Det är viktigt hur du mår!
Hur vi människor mår påverkar vårt arbete. Om du tar hand om dig, så mår också
företaget bra. Kom ihåg - att kunna be om hjälp kan vara en nyckel till framgång.
Din hälsa
Att regelbundet göra en hälsokontroll borde
vara lika naturligt som att besiktiga bilen.
Syn och hörsel förändras med stigande
ålder, men även av miljöfaktorer. I en krissituation kan det vara livsavgörande att alla
sinnen är väl fungerande. Sök hjälp vid
smärta i muskler och leder! En sjukgymnast
kan visa på bra arbetssätt och ge tips på
övningar för att stärka rätt muskler och
minska felbelastningar.
Stress
Känner du dig ofta stressad? Stress är en grundorsak till många
olyckor och orsakerna till stress kan vara många. Dålig lönsamhet
kan vara en. Det leder lätt till för långa arbetsdagar som i sin tur kan
innebära slarv med måltider och för lite sömn. Det kan då bli en
negativ spiral med stress, irritation, sämre relationer med närstående
och nedsatt immunförsvar som följd. Den ökande tröttheten gör det
svårt att tänka klart och ta rätt beslut, speciellt i kritiska situationer.
Man mår bättre och blir effektivare om man vilar ofta. Att prata med
någon du har förtroende för kan hjälpa dig ur negativa cirklar.
Relationer
Relationen till andra är viktig. Vänner och familj behövs för trygghet,
omtanke och som bollplank. Goda relationer med myndigheter, grannar och affärspartners ger arbetsro. Det är inte alltid lätt att komma
överens med andra människor. En bra grundregel kan vara att skilja
på person, åsikt och handling.

Kommunikation är jätteviktigt om ni är flera på gården.
Vi människor tänker olika – se till att alla är införstådda
med vad du ska göra, till exempel serva en maskin eller
gå in i silon. Meddela alltid varandra om barnen kommer
ut på gården.

Mer information: www.sakertbondfornuft.se

Tips för en bättre
arbetsmiljö på gården
aAtt ha ordning och reda är en

bra hjälp mot stress – det gäller allt
från gårdsverkstan till utsädesbeställningar.

aTa ordentliga pauser och ät
regelbundet.

aGe akt på ditt beteende. Det

är en risk med tankesättet ”jag ska
bara” innan man till exempel tar
en paus. Att försöka spara in några
minuter kan vara förödande. Stäng
alltid av maskiner/motorer innan
de fixas till.

aDu orkar mer om du har roligt

och trivs på jobbet. Tycker man att
allt känns jobbigt presterar man
sämre. Fundera på vad du inte trivs
med och se om du kan ändra på
någonting.

aLåt inte ekonomin bli en stressfaktor. Ta hjälp av en redovisningsbyrå om du upplever att det är
jobbigt och tar för mycket tid.

aSe till att det finns tid att umgås
med närstående.

aJobba inte för mycket. Till-

räcklig sömn gör att du orkar vara
effektiv de timmar du arbetar.

aGå regelbundet igenom säker-

heten på gården och fixa till sånt
som kan vara farligt. Ta gärna hjälp
av någon av Säkert Bondförnufts
handledare om du inte riktigt vet
hur du ska gå till väga.

aLRF:s omsorgsgrupper är till

som stöd för lantbrukare som hamnat i olika krissituationer. Det kan
gälla allt ifrån personliga samtal till
att hantera konsekvenserna av en
naturkatastrof. Sök via www.lrf.se
Annars finns t.ex. Jourhavande
medmänniska: 08-702 16 80 eller
Jourhavande präst: 112

