hjertebanken
• Maveproblemer
• Ubeslutsomhed
• Hyppige infektioner 
• Hukommelsesbesvær
• Angst eller stor nervøsitet

SÅDAN GØR DU:

Aflys arrangementer i din kalender den næste uge.
(Det er vigtigt du får ro på dig selv og dit sind nu)

Kontakt en stresscoach eller psykolog.
(Det er vigtigt at du får professionel sparring straks)

Kontakt din læge snarest muligt.
(Din læge kan hjælpe dig med god sparring)

Snak med din partner eller familie om hvad der sker.
(Det er vigtigt du får talt med nogen om hvad der sker)

Hvis du har mulighed, så tag fri fra arbejde.
(Det er vigtigt du får ro på dig selv og dit sind NU)

BELASTET
Du er belastet - Gør følgende:

SÅDAN HAR DU DET:

Du føler dig moderat presset.
Du har svært ved at forholde dig i ro.
Du har symptomer som:
• Tics
• Nervøs
• Indre uro
• Hovedpine
• Sugen i maven
• Maveproblemer
• Mere syg en normalt
• Flere fejl end normalt
• Spændinger i muskler

SÅDAN GØR DU:

Erkend at du er presset af et eller andet i dit liv
(Forsøg at finde ud af hvilke områder der belaster dig)

Hvis det er jobbet der er stressbelastninger i…
(Så tal med din chef om en reducering

Alternativt din TR eller AMR)

Hvis det er i privatlivet at der er stressbelastninger…
(Så søg at begrænse eller fjerne dem straks)

Kontakt evt. en streesscoach
(Vedkommende kan hjælpe med at spotte og stoppe dine belastninger)


