
Metamestring

psykisk robuste borgere 



Mestringsforløb
SPECIALISEREDE INDSATSER
 

Vision

Vi tilbyder specialiserede og tværfaglige indsatser, der er særligt tilrettelagt til de behov, I
som jobcenter har. 
Undervisning i den metakognitive metode, giver borgeren redskaber, der hjælper dem til
at slippe stress, angst og depression. 
Undervisningen kan tilrettelægges som gruppeforløb og som individuelle forløb og
tilpasses netop den målgruppe som forløbet henvender sig til.

Undervisningen er grundlæggende i forløbet, men kan kombineres med andre elementer. 
 

Vores mission er, at bistå jobcentret
til at klargøre borgere til det
arbejdsmarked der venter dem.
At give borgeren mulighed for at
kunne se og tro på egne ressourcer.  
Vi kan ikke fjerne problemer men vi
kan hjælpe til, at borgeren reducerer
den opmærksomhed de giver
problemet.  

Mission

"Vi mener, at alle
borgere har ret til et
godt arbejdsliv"



FORLØBET

Metamestring

Et forløb i mental sundhedsfremme. 
Fornyet energi og overskud
Reduceret fokus på bekymringer og grublerier. 

Den metakognitive metode er en effektiv og nænsom metode, da den ikke lægger
op til, at der fokuseres på en eventuel ulykkelig fortid eller unødigt på triste
begivenheder. 
Metoden skal i højere grad ses som mental træning – træning i at udskifte
uhensigtsmæssige strategier med mere hensigtsmæssige strategier på
metaniveau. Metaniveau betyder, at man arbejder med tankeprocesser og ikke
tankernes indhold eller gyldighed.

Forløbet strækker sig over 6 - 8 eller 12 uger. Undervisningen kan godt stå alene,
men vi har erfaring med, at den metakognitive metode virker godt i kombination
med et eller flere af nedenstående elementer, alt efter målgruppen. 



ELEMENTER I
MESTRINGSFORLØBET

Metamestring

Akupunktur - Nada
Man skal ikke lære at svømme når man er ved at drukne.
Nada er en skånsom øreakupunktur, der anvendes som
lindring her og nu ved eks. akut stress. 
Med Nada kan du finde lindring  og det bliver muligt for
dig at holde fokus på det, der giver værdi for dig. 

Fysisk træning
At være aktiv er med til at holde kroppen i balance, en
bedre søvn og er samtidig et godt supplement til den
metakognitive undervisning. 
For den stressramte er det vigtigt, at det er i et tempo,
der er tilpasset. 
Med ViGør tilpasser vi aktiviteterne så de passer til DIG.

Jobcoaching
Vi stiller skarpt på det, der kan stå i vejen for at du kan
komme i mål med dine planer for fremtiden. I
samarbejde med din arbejdsplads, dit uddannelsessted
eller praktikplads tilrettelægger vi forløbet, så du igen
kan lykkes med at finde værdi i dit arbejde. 

Hverdagsmestring
I hverdagsmestring træner vi det, vi lærer i
undervisningen. Vi tager ud af huset og træner i "den
virkelige verden"
I hverdagsmestring, vil vi også bruge tid på at komme i
gang med aktiviteter, der giver overskud og energi.



Henrik  H. Petersen

Metamestring

Position on project will be here

Metahuset

I metahuset er vi 4 terapeuter og
coaaches. Vi er alle uddannede i den
metakognitive metode ved
neokognitiv institut i København.

Henrik er.

Position on project will be here

 Maja Kristensen

Maja... 

Marianna  Vinther Rasmussen

Marianna.... 

VORES TEAM



PAKKER

Grundpakke Basis

 6 sessioner metakognitiv undervisning

Fast tilknyttet konsulent
Opfølgende kontakt efter undervisning.
Online kontaktmulighed 8-16 alle dage
En bog til forløbet
Håndgribelige redskaber
1 opfølgende samtaler

       over 6 uger.

 
 - Tilkøb af sessioner
 - Tilkøb af andre elementer

9.995,-

Gruppeforløb

Øvrige
elementer

Den metakognitive metode
egner sig rigtig godt til
gruppeforløb. 
En gruppe består af 4-8
deltagere.
Det vil stadig være individuelle
elementer feks i den ugentlige
opfølgning og et evt
jobcoaching-tillæg.  

For et 6 ugers individuelt forløb

Pris eksempel:

Tilføj en smule brødtekst



TESTIMONIAL

"Jeg tror næsten ikke på det, men efter
5 samtaler er alle mine symptomer på
stress forsvundet og jeg kan igen
begynde at gøre de ting, jeg før
elskede at gøre."

Torsten, 44 år

 Mathilde, 22 år

Metamestring

"Det er blevet nemt at være til igen. Jeg har
overskud og er gladere. Min hovedpine er
væk og jeg kan sove igen. Det er helt utroligt."

"Vores afdelingsleder, Mads, var blevet
sygemeldt med stress. Efter 3 samtaler i
Metahuset var han klar til at starte stille og
roligt op på sit arbejde igen og i dag har vi
vores gamle medarbejder tilbage, uden stress
men fyldt med ny energi"

 Jesper, 
økonomichef



KONTAKT 
OS

Digital

Telefon: 42700198
Mail: Kontakt@metahuset.dk
Dæmningen 36, 2 sal, 7100  Vejle

www.Metahuset.dk


