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Du också? – utmattningssyndrom är en bok som med hjälp av fakta blandat med citat, personliga berättelser
och vackra bilder vill hjälpa läsaren att förstå sin diagnos. Vilka känslor som är vanliga och vad vi kan göra
för att läka och bli mer motståndskraftiga människor. Marlene Gustafsson har samlat sin mångåriga kunskap
kring diagnosen utmattningssyndrom i denna bok. Hon jobbar dagligen i samtal inom företagshälsovården
där hon möter många med stressrelaterad ohälsa. I mötet med människor som inte mår bra uppstår det tydliga
återkommande mönster i vilka krav vi ställer på oss själva. Hur stort ansvar många av oss tar för andra i vår
omgivning och hur svårt vi har för att sätta gränser. De känslor som uppstår då vi inte orkar ser ungefär

likadana ut hos de flesta som drabbas och självkänslan sviktar av den tunga bördan av måsten och borden.
Boken hjälper dig att hitta vägar tillbaka till en bättre och starkare version av dig själv.

Utmattningssyndrom en egen diagnos. Personer med utmattningssyndrom kan också ha depression men det
behöver inte vara så. Study online or at Campus Borlänge or Campus Falun both close to recreational

activities and nature.

Också

För diagnosen utmattningssyndrom ska du ha haft en stressande livssituation i minst ett halvår och haft
symtom på grund av stress i minst två veckor. Utmattningssyndrom ger både fysiska och psykiska symptom.
Så här kan du förebygga utmattningssyndrom. Inledningsvis kan detta ge stresspåslag men du kommer på sikt
att orka mer och mer. Idag är utmattningssyndrom och utmattningsdepression psykisk ohälsa den vanligaste
diagnosen för sjukskrivning i Sverige. Köp boken Du också? utmattningssyndrom av Marlene. Du också?
utmattningssyndrom är en bok som med hjälp av fakta blandat med citat personliga berättelser och vackra
bilder vill hjälpa läsaren att förstå sin diagnos. DUprojektet visade också ett tydligt samband mellan antalet
sjukskrivningar för psykisk ohälsa och de. Hur blir du frisk från utmattningssyndrom? Hur minskar du på
stressen och hur kan du genom andning lugna din kropp? Hur lyckas du med sömnen när din kropp är

stressad och vad kan du göra för att uppnå den reparerande djupsömnen?. Du får också tips om var du hittar
mer information och vart du kan vända dig för att få hjälp. Du också? Utmattningssyndrom.
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