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Forslag til indsatsområder og indsatsmåder for et
velfungerende psykisk arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø handler om, hvordan den enkelte oplever sit arbejde. Det er vigtigt at

understrege, at der er forskel på, hvad vi hver især tillægger betydning. Hvorvidt det psyko -

sociale arbejdsmiljø er belastende eller nedbrydende for vores helbred afhænger af vores evne

til at tackle de situationer, vi hver især kommer ud for på vores arbejde.

Et godt psykosocialt arbejdsmiljø opleves som en:

• Social faktor. Som kontakt med andre mennesker, samvær og responsivitet og social affir -

mation.

• Meningsfaktor. Man oplever, at man gør en forskel og drejer verden en lille smule.

• Personlig faktor. Man føler, at man udvikler sig både menneskeligt, socialt og fagligt.

Oplevelsen af stress hænger sammen med, at man ikke føler at kunne leve op til de forvent-

ninger og krav, som stilles af kolleger, kunder, brugere o.lign. og en selv.

Sagt på en anden måde: når udfordringerne er større end ens egen formåen og kontrol over

arbejdet. Men det er vigtigt at huske på, at stress og frustrationer både kan skyldes objektive

og subjektive betingelser, derfor må der gribes forskelligt ind alt efter betingelserne. 

For at løse stressproblemerne i en virksomhed, må man arbejde med fire indsatsområder:

1. Individniveau

• Terapi. Afslapningsøvelser. Mindfulness. Kognitive bestræbelser (mestring)

• Via systemiske spørgsmål at frigøre relevant information for indsats, udvikling af faglige, per-

sonlige og sociale handlekompetencer. 

Systemiske spørgsmål kan være:
• Hvordan kommer din stress eller frustration til udtryk?

• I hvilke sammenhænge bliver du stresset eller frustreret?

• Er der situationer, hvor du ikke er stresset eller frustreret?

• For hvem er det et problem, at du er stresset eller frustreret? 

• Hvem ville være den første som opdagede, at du ikke længere er stresset?

… og hvordan ville personen opdage det?

• Hvad er det første, du ville lægge mærke til var anderledes, hvis du ikke var stresset eller fru-

streret i morgen?

• Hvis problemet var en andens, hvilke løsninger ville du så foreslå?

• Hvorfor er problemet egentlig ikke værre?

• Hvordan vurderer du mulighederne for at løse problemet på en skala fra 1-10?

• Hvor meget vil du sætte ind på en skala fra 1-10 for at løse problemet?

• Er du god til at planlægge din tid?
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2. Gruppeniveau
Det handler om at afdække det sociale klima og konfliktniveauet, udpege fælles problem -

områder og gennem blandt andet skalaspørgsmål at graduere problemerne i det mest alvorlige

problem, det mindste problem og det mest håndgribelige og konkrete problem. Deltagerne

ansvarliggøres, og der vælges en indsatsgruppe, ud fra hvilken der udarbejdes en handleplan.

Eksempel på skalaspørgsmål kunne være:

Måling af det psykiske Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i Nej,

arbejdsmiljø grad grad mindre grad slet ikke

Det er svært at opstille 

klare mål for mit arbejde

Det er svært at se 

resultaterne af mit arbejde

Mit arbejde kræver store 

følelsesmæssige ressourcer

Jeg bruger mig selv så meget 

i mit arbejde, at det går ud

over mit privatliv

Den status, andre tillægger 

mit arbejde, går mig på

Jeg bliver tit udsat for modsat-

rettede krav i mit arbejde

Mit arbejde er fyldt med 

problemer, som jeg er nødt til 

at tage stilling til

Det store arbejdspres betyder, at

kvaliteten i mit arbejde forringes

Kontakten til kunder/

klienter/patienter/forældre

er vanskelig for mig

fortsætter...
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Måling af det psykiske Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i Nej,

arbejdsmiljø grad grad mindre grad slet ikke

Kravene til mit arbejde 

er uklare for mig

Vi har meget forskellige 

opfattelser af, hvordan tingene 

skal gøres

Vi har problemer 

i forhold til ledelsen

Vi er gode til at give 

hinanden ros

Vi er gode til at give hinanden 

konstruktiv kritik/feedback

Jeg mangler faglig støtte/råd 

og hjælp fra mine kollegaer

Hos os har vi samarbejds-

problemer

Mit arbejde er selvstændigt

Jeg har gode muligheder for 

at lære nyt og dygtiggøre mig

Jeg har indflydelse på, hvordan 

vi arbejder i det daglige

Vi får også snakket om andet 

end arbejde

Jeg er udsat for psykisk pres 

og/eller vold

Måling af det psykiske arbejdsmiljø. Fortsat...

fortsætter...
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Måling af det psykiske Ja, i høj Ja, i nogen Nej, kun i Nej,

arbejdsmiljø grad grad mindre grad slet ikke

Jeg har svært ved at få de 

nødvendige åndehuller i løbet 

af arbejdsdagen

Jeg oplever en dårlig stemning 

og konflikt i personalegruppen

Jeg føler mig isoleret fra 

kollegerne (egen og andre 

faggrupper)

Jeg har problemer med at indfri 

de krav og forventninger 

der stilles til mig

Der er masser af sjov og humor 

på mit arbejde

3. Ledelsesniveau

Hvad gør lederen, hvis en medarbejder er stressramt i dagligdagen?

Det er lederens ansvar at:

• tage hånd om en medarbejder, så snart der udvises tegn på stress

• tage kollegahenvendelser alvorligt og handle i umiddelbar forlængelse af henvendelsen

Hvad gør lederen, hvis en medarbejder er blevet sygemeldt med stress?

Det er lederens ansvar at: 

• sikre tid til, at medarbejderen får ro i sygefraværsperioden 

• orientere den sygemeldte om, at man vil kontakte vedkommende i sygefraværsperioden, hvis

den overstiger x antal dage. Henvendelsen vil ske på et i forvejen skriftligt meddelt tidspunkt.

Kontakten vil være et led i en omsorgssamtale og vil derfor ikke kræve hverken forberedelse

eller handling af den sygemeldte

• orientere om, at efter 4 uger kan der kræves en mulighedserklæring fra lægen

• opfordre medarbejderen til at tage kontakt til egen læge

• gøre opmærksom på og opfordre til at kontakte Center for Stress eller et andet psykolog -

tilbud

Måling af det psykiske arbejdsmiljø. Fortsat...
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• orientere relevante personer i organisationen med det samme, medarbejderen sygemeldes

• have kontakt med medarbejderen på aftalte tidspunkter i sygeforløbet enten selv eller gen-

nem tillidsrepræsentant/sikkerhedsrepræsentant/HR-funktionen, afhængigt af forholdet og

de interne aftaler

• tage initiativ til en dialog om, hvad stresskilden/kilderne er, når medarbejderen er klar til at

tale om det (det vil sige i forbindelse med raskmelding)

Hvad gør lederen i forhold til resten af medarbejdergruppen?

• Skaber sig et overblik over, om dette er et enkeltstående tilfælde eller et symptom på generelle

stressproblemer i medarbejdergruppen

• Kontakter arbejdsmiljørepræsentant/tillidsrepræsentant/HR eller en anden relevant person

som sparring for at afdække, om resten af gruppen også er stresset

Hvad gør lederen, før medarbejderen skal vende tilbage til arbejdet?

Der aftales et møde med medarbejderen inden arbejdet genoptages, hvor arbejdsmiljørepræ-

sentant/tillidsrepræsentant/HR-konsulenten eller anden relevant person også kan deltage. Der

er 4 formål med mødet: 

• at identificere stresskilden/kilderne 

• at aftale hvilke ting, der skal ændres i arbejdssituationen

• at aftale, hvordan den pågældende vender tilbage, herunder arbejdstid

• at aftale, hvordan kollegaer involveres, og hvad de informeres om

Hvad gør lederen, når en medarbejder skal vende tilbage efter en sygemelding p.g.a.
stress?

Det er lederens ansvar at: 

• søge at fjerne de udløsende stressorer fra medarbejderens arbejde

• have en tæt dialog med medarbejderen og den øvrige medarbejdergruppe om reaktioner på

tilbagekomsten

• sikre, at arbejdsopgaverne passer til den aftalte arbejdstid, samt at der langsomt i takt med,

at medarbejderen går op i arbejdstid, bliver tilført flere opgaver

• skabe ro og være buffer i forhold til omverdenen

4. Organisationsniveau

Klar og tydelig personalepolitik i form af fx eksplicitte succeskriterier, og løbende udvikling af

en personalepolitik, som understøtter organisationens visioner og strategi. Dette gøres ved:

• At etablere en oplevelse af nødvendighed. At identificere og diskutere kriser, potentielle kriser

og væsentlige muligheder

• At sammensætte et styrende team med tilstrækkelig indflydelse til at få implementeret de

nye trivselstiltag 

• At udvikle en vision og strategi. At skabe en trivselstiltagsvision samt formulere strategier for,

hvordan visionen kan realiseres
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• At formidle trivselstiltag. At anvende ethvert middel til konstant at kommunikere de nye triv-

selstiltag, deres vision og strategier. At lade det styrende team fremstå som et forbillede for

den adfærd, der forventes af medarbejderne

• At skabe grundlag for handling på bred basis. Det betyder at fjerne forhindringer. At ændre

systemer eller strukturer, som underminerer trivselstiltagene. At opmuntre til risikovillighed

og utraditionelle ideer, aktiviteter eller handlinger, som forbedrer trivslen

• At generere kortsigtede gevinster. Planlægge synlige præstationsforbedringer eller sejre, som

tydeligt skyldes de ny trivselstiltag. Virkeliggøre disse sejre. Sørge for en synlig anerkendelse

og belønning af de medarbejdere, som muliggjorde disse sejre

• At konsolidere resultaterne. Bruge øget troværdighed til at ændre alle systemer, strukturer

og politikker, som ikke passer sammen og ikke harmonerer med de nye trivselstiltag. Ansætte,

forfremme og udvikle de medarbejdere, som kan implementere de nye trivselstiltag. Op -

stramme processen med nye projekter

• At forankre de nye arbejdsmåder. Opnå bedre præstationer gennem trivselstiltag. Fremhæve

forbindelserne mellem den nye adfærd og organisatoriske succes. Udvikle midler til at sikre

udvikling og kontinuitet i trivselstiltagene 

Redskab til belysning af ansvar

Problem/mål Forbigående Vedvarende Øget

ændringer ændringer robusthed

Individniveau

Gruppeniveau

Lederniveau

Organisationsniveau

Stikord:
• Hvad er det, der stresser os i teamet?

• Identificér, hvor problemerne og løsningerne hører hjemme i forhold til de fire niveauer

• Hvilke grundvilkår kan ændres, og hvilke kan ikke ændres?

• Kom med forslag til, hvordan vi kan håndtere stresskilderne

• Hvordan ønsker vi trivsel, arbejdsglæde og psykisk arbejdsmiljø optimeret gennem de ind-

byrdes relationer?

• Hvordan kan vi støtte hinanden i hverdagen?

• Hvordan når vi vores trivselsmål? Hvad forhindrer, og hvad hjælper os til at fastholde proces-

sen?
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