
Succéprogrammet 25 år. Nu bättre än någonsin:

 Effektiv stresshantering 

Umeå 1-2 oktober 2020

Kursprogram

Varmt välkommen!
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Effektiv stresshantering
Lär dig förvandla din farliga, onödiga stress till hälsosam 

kreativitet

Programmet vänder sig till dig, som vill lära dig hantera din stress på arbetet och påverka din 
effektivitet och hälsa på ett positivt sätt. Du får lära dig sätta upp konkreta, realistiska mål,  
värdera din livsstil och förstå möjligheterna till beteendeförändring. Du lär dig att känna igen 
stress och att bearbeta den, att arbeta effektivt utan att känna dig stressad, samt att ta egna 
initiativ och kunna möta besvärliga situationer i arbetet. Resultatet blir att du arbetar 
effektivare, fokuserar bättre på dina viktiga arbetsuppgifter och inte låter dig distraheras lika 
lätt, samtidigt som du blir mindre trött. Många arbetsgrupper rapporterar att de höjt 
produktiviteten och lönsamheten med 20 – 30% samtidigt som stressen minskat med en 
tredjedel. Samtidigt som du mår bättre, blir du effektivare!
 
Efter utbildningen kommer du att finna det lättare att:

• Identifiera och klara av skadlig stress
• Kommunicera med andra människor utan aggressioner
• Samarbeta med andra
• Handla utifrån dina långsiktiga mål
• Fokusera på dina viktiga arbetsuppgifter
• Planera din tid
• Delegera arbetsuppgifter
• Ta ansvar för din egen person i arbetet

Kursgivare: Tore Sahlin, Curomed, Umeå
Tid: 1-2 oktober 2020
Plats: Umeå
Målgrupper: All personal
Kursavgift: 8.500 kr plus moms 2.125 kr, totalt 10.625 kr inkl moms (kurslitteratur, 

lunch och fika ingår båda dagarna) Anmäl hela teamet, fr o m den 4:e 
personen 50% rabatt på kursavgiften.

1995 genomförde vi Effektiv Stresshantering för första gången. Vi har ständigt uppdaterat 
med den senaste forskningen. Programmet är generellt och passar alla yrkeskategorier. Efter 
de inledande kursdagarna kommer en träningsperiod på tre månader då du erhåller stöd från 
Curomed. Det är en fördel om flera från samma arbetsplats går programmet tillsammans, då 
de kan stötta varandra under uppföljningstiden.

Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91  UMEÅ, tel 090-38375, 
Sara Sahlin 070-2871708

info@curomed.se www.curomed.se
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Effektiv stresshantering

Kursinnehåll:

• Vad händer vid stress? 
• Vilka signaler skall du vara uppmärksam på?
• Hur hantera stressade situationer?
• Positiv och negativ stress.
• Bråttomsjukan, självhävdelse, kort stubin.
• Kvinnors och mäns stress. 
• Vad kan vi ändra på i vår arbetskultur?
• Sömn och återhämtning
• Hur botar eller förebygger jag onödig stress?
• Livsstil som förebygger stress.
• Skapandet av ditt personliga stresshanteringsprogram.

Programmet startar med att du hemma genomför ett övningsprogram från kursboken ” Öppna 
ditt hjärta” innan kursdagarna då teoretiska avsnitt varvas med praktiska övningar. Därefter 
följer tre månader av praktisk träning i stresshantering på den egna arbetsplatsen. 
Övningsprogrammet finns med i kurslitteraturen. Du får under denna tid stöd från oss som 
underlättar genomförandet. 

Bakgrund till kursen:
Stress är en del av livet. Det är något du varken kan eller bör undvika helt. Den positiva 
stressen kallas stimulans och det är den som driver dig framåt och får dig att prestera bättre, 
bli gladare och må bättre. Negativ stress uppstår när egna eller omgivningens krav inte 
stämmer överens med den egna förmågan. Allt fler grupper av människor upplever sig mer 
och mer stressade. Skadlig stress är något av en nutida farsot. Direkt du upplever stress 
minskar din arbetsförmåga. Kronisk stress leder till att arbetsförmågan är sänkt, minnet 
fungerar sämre, kreativiteten blir dålig. Så småningom kan kronisk stress leda till att du inte 
kan arbeta. Stress är en del i uppkomsten av många olika sjukdomar.

Metodik:
Kursen är upplagd utifrån föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar. Stor vikt läggs vid 
kopplingen mellan teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. Efter kursen följer det tre 
månader långa träningsprogrammet. Vår erfarenhet är att de flesta människor inte kan påverka 
sin stress bara genom att gå en kurs. För att man skall förändra sitt beteende måste man träna 
det nya förhållningssättet i små portioner under en längre tid. Våra dagliga övningar under 
träningsperioden hjälper dig att förändra ditt beteende i en positiv riktning, så att du blir 
mindre stressbenägen samtidigt som du blir mera produktiv och fokuserad på dina viktiga 
uppgifter.

Material:
Kursen dokumenteras med boken Öppna ditt hjärta – olika vägar att hantera stress av Tore 
Sahlin och Stefan Hofvendahl och kompletteras med en individuellt utarbetad 
stresshanteringsplan, “nyckeln“ till din egen framgångsrika stresshantering.

Seminarieledare är Tore Sahlin. Han har en bakgrund som tandläkare i privat och offentlig 
vård. Sedan 1988 är Tore verksam som managementkonsult, främst med inriktning mot att se 
individen i ett helhetsperspektiv och att skapa modeller för utveckling och välbefinnande, 
såväl i arbetet som privat. Tore är specialiserad på stresshantering och kommunikation och är 
licensierad ledarskaps- och organisationskonsult hos Arbetarskyddsnämnden, numera Prevent.
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Verksamhetsnyttan

• Stressen minskar 
• Produktiviteten ökar
• Sjukskrivningar minskar

Stressen minskar
Det primära syftet med programmet är att minska stressen. De inledande kursdagarna ger 
medvetenhet om den egna situationen och verktyg för att bearbeta stressen. Den efterföljande 
träningsperioden med de dagliga övningarna fördjupar de insikter som kursen gett och 
befäster nya livsmönster. Man lär sig bl a att fokusera på sina viktiga uppgifter och att  inta en 
icke-värderande attityd. Känsloträningen medför att man får ett jämnare och mer positivt  
humör. Ett vanlig resultat är att stressen minskar med en tredjedel efter träningsperioden på tre 
månader.

Produktiviteten
Vanligt är att produktiviteten ökar med 30%, samtidigt som stressen minskar med en tredjedel.  
Detta är i paritet med de allra bästa managementprogrammen på marknaden, till en väsentligt  
mindre kostnad. Nyckeln till den positiva förändringen är stresshanteringsplanen och de 
dagliga övningarna som du gör under den tre månader långa uppföljningstiden. Det är små 
enkla övningar som tar minimalt med tid.

Minskad sjukfrånvaro
Den minskade stressen leder samtidigt till minskad sjukfrånvaro. Vår erfarenhet av 
programmet efter 25 år är att även korttidssjukskrivningarna minskar dramatiskt, till stor 
ekonomisk nytta för arbetsgivaren. En person med 25.000 i månadslön kostar arbetsgivaren 
26.400 kr i rena lönekostnader vid en frånvaro på 10 dagar per år, produktionsbortfallet 
oräknat, samhällskostnaderna också oräknade (Personalekonomi idag, A Johrén, 2011). 
Produktionsvinsterna är dessutom ofta ännu större än utdelningen i form av minskad 
sjukfrånvaro enligt svensk forskning. 

Bakgrund till programmet
Programmet skapades i mitten på 1990-talet med inspiration och stöd från ledande 
stressforskare i Sverige och utomlands, framför allt vår mentor Gunilla Burell, Uppsala 
universitet. Effektiv stresshantering bygger på kognitiv beteendeterapi. Efter den inledande 
kursen tar ett tre månader långt träningsprogram vid. Träningsprogrammet är vetenskapligt 
utprovat med mycket goda resultat. Allt är dokumenterat i våra kursböcker Öppna ditt hjärta 
(1997) och Lyssna till ditt hjärta (2002), där också utförliga litteraturhänvisningar finns. 
Sedan 1995 har flera tusen individer genomfört programmet. 

Programmet vid utmattningssyndrom
En kontrollerad studie på långtidssjukskrivna pga stress, som gått en förlängd variant av 
Effektiv stresshantering (metodbeskrivning se Marina Heiden, akademisk avhandling 2006, 
Umeå Universitet, ISBN 91-7264-146-0), visar att programmet är mycket effektivt. En 
långtidsuppföljning av Sociologiska Institutionen vid Umeå Universitet (Johan Larsson 2006) 
visar att 80% av försökspersonerna var tillbaka i arbete, varav 44% på heltid i sina gamla 
arbeten. Deltagarna hade då varit sjukskrivna mellan tre månader och två år. 

Bland de flera tusen deltagare som gått detta program kommer många från stora 
organisationer, bl a Västerbottens landsting, Norrbottens landsting, Stockholms landsting, 
Umeå kommun, Praktikertjänst, Volvo, Oracle, Vattenfall, Umeå Energi, Umeva m fl.
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Kursschema
Programmet startar med att du hemma genomför ett övningsprogram från kursboken Öppna 
ditt hjärta. Du får allt material hemskickat till dig i god tid före kursen.

Dag 1
08.30-09.00 Kaffe/te samt smörgås.

09.00-12.00 Introduktion till dagarna. Enminutsmassagen. Individuella 
kursmål, hur kan arbetsstressen minskas och effektiviteten i 
arbetet höjas? Vardagslivets stress –test. Vad är stress? Vilka 
signaler bör vi vara uppmärksamma på hos oss själva?
Värderingar styr stressen. Akut och kronisk stress. Mäns och 
kvinnors stress.
Avslappningsövning

10.15 - 10.30 Kaffe/te

12.00-13.30 Lunch 

13.30-16.30 Vilka beteenden och personlighetsdrag som ökar risken för 
stressbesvär. Sömn och återhämtning. Sätt att påverka våra 
ogynnsamma och improduktiva beteenden. Effektiv 
stresshanterig -olika metoder. Konsten att fokusera. 
Fokuseringsövning, träning. 

15.00-15.15 Kaffe/te

Dag 2
08.30-09.00 Kaffe/te samt smörgås.
09.00-12.00 Känslor och känslostyrning. Hur du kan hantera negativa 

känslor. Exemplet ilska. Förändra känslor – lätt eller svårt? 
Förändra känslor –träning. Hjärnstress. Effektiv stresshanterig 
-olika metoder forts.

10.00-10.15 Kaffe/te

12.00-13.30 Lunch

13.30-16.30 Alternativa medvetandetillstånd – teori. Avslappning och 
meditation. Modifierad Silvametod för mental avslappning. 
Organisera arbetet för överblick och kontroll. Din personliga 
handlingsplan. Genomgång av övningsprogrammet. Frågor och 
svar. Kurssammanfattning. Avslutningsövning: Meditation enl. 
Benson. Avslutning. 
Tack för denna gång!

15.00-15.15 Kaffe/te

Löpande parallellt med det teoretiska innehållet genomför vi praktiska övningar som du har
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stor nytta av att tillämpa när du kommer hem. Kursmaterialet innehåller noggranna 
anvisningar. 

Reseinformation: 

Det är lätt att ta sig till Umeå. Flyg från Stockholm tar ca 50 minuter och tåg på Botniabanan 
ca 5 timmar. Jag föreslår att ni som kommer från andra ställen än Umeå bokar rum på Elite 
Hotel Mimer som ligger mycket centralt, adress Kungsgatan 75, 903 26 Umeå, tel 090-203 94 00.

ELITE HOTEL MIMER. Den anrika skolbyggnaden från 1897 är nu vackert transformerad till ett 
härligt kvalitetshotell med högsta standard mitt i centrala Umeå. Här erbjuds unika rum med generös 
takhöjd, en spektakulär restaurang, konferenslokal, gym och relaxavdelning.

Kom gärna dagen innan som en start på ett mer stressfritt och samtidigt mer produktivt liv, 
och stanna gärna en dag till i Umeå bara för att njuta av allt vad student- och kulturstaden 
Umeå har att erbjuda. På detta sätt påbörjar du ditt nya, mer stressfria liv med att boka roliga 
saker i anslutning till kursdagarna. 

Preliminärt kommer vi att hålla till i Hotell Mimers konferenslokal eller i det närbelägna  
Umeå Folkets Hus.

Anmäl dig till Effektiv Stresshantering i Umeå via vår hemsida Curomed.se

Du kan få mer information genom att maila sara@curomed.se eller ringa 090-38375, eller 
Sara Sahlin direkt på 070-2871708.
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