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Stop stress Malene Friis Andersen Hent PDF Stress hos medarbejdere er en udfordring, ledere i dag er nødt til
at forholde sig til. Stress er omkostningstungt både personligt og økonomisk, for stresssymptomer kan føre til
nedsat performance og langvarigt sygefravær. Kvalificeret og målrettet ledelse er afgørende for at skabe
trivsel og nedbringe sygefravær blandt medarbejderne – og herigennem styrke de gode resultater.
Denne bog er til ledere, som ønsker effektiv hjælp til at forebygge og håndtere stress samt få stresssygemeldte
medarbejdere tilbage til arbejdet. Bogen er fyldt med redskaber og konkret viden om arbejdsrelateret stress
samt klare anvisninger til, hvad lederen kan gøre i de forskellige faser fra trivsel til stress, som medarbejderne
kan befinde sig i. I bogen vil vi også sætte fokus på stress hos lederen selv. Lederen skal være i balance og
fastholde det nødvendige overblik for at kunne hjælpe sine medarbejdere ud af stress og tilbage til de gode
resultater.
Med bogen i hånden er lederen klædt på til at gribe det vigtige ledelsesansvar og arbejde med at forebygge og
håndtere stress blandt medarbejderne og hos lederen selv.
Bogen henvender sig til ledere på alle niveauer. Også konsulenter, HR og undervisere kan finde stor
inspiration i bogen.
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