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Stressekspert
føler sig overset
STRESS: Henriette Høeg, erfaren
stress-coach på
tiende år, forstår
ikke, at coachverdenen fortsat ikke bliver taget alvorligt.
Af Henrik Helmer Petersen
Når firmaer tilbyder hjælp
til stressede medarbejdere,
er det som oftest tilbud om
psykologsamtaler,
firmaerne tilbyder at betale for.
Når stressede medarbejdere
søger hjælp igennem deres
sundhedsforsikring, er det
altid psykologsamtaler, forsikringsselskaberne tilbyder at betale for.
- Det på trods af, at mange
stresscoaches har meget
stor erfaring og succes med
at hjælpe mennesker med
stress. En psykolog kan
have speciale i mange ting.
En stresscoach er specialist
i stress. Alligevel benyttes
den unikke ekspertise ikke
i tilstrækkelig grad. Der er
mange mennesker, der ikke
får den bedste hjælp. Vi er
mange stresscoaches, der
ikke føler, at vi bliver taget
helt alvorligt.
Det
siger
Henriette
Høeg, der driver firmaet
Coachingzonen i Hillerød.
Hun har hjulpet mennesker med stress siden 2006.
Flertallet betaler selv for

hjælpen. Andre gange er
Henriette Høeg ude i virksomheder, hvor hun giver
råd, underviser og hjælper ledere og teams med at
håndtere travlhed og forebygge stress på arbejdspladserne. Nogle virksomheder
benytter hende også som
stresscoach som supplement
til den etablerede sundhedsforsikringsordning, når der
er behov for det, og medarbejdere ønsker det.
Henriette Høeg er en erfaren og anerkendt stresscoach.
Nu tager hun hul på en diskussion og et dilemma med
mange aspekter.
- Jeg har haft flere klienter, som har valgt at søge
min hjælp og selv betale
for behandlingen, fordi arbejdspladserne og de private sundhedsforsikringer
udelukkende har haft tilbud
om psykologsamtaler som
hjælp.

Unyttig snak

- Nogle har fravalgt at komme til psykolog, fordi der
stadig er tabubelagt og et
nederlag for nogle at gå til
psykolog. Andre har været
hos psykolog tidligere, og
så kommer de til mig, fordi de ønsker mere specifik
stressrådgivning og -behandling. De har følt, at der
har været for meget analyse
hos psykologen, for meget
barndomssnak og for lidt
brugbar hjælp. De fortæller

mig, at de ønsker mere konkret hjælp til at afhjælpe og
håndtere deres stress. Der
er brug for, at arbejdspladserne og forsikringsselskaberne drager nytte af den
store stressekspertise, som
stresscoaches med en lødig
uddannelse har, fastslår
Henriette Høeg.

Dilemma

Når det er sagt, så kender
Henriette Høeg udmærket
behandlerverdenens akilleshæl.
- Vi spænder vidt. Jeg forstår godt, der er nogle, der
kalder os en broget verden.
Det at være stresscoach er
ikke en beskyttet titel. Nogle
har sparsom uddannelse og
mindre erfaring som stresscoach. Andre meget specifik og grundig uddannelse
og lang erfaring som stresscoach.
- En stresscoach er ikke
nødvendigvis en erfaren
stresscoach. Men en psykolog er bestemt heller ikke
nødvendigvis den bedste
hjælp til et stresset menneske.
- Særligt ikke hvis psykologen ikke har specialiseret
sig i stress. Det svarer til at
gå til almen praktiserende læge med en lidelse, der
kræver en specialist. Afhjælpning af stress kræver
også en professionel specialist. Det være sig en psykolog med speciale i stress
eller en stresscoach med en

ordentlig uddannelse og et
certifikat herpå, siger stresscoachen.

Pilotprojekt

Henriette Høegs forslag er,
at forsikringsselskaberne
begynder i det små at tage
stresscoaches
alvorligt.
Hun foreslår, at forsikringsselskaber til en start etablerer pilotprojekter, hvor de
finder et par erfarne stresscoaches og prøver muligheden af.
- Det er relativ enkelt at
finde erfarne stresscoaches,
som har en lødig uddannelse og har været i branchen
i mange år. Lad dem bistå
nogle stressede forsikringstagere og følge, hvordan det
går. Hvordan hjælpen nytter. Hvis stresscoachene er
gode, og de får hjulpet deres
klienter godt og videre, så
knyt stresscoachene til forsikringsselskabet som et
korps af stresscoaches som
supplement til tilbuddet om
psykologhjælp til stressramte, siger den erfarne
stresscoach og fortsætter.

Gevinst

- Flere kan få hjælp til at
komme tilbage i balance og
hjælp til at komme videre efter stress på den måde. Det
vil gavne den enkelte. Det vil
gavne arbejdspladserne. Det
vil gavne samfundet. Vores
store erfaring og ekspertise
som stresscoaches vil ikke
være spildt, siger Henriette
Høeg, Coachingzonen i Hillerød.

Det er relativ enkelt at finde erfarne en stresscoach, som har en
lødig uddannelse og har været
i branchen i mange år, påpeger
Henriette Høeg.

Stressbehandling
Ifølge stresscoach Henriette Høeg er god stressbehandling en proces, der
spænder over hele forløbet fra stresskollaps til
trivsel. I mange tilfælde
fra at være sygemeldt til
at komme tilbage på arbejde og fastholde sin balance og sit overskud.
Henriette Høeg forklarer:
Stressbehandling
rummer mange elementer, og en stresscoach er
klædt på til at afdække
graden af den stressramtes belastning, symptomer, årsager og triggere
til stress. Herudover rådgiver og formidler stresscoachen sin viden om
nervesystemet, hjernen
og hormoner.
Henriette Høeg fortæller, at stressbehandling
til en start indbefatter en
stor grad af rådgivning.
- Stressrådgiveren har
viden om stress, som
hjælper den stressramte til at forstå, hvorfor
vedkommende har hjertebanken, er bekymret,
har uro og er grådlabil,
siger hun.
Ifølge Henriette Høeg
har stresscoachen også
en fornem opgave i at
hjælpe den stressramte
af med følelsen af skyld
og skam.
- Det handler om at skabe håb, retning og positivt fokus hen imod en
verdag i balance.

Processen hos en
stresscoach for en
stressramt
1.

Første skridt i processen
hos en stresscoach er at
få skabt ro og balance i
nervesystemet. Det er der
mange veje til. Herunder
at genskabe kontakten
til kroppen gennem forskellige øvelser. Fokus
på vejrtrækningen kan
være en af mange.

2.

Når der er kommet mere
ro på, og symptomerne
er begyndt at fortage sig,
sætter en stresscoach
fokus på både de åbenlyse og de mere komplekse
årsager og triggere til
stress. Der kigges på den
stressramtes vaner, tankemønstre og strategier
ud i det at håndtere livet.

3.

Et forløb hos en stresscoach rundes af, når
personen er symptomfri, i balance og atter er
i stand til at tage ansvar
for sig selv ved at bruge
sin indsigt og de nyerhvervede værktøjer til
at håndtere de stressende situationer, som alle
mennesker kommer ud i.
Derudover hjælper en
stresscoach med at lægge en konkret plan for
at komme tilbage til arbejdslivet, hvis man er
sygemeldt.
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Der er brug for
flere muligheder
STRESS: HR Partner
efterlyser supplement til psykologer
til stressramte.

Af Henrik Helmer Petersen

Der er mange mennesker, der ikke får den optimale hjælp, mener
Henriette Høeg, erfaren stresscoach fra Hillerød.

Som tidligere HR Partner
igennem ti år i en IT-virksomhed i Ballerup har
Hanne Bing haft med flere
stressramte medarbejdere
at gøre.
Hendes erfaring er, at nogle medarbejdere har stor
gavn af at få tilbudt snakke
med en psykolog, mens andre har større gavn af at få
tilbudt snakke med en stresscoach.

- Det er samtaler hos en
psykolog, man får tilbudt
igennem sin sundhedsforsikring, hvis man er stressramt. Det er der meget godt
at sige om. Som HR Partner
har jeg været meget tilfreds
med samarbejdet med forsikringsselskabet Skandia,
slår Hanne Bing fast.
- Men, fortsætter hun.
- Der er flere dilemmaer.
Stress er mange ting, og det
er ikke alle psykologer, der
er lige gode til at håndtere
mennesker med stress. Det
kan være svært at finde en
god psykolog.
- Derudover er der medarbejdere, der fravælger
at få hjælp, fordi vedkommende ikke vil til psykolog.
For nogle er det tabubelagt
at skulle ty til en psykolog.
Jeg har haft stressede medarbejdere, der har fravalgt
hjælp af den grund.

Valgfrihed

Hanne Bings konklusion er,
at man som virksomhed bør
kunne give stressede medarbejdere valget mellem at
få hjælp af en psykolog eller
en stresscoach.

»

Mit forslag er, at
man finder nogle gode
stresscoaches og lader
dem være et supplement til den mere traditionelle hjælp fra psykologer til stressramte.
Hanne Bing,
tidligere HR Partner i en
IT-virksomhed i Ballerup

- Den optimale hjælpe til
stressramte medarbejdere
vil være, at de har valget
mellem en psykolog med
speciale inden for stress eller en dygtig og anerkendt
stresscoach, mener hun.
På Hanne Bings arbejdsplads valgte man et par gan-

ge at betale at give en medarbejder hjælp af en stresscoach.
- Jeg har erfaring med, at
når medarbejderne kommer
tilbage efter en stress-sygemelding, og de har fået den
rigtige stressbehandling, så
er de meget bedre klædt på
til at komme hurtigt videre.
De har lært at takle de udfordringer, deres stress har
givet.

Dilemma

Hanne Bing forstår godt,
at der er firmaer og forsikringsselskaber, der foretrækker at lade psykologer
tage sig af stressramte.
- Coachverden er vanskelig at finde rundt i, og der er
helt sikkert dygtige og mindre dygtige coaches.
- Men som det er nu, er det
desværre ikke alle stressramte, der får den optimale
hjælp. Mit forslag er, at man
finder nogle gode stresscoaches og lader dem være et
supplement til den mere traditionelle hjælp fra psykologer til stressramte, siger
Hanne Bing.
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Ved du ?
købe

- At du kan
billeder, artikler
og videoklip der har været bragt
i Frederiksborg Amts Avis og
på www.sn.dk

Julie Løve bakker stresscoach Henriette Høeg op i, at der mangler tilbud om samtaler med en stresscoach
til stressramte mennesker.

Psykolog var
ikke nok
STRESS: Da Julie
Løve gik ned med
stress, var hjælpen
sparsom.

Af Henrik Helmer Petersen
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10.00-12.00: Gl. Holte Kirke,
Legestuen Englebørn.
10.00-12.00 og 13.00-17.00: Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum har åbent.
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Byens perle får den helt store tur
FORSKØNNELSE:
Hotel og restaurant
Strand i Gilleleje
åbner i maj efter en
gennemgribende
renovering.
GILLELEJE: I vinduerne ud
mod torvet i Gilleleje har
der siden december sidste
år længe stået, at stedet åbner i påsken. Nu kommer
direktøren for Hotel Strand
og Restaurant Strand, Gitte
Artby, med en ny melding: Vi åbner i maj.
Hun står i spidsen for det
familieselskab, som i november sidste år købte både
restaurant og hotel, som i flere år har været drevet som
selvstændige forretninger
med hver deres ejere Først
købte de del af underetagen
i den store ejendom ud mod
Alfarvej og Vesterbrogade i
Gilleleje, som tidligere har
været kendt under navnet
Restaurant Strand. Lidt senere skrev hun slutseddel
om købet af Hotel Strand,
som ligger i samme ejendom
- med i alt 27 værelser fordel
på de to øverste etager.
Samtidig bebudede hun, at
det hele ville genåbne i påsken i ny og oprindelig stil.
- Når man først begynder
at pille ved et gammelt hus,
støder man hele tiden ind i
nye udfordringer, siger hun,
mens alt fortsat ligner et
stort byggekaos.
På alle etager arbejder der
håndværkere, og i de lokaler, som enten er sat i stand
eller venter på at blive det, er
byggematerialerne opmagasineret.

Indbydende

- Vi holder fast i, at vi skal
have det skal laves ordentligt. Derfor koncentrerer vi
os i første omgang om at få

hvordan det hele skal se ud
uden at konsultere arkitekter eller designere.

De første kunder

- Heldigvis er der mange, der
ser frem til at, det bliver færdigt og som tror på, at det
bliver godt. Der er flere, som
allerede har bestilt overnatning på hotellet samt booket
sig ind med store fester. De
første overnattende gæster,
vi har sagt ja til, kommer i
pinsen, og den første store
fest, der skal holdes her, er i
juni.
- Når vi åbner, vil retsuranten, caféen og den gamle sal stå helt færdig. Måske
er det kun den ene af de to
etager med hotel-værelser,
der er færdige, men det vil de
blive inden sommerferien,
siger Gitte Artby.
Det er ikke kun, når det
gælder istandsættelsen, at
Gitte Artby har travlt. Lige
nu er hun ved at ansætte
kokke,
køkkenhjælpere,
serveringspersonale
m.v.
Det sker i samarbejde med
den nyansatte køkkenchef.
Hvem han er, ønsker Gitte
Artby at oplyse, før han har
fået lejlighed til at orientere
sin nuværende arbejdsgiver.
- keef.

- Når man begynder at pille ved et gammelt hus, støder man hele tiden ind i nye udfordringer, siger Gitte Arthby.
alt gjort færdig indvendig,
inden vi begynder at ordne
det udvendige, siger Gitte
Artby.
Udvendigt vil ejendommen præsentere sig anderledes indbydende alene i kraft
af, at alle vinduer udskiftes,
og at der kommer nye skodder til alle vinduer. Mange
af skodderne er i dag enten
rådne eller revet af.
- Blandt de ting, der kommer i sidste række er den af

De første har allerede bestilt overnatning, siger Gitte Arthby.

hotellet, som udefra ser ud
til at være værst medtaget.
Det er hotellets facade ud
mod Kanalvej. Køn er den
ikke. Mange spørger os, om
ikke vi skal gøre noget ved
den. Jo, det skal vi, men for
os er det lige nu mere vigtigt,
at vi hurtigst muligt får genåbnet restaurant og hotel, så
vi begynder at få nogle indtægter. Istandsættelsen af
ejendommen kommer til at
koste flere millioner mere

end, vi havde regnet med,
da vi købte den. Desuden er
der det problem med facaden mod Kanalvej, at det på
grund af vintervejret ikke
har været muligt at isolere
den ude fra og pudse den op
bagefter, men det kommer,
siger Gitte Artby.
- Blandt de mest påtrængende opgaver har været
at få skabt nogle ordentlige
faciliteter i køkkenregionen. For eksempel var hele
kølerummet tæret op, så al
indmad skule udskiftes. Det
samme gælder ventilationskanalerne. De var stoppet så
meget til, at det var umuligt
at rense dem. Der har været
mange vitale dele, som vi
måtte opgive at genanvende.
Samtidig vil vi også forbedre det hele. Vi får for eksempel indbydende toiletter og
for første gang i stedets historie en elevator. Vi får helt
nyt inventar i restauranten,
caféen og den gamle sal. det
skal se ordentligt ud, siger
Gitte Artby.
- Alt det, vi kasserer, skal
man selvfølgelig ikke bare
kalde noget gammelt bras.
Men det er fra 1970’erne - en
tid med en helt anden æstetik, end vi har nu - og som
prægede hotel og restaurant, da det var byens perle.
Nu prøver vi at gøre det til et
mere indbydende sted at besøge, siger Gitte Artby, som
styrer istandsættelsen - og
træffer afgørelserne om,

Foto: Karl Erik Frederiksen

TORSDAG

19.30-21.30: Bistrup Kirke,
Birkerød, julekoncert med
Bobo Moreno.

BIOGRAFER
ONSDAG
Birkerød Bio

17.30 og 20.15: Rogue One: A
Star Wars Story
18.00: Office Christmas Party
20.30: Arrival

Reprise Teatret

14.45: The First Monday in
May
16.45: Lægen fra Chaussy
20.00: Rogue One: A Star Wars
Story

TORSDAG
Birkerød Bio

10.00, 17.30 og 20.15: Rogue
One: A Star Wars Story
10.00: Min far Toni Erdmann
17.00: Iqbal og Superchippen
18.30: Office Christmas Party
20.30: Arrival

Reprise Teatret

15.00: Iqbal og Superchippen
16.45: Min far Toni Erdmann
20.00: Rogue One: A Star Wars
Story
Frederiksborg Amts Avis
bringer dagligt »Tid og
Sted« for Rudersdal Kommune. Har du et offentligt
arrangement i kommunen,
så skriv til os på rudersdal@sn.dk. Det er en gratis
service for vores læsere.

Stjal kameraer
og smykkeskrin
HOLTE: Mandag mellem
klokken 09.00 og 18.15 har
en tyv været inde i en villa
på Birkebakken i Holte. Tyven kom ind ved at knuse
en kælderrude med en sten.
Herefter blev villaen gennemrodet, inden tyven stak
af med to kameraer og et
smykkeskrin. Om der blev
stjålet mere, er endnu ikke
opgjort, oplyser Nordsjællands Politi.
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De små byder de store op til dans
ERHVERV: En ny
it-virksomhed, Plan
B, har set dagens
lys, og de tre stiftere
er ikke i tvivl om, at
Plan B har en eksistensberettigelse.
Og at de kan byde
de store it-virksomheder op til dans.
VEDBÆK: En hverdag med
fi rmabil, betalt pension og
arbejdstelefon hos en af verdens største it-virksomheder, IBM, er blevet skrottet
til fordel for livet som selvstændig erhvervsdrivende.
Sådan lyder en del af fortællingen om it-virksomheden, Plan B, som netop har
set dagens lys.
Bag firmaet, der i grove
træk hjælper virksomheder
med at vedligeholde og levetidsforlænge deres it-systemer, står de tre partnere
Morten Dannemand, Bo
Zarp og Morten Termansen.
Historien starter Morten
Dannemand, der har arbejdet som tekniker hos IBM
i 18 år, som får nok af livet
som ansat i den store koncern.
- Det starter med, at Morten (Dannemand, red.) bliver rastløs i IBM, og egentlig
mener, at han selv kan lave
noget, der er bedre, så han
vil skabe en virksomhed og
forsøger at få mig med. Men
jeg er for bange og siger indledningsvis nej tak, siger Bo
Zarp, der er partner i Plan B.
Morten Dannemand og Bo
Zarp kender hinanden fra
IBM, hvor Bo Zarp har arbejdet i 23 år, blandt andet
som afdelingsleder.
Men selvom Bo Zarp ikke
var helt klar til at smide det
trygge liv som fuldtidsansat
i IBM, var Morten Dannemand ikke klar til at opgive
drømmen om at starte sin
egen virksomhed.
Så han kontaktede Morten
Termansen, som han nogle år tidligere havde købt
en brugt iPad af, og ved det
møde havde de to konstateret, at de begge arbejdede
med it.
Morten Termansen er i
modsætning til Bo Zarp med
på idéen fra starten af.

Nærmest monopol

Plan B består af fra venstre mopd højre Bo Zarp, Morten Termansen og Morten Dannemand.
En af tankerne bag Plan B er
at bryde, hvad de tre partnere mener er monopollignende tilstande, når det kommer til deres branche.
- Der er omkring 500 virksomheder i Danmark, som
har større installationer,
som kræver service. Men på
markedet forsøger man hele
tiden at sælge kunderne nye
produkter i stedet for at udføre service på dem. Vi kan
levetidsforlænge kundernes
udstyr i mange år, for der er
jo ingen installationer, der
er udtjente efter eksempelvis tre år. Det er jo helt absurd. Det svarer til at blive
bedt om at sælge sin tre år
gamle bil, siger Morten Dannemand, mens Bo Zarp supplerer:
- Kunderne bliver simpelthen presset af de større producenter til at købe noget
nyt.

på det her område i mange
år, så der så vi helt klart et
marked, siger Morten Dannemand.
Den anden Morten i virksomheden, Morten Termansen, er slet ikke i tvivl om, at
det kan lade sig at byde de
store spillere op til dans.
- Mange kunder kan godt
se, at man som lille virksomhed kan give bedre tilbud
end de store virksomheder.
Vores idé er simpelthen at gå
ud og tilbyde et alternativt
til, hvad blandt andre IBM
har inden for service. Og der
er helt klart et marked, men
kunderne skal selvfølgelig
have øjnene op for os, og så
skal de turde tage springet,
siger Morten Termansen,
der som den eneste af de tre
partnere i Plan B tidligere
har været iværksætter med
egen virksomhed.

De små mod de store

En af årsagen til at Morten
Dannemand
overhovedet
begyndte at overveje at bryde ud af den trygge tilværelse som ansat i IBM var,
at han ofte oplevede, at kunderne var frustrerede over,
at der ikke var et alternativ
til at få skiftet hele systemet
ud med korte intervaller.
- Når man går i en virk-

Morten Dannemand mener,
at det i høj grad handler om,
at de små spillere tager kampen op mod de store på markedet.
- Så de store spillere bliver
ramt af, at de små spillere
kan tilbyde bedre service,
som også er billigere. De store spillere har haft monopol

Turde ikke tænke videre

Politi ser på tyvs glemte handsker
HOLTE: Nordsjællands Politi vil nu DNA-undersøge
et par handsker, som en tyv
glemte i forbindelse med et
indbrud på Paradisvænget i
Holte mandag lidt før klokken 17.30.
- Villaens beboer kom hjem
og undrede sig over, at lyset i
haven var slukket. I det samme så beboeren en gerningsmand løbe fra stedet. Der

var tale om en mand, spinkel af bygning og iført sort
hue og en mørkeblå jakke,
fortæller fungerende politikommissær Anders Birch i
en gennemgang af døgnrapporten.
Beboerne kunne kort efter
konstatere, at tyven havde
brudt et vindue i stueplan
op. Om der blev stjålet noget fra ejendommen er end-

nu ikke oplyst. Til gengæld
havde tyven efterladt et par
handsker på adressen:
- Vi havde flere patruljer
og hunde ude og lede efter
tyven, men uden held. Vi
skal nu undersøge de glemte
handsker for DNA-spor. Måske er vi mere heldige her,
siger Anders Birch.

somhed og hører sådan noget nok gange, er det svært
ikke at tænke: »Okay, jeg har
kompetencerne til at reparere de her produkter, men jeg
mangler bare én, der kan
skaffe reservedelene, og så
er vi faktisk i gang«. Og så
mødte jeg Morten (Termansen, red.), og så turde jeg jo
ikke at tænke videre, for så
var jeg nødt til at sige mit
arbejde op. Og det endte det
jo så også med, at jeg gjorde,
siger Morten Dannemand.

Et helt liv hos IBM

For Bo Zarp krævede det dog
lige lidt længere tid, før han
var klar til at forlade IBM og
springe ud som iværksætter.
- Jeg havde jo god løn, god
pension, frihed og kunne
gøre lige, hvad jeg ville. Du
får jo et helt liv hos IBM, og
i hele mit voksne liv har jeg
været Bo Zarp IBM. Men jeg
sad hver eneste dag og var
frustreret, og jeg var ikke
glad, når jeg mødte på arbejde. Den kultur, der opstår i
en virksomhed som IBM,
hvor det handler mere om
penge end noget andet, irriterede mig, og jeg blev træt
af det på et tidspunkt, siger
Bo Zarp, der betegner det
som en skilsmisse at stoppe
hos virksomheden.

Foto: Morten Termansen
- Jeg var pisse ked af det, da
jeg sagde op. Ikke fordi jeg
mistede mit job, men fordi
du mister 100 mennesker,
som du har arbejdet sammen med, været til julefrokoster med og så videre, siger Bo Zarp, der dog kunne
se, at Morten Dannemand
og Morten Termansen havde noget, han ikke havde; et
sjovt arbejde.
- Hver gang jeg mødtes og
talte med Morten og Morten
var jeg helt oppe at køre bagefter. Og så kom jeg tilbage
på arbejde og sad og tænkte:
»Men her er alt jo også godt,
og lønnen går ind og alt det
der«. Men til sidst kunne jeg
bare mærke, at nu måtte det
briste eller bære, siger Bo
Zarp, der dagligt glæder sig
over sin beslutning om at
blive partner i Plan B.
- Om morgnen når jeg sidder i kø, irriterer det mig,
fordi jeg gerne vil på arbejde. Før i tiden tænkte jeg:
»Puha, det er godt, at der er
en lang kø, for så kan jeg sidde og høre lidt musik, inden
jeg kommer på arbejde«. , siger Bo Zarp.
For mere information om
Plan B henvises til hjemmesiden www.planbdk.com.

Julie Løve har været ramt
af stress to gange. I 2007 da
hun arbejdede hos HewlettPackard i Allerød. Og i 2012
hvor hun arbejdede hos
Mærsk Line IT i Hovedstaden.
Især anden gang var slem.
- Jeg havde mavekatar, jeg
var konstant træt, og jeg
huskede dårligt. Jeg havde
også svært ved at koncentrere mig, og jeg begyndte let at
græde, mindes hun.
Begge gange blev hun
tilbudt hjælp via arbejdspladsen, og begge gange var
hjælpen ikke tilstrækkelig.
- Første gang kom jeg til en

Engang var det her, at Lulu Zieglers kabaret Lulus Lysthus havde
hjemsted. Nu bruges salen af håndværkerne til opmagasinering,
men i juni skal den første store fest holdes i salen.

- Anden gang kom jeg til en
psykolog. Hans hjælp kunne
jeg bedre bruge. Han vidste
noget om stress. Men da jeg
samtidig havde sagt ja til
en fratrædelsesordning i
firmaet, stoppede hjælpen
efter blot fire samtaler. Det
var slet ikke tilstrækkelig.
- Så fandt jeg selv en behandler, der var både psykiater og terapeut, men jeg
famlede i blinde, og jeg følte
ikke, at jeg kunne bruge vo-

Fandt selv vejen

Hun følte, at gode råd var
dyre. Vejen videre fandt
hun, da hun gik i gang med
en uddannelse som coach og
sidenhen som stresscoach.
Julie Løve bakker stresscoach Henriette Høeg op
i, at der mangler tilbud
om samtaler med en stresscoach til stressramte mennesker.
- Jeg fik hverken nok eller den rigtige hjælp til at
afhjælpe og håndtere min
stress. Jeg har måttet finde
min egen vej, forklarer hun.
- Jeg ville meget gerne
have haft muligheden for
at tale med en specialist i
stress.
I dag er Julie Løve sekretær på deltid hos en kiropraktor. Ved siden af tager
hun tilløb til at søge job som
stresscoach og mindfulness-instruktør.

joram

Efterlyser branchestandard
STRESS: Skandia
anbefaler stresscoaches at finde sammen om en fælles
branchestandard.

Af Henrik Helmer Petersen

service@sn.dk
for pris, brugs- og ophavsret.

Ikke nok

res samtaler til ret meget,
fortæller Julie Løve.

Bobo i Bistrup
BISTRUP: I morgen, torsdag,
klokken 19.30 er sangeren
Bobo Moreno hovednavn
ved årets julekoncert i Bistrup Kirke.
Billetsalget er i gang, og
indtægterne går ifølge kirken ubeskåret til julehjælp
i sognet.
Billetter kan bestilles på
kirkens hjemmeside, www.
bistrupkirke.dk.

Ud mod torvet på Vesterbrogade kommer der helt nye skodder til alle
vinduer.

Kontakt os på

psykolog, som nok fik mig til
at forstå, at jeg beskæftigede
mig med noget, der drænede
mig, men som heller ikke
formåede at hjælpe mig ret
meget mere end det.
- Jeg savnede facts om
stress og værktøjer til at
afhjælpe og håndtere min
stress her og nu. Og fremadrettet. Jeg sad bare og talte
om mig selv. Det flyttede
ikke noget, husker Julie
Løve, der er 38 år gammel.

Stressramte danskere med
en sundhedsforsikring i
selskabet Skandia bliver tilbudt hjælp i form af samtaler
med en psykolog. Som kunde i forsikringsselskabet
kan man frit vælge, hvilken
psykolog man vil benytte, og
mange stressramte finder
selv en psykolog. De er glade
for den mulighed.
Ønsker man ikke selv at
finde en psykolog, henviser
Skandia til HR Care, der har
psykologer, der er speciali-

serede inden for stress.
Leverandøransvarlig hos
Skandia, Peter Bratberg fortæller til ERHVERV Nordsjælland, at Skandia er tryg
ved, at det er psykologer, der
hjælper de stressramte.
- Som forsikringsselskab
ønsker vi at yde den bedste
service og den bedste hjælp
til vores forsikringstagere.
En psykolog har erhvervet
uddannelsen på universitetet, og det borger for en vis
kvalitet.
- Vi ved godt, at der også
findes mange dygtige stresscoaches. Jævnligt benytter
vi stresscoaches som undervisere, når vi hjælper arbejdspladser med at forebygge stress. Når det kommer til
behandling af stress, holder
vi os til psykologbehandling. Der er trods alt et kvalitetsstempel i det at være

psykolog.
Peter Bratberg nævner, at
det at være stresscoach ikke
er en beskyttet titel, og titlen i sig selv ikke er det store
kvalitetsstempel.
- Stresscoachene er nødt til
at opstille nogle fælles branchestandarder, som dygtige
stresscoaches skal efterleve,
hvis vi som forsikringsselskab skal kunne drage nytte
af dem som stresstilbud til
stressramte forsikringstagere, forklarer han.
Han vil ikke afvise, at
Skandia på et tidspunkt
igangsætter et pilotprojekt,
hvor man i mindre omfang
tilbyder hjælp til stressramte i form af stresscoaches.
Så vil Skadia følge op og se,
hvordan det går.
- Vi har andre projekter i
gang nu, så det bliver ikke
lige nu, siger han.

ERHVERV Nordsjælland
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TopDanmark taler
med coachforening
STRESS: TopDanmark undersøger,
om det kan sikres,
at stresscoaches er
gode.

Af Henrik Helmer Petersen
Der findes med garanti mange dygtige stresscoaches,
som kan hjælpe stressramte danskere godt. Problemet er, at alle kan kalde sig
stresscoach. Det er et broget
marked, og derfor har vi
som forsikringsselskab ikke
stresscoaches med i vores
behandlingstilbud til stressramte med en sundhedsforsikring hos os.
Det siger Jens Langergaard, der er kommunikationschef hos TopDanmark.
- Vi ønsker, at den behandling, vores sundhedsforsikring giver ret til, virker.
Psykologer har taget en uni-

buddet til stressramte, forklarer Jens Langergaard.

»

Naturligvis findes
der mange dygtige
stresscoaches, som er
specialister inden for
deres fag. Når vi finder
en måde at lokalisere de
bedste, vil vi formentlig
begynde at inddrage
dem i vores arbejde
med stressramte.
Jens Langergaard,
kommunikationschef i
TopDanmark

versitetsuddannelse. Selvom det ikke er en garanti for,
at en psykolog er god, og at
behandlingen virker, er det
en garanti for, at behandleren har dygtiggjort sig terapeutisk over flere år. Derfor
benytter vi udelukkende
psykologer i behandlingstil-

Sammenslutning

Han fortæller også, at TopDanmark er i dialog med
ICF, International Coach
Federation, der er en amerikansk international sammenslutning af anerkendte
coaches.
- Vi undersøger markedet,
og vi taler med ICF om, hvorvidt det vil være muligt at
lokalisere de dygtige stresscoaches med en uddannelse og baggrund af en vis kaliber.
- Naturligvis findes der
mange dygtige stresscoaches, som er specialister
inden for deres fag. Når vi
finder en måde at lokalisere
de bedste, vil vi formentlig
begynde at inddrage dem i
vores arbejde med stressramte, siger TopDanmarks
kommunikationschef.
- Vi taler med International
Coach Federation for at høre,
hvordan vi kan sikre, at stresscoaches har en vis kvalitet og
uddannelse, siger
Jens Langergaard fra
TopDanmark.
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