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kærlighedsforhold. Vi slider og slæber for at få den anerkendelse, der følger med de gode præstationer på

arbejdspladsen. Nutidens arbejdsliv er imidlertid fyldt med uvelkomne forandringer, som gør indhug i vores
muligheder for at opnå anerkendelse og fremprovokerer følelsen af skam. Skam kan i værste fald være

invaliderende, nedbryde relationer og medføre stress.

SLIP STRESS UD AF SKAMMEKROGEN viser nye veje til at forebygge stressrelateret sygefravær og tager
dermed højde for både den menneskelige og den virksomhedsmæssige bundlinje.

Pernille Steen Pedersen præsenterer – på baggrund af sin banebrydende forskning i sammenhængen mellem
stress og skam – et forsvar for det sunde arbejdsfællesskab, som anerkender de svære følelser.

Forfatteren beskriver gennem anskuelige cases og eksempler hentet fra virkeligheden, hvordan alle parter på
en arbejdsplads sammen kan bygge et værn mod sammenbrud og sygemelding. Bogen henvender sig til både

ledere og medarbejdere.
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