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Guide til udarbejdelse og implementering af en
stresshåndterings- og trivselspolitik 

Ejerskab
Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og trivselspolitik, er det vigtigt, at der

på alle niveauer tages ejerskab for både processen og det færdige produkt.

– En effektiv og varig indsats sikres bedst, når topledelsen udviser reelt ejerskab for indsatsen,

såvel i ord som i handling. Indsatsen skal understøttes dagligt. Derfor bør den daglige ledelse

tage ejerskab for processen ved at være bevidst om og opmærksom på de tiltag, der kan re-

ducere stress og skabe trivsel.

– I medarbejdergruppen vil der i forbindelse med en stresshåndterings- og trivselspolitik blive

etableret nye procedurer. De kan kun komme til at fungere optimalt, hvis der skabes et fælles

ejerskab for processen med at fastholde eller skabe trivsel i dagligdagen.

– Sidst, men ikke mindst, skal den enkelte medarbejder forholde sig til og benytte de stress -

reducerende procedurer, hvilket også kræver ejerskab for indsatsen.

Som et led i at etablere ejerskab på alle niveauer, bør alle være velforberedte på processen med

at udarbejde en stresshåndterings- og trivselspolitik. Det kan blandt andet gøres gennem oplæg

med fokus på effekten af stress på både økonomi og trivsel, ved at dele erfaringer fra andre

virksomheder og ved at analysere konsekvenserne af stress i egen virksomhed.

Styregruppen
Udviklingen af en stresshåndterings- og trivselspolitik kan blive et stort og komplekst arbejde, hvis

politikken skal have den ønskede effekt. Det er derfor en god idé at nedsætte en styregruppe, der

planlægger processen for udarbejdelse af politikken, og som færdiggør det endelige produkt.

Styregruppen bør være bredt sammensat af medarbejdere og nøglepersoner fra alle niveauer

i virksomheden, sådan at gruppen besidder engagement, indflydelse, viden og kompetencer,

der kan sikre processens forløb og gennemslagskraft.

Styregruppen bør have tilstrækkelig indflydelse og beføjelser i forhold til at få stresshåndte-

rings- og trivselspolitikken implementeret.

Rammerne for styregruppens arbejde skal være præciseret i forhold til formålet med gruppens

arbejde, tidsrammen, økonomiske og øvrige ressourcemæssige rammer, samt med en tydelig

rolle- og ansvarsfordeling i gruppen.

Trin i udarbejdelsesprocessen
Styregruppen bør først og fremmest afklare formålet med at udarbejde en stresshåndterings-

og trivselspolitik. Det gøres dels ved at afdække virksomhedens konkrete erfaringer med stress-

problematikker (evt. gennem APV-måling, fokusgruppemøder, mv.), dels ved at analysere virk-

somhedens vision for personaletrivslen.

Formålene med udarbejdelse af en stresshåndterings- og trivselspolitik skal kommunikeres ud

til alle ansatte i virksomheden som led i at skabe engagement og ejerskab for processen.

 Formålene bør være realistiske, konkrete og målbare – f.eks. fald i sygefraværet, øget trivsel

og balance i jobbet (brug fx MUS-samtaler, trivselsmålinger og sygestatistikker).ı 2
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Styregruppen udarbejder et udkast til en stresshåndterings- og trivselspolitik på baggrund af

de indkomne data, virksomhedens vision og formålet med at udarbejde en politik.

Tiltag
Selve stresshåndterings- og trivselspolitikken bør være kort, præcis og overskuelig. For hvert

punkt bør man sikre, at der er procedurer til at understøtte punktet. Hertil kan der udarbejdes

en procedurehåndbog som tillæg til selve stresshåndteringspolitikken.

På baggrund af stresshåndterings- og trivselspolitikken skal det tydeliggøres, hvilke indsats -

områder, der vil blive fokuseret på, eventuelt i en tidslinie. Indsatsområderne kan for eksempel

være uddannelse af interne stress- og trivselsvejledere, ledelsesudvikling med fokus på såvel

egen som ledelsesmæssig stresshåndtering, psykologhjælp og fokusmøder.

Forankring
For at en stresshåndteringspolitik kommer fra hensigtserklæring til faktisk handling, er det vig-

tigt at sikre synlighed af effekten af de tiltag, der er etableret. Det betyder, at de aftalte tiltag

skal evalueres med jævnlige mellemrum, samt at resultaterne skal offentliggøres internt i virk-

somheden.

Der skal være synlighed mellem de effektuerede tiltag, og hvordan de påvirker trivslen, syge-

fraværet, samt de øvrige erklærede mål med  stresshåndterings- og trivselspolitikken. Det gøres

blandt andet ved at offentliggøre succeshistorier, best-practice med mere.

Synlighed skal være en vedvarende proces, der har til hensigt at skabe mening, ejerskab og

engagement i det daglige arbejde med at håndhæve og benytte stressreducerende og trivsels-

fremmende metoder og procedurer.

En stresshåndterings- og trivselspolitik skal, for at være effektiv og brugbar, justeres med jævne

mellemrum, så den hele tiden er tilpasset virksomhedens aktuelle behov.

For at sikre en god stresshåndterings- og trivselspolitik er det altså nødvendigt med:

Etablering af en følelse af nødvendighed
– Analyse af det psykiske arbejdsmiljø 

– Er sygefraværet højt?

– Er der en stor fejlprocent?

– Er medarbejdergennemstrømningen stor?

– Er der brok, sladder og mobning i virksomheden?

Etablering af en styregruppe
En hensigtsmæssig sammensætning af styregruppen er som regel en gruppe bestående af:

– En repræsentant fra den øverste ledelse

– Medarbejderrepræsentanter

– Mellemlederrepræsentanter, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

Gruppen skal have kompetence til at sætte processer i værk.
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Arbejdsproces til målsætning og implementering 
af en stresshåndterings- og trivselspolitik

Vision og strategi
– Visionen skal være en afklaring af, hvad man forventer af en stresshåndterings- og trivsels-

politik.

– Strategien skal være måden, man ønsker at realisere politikken på, og hvilke midler, der kan

anvendes.

Hvordan formidles stresshåndterings- og trivselspolitikken? 
Der skal være en tydelig formidling for at fremhæve visionen og værdierne ved en stresshånd-

terings- og trivselspolitik. Arbejdsgruppen må fungere som rollemodeller for den adfærd, der

skal til for at realisere politikken i hverdagen, både over for medarbejdere og ledelse.

Delprocesser
Det kan være hensigtsmæssigt, at processen foregår via delprocesser rundt i organisationen,

eksempelvis kan medarbejdergrupper / teams / afdelinger og ledergruppen / mellemledergrup-

pen / ledernetværket hver især afdække stressorer, forventninger og behov, som meldes tilbage

til styregruppen.

Formidling
Vision og strategi udmeldes til alle i organisationen, evt. på en temadag. Det kan formidles

skriftligt, men fælles information med mulighed for at spørge og uddybe er også vigtig i for-

midlingsprocessen.

Handledokument til brug ved afklaring af handlemuligheder og mål 
i arbejdsgruppen

– Hvad er problemet? 

– Hvad er årsagen til, at der nu skal arbejdes med at implementere en stresshåndterings- og

trivselspolitik eller  udarbejdes trivselsfremmende tiltag i hverdagen? 

– Hvor står vi i virksomheden lige nu i forhold til ovenstående problematik?

– Beskriv problematikkens omfang og indflydelse på enkeltpersoner, arbejdsindsats generelt

mv.

– Hvad gør det ved virksomheden?

– Beskriv problematikkens følger

– Hvilket mål har vi i styregruppen?

– Hvilket handlemål ønsker vi at arbejde med ud fra ovenstående problematik?

– Hvad er fordelene ved at nå målet?

– Hvad er fordelene ved at være/blive, hvor vi er nu?

– Hvordan når vi målet? Delmål 1 – Delmål 2 – Delmål 3

– Hvad kan forhindre os i at nå målet?

– Hvad kan hjælpe os til at nå og fastholde målet?
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Mål og delmål beskrives detaljeret, med dato, ansvarspersoner mm. 

Husk små realiserbare delmål!

Forhindringer
Alle forhindringer må diskuteres og vendes til muligheder eller fjernes. For at skabe handling

på bred basis skal der måske ændres systemer eller strukturer. Der skal arbejdes med risiko -

villighed hos den enkelte.

Utraditionelle ideer, aktiviteter og handlinger skal kunne fjerne hindringer for stresshåndterin-

gen og fastholde nødvendigheden.

Redskaber:

– Forandringer af det bestående kan være en forhindring i sig selv. Det er nødvendigt, at der i

arbejdsgrupperne gives tilbagemelding på stressorer, ønsker og behov så præcist og realistisk

som muligt. 

– Et redskab kan være en intern diskussion af grundvilkår samt vilkår, som henholdsvis ledelsen,

gruppen og individet kan arbejde med.

– Grundvilkårene kan eventuelt udstikkes fra ledelsen, før arbejdet påbegyndes

– Desuden kan skemaet på næste side være relevant at tage udgangspunkt i.

Kortsigtede gevinster
Det skal være synligt, at en stresspolitik er indført. Det gøres blandt andet gennem synlige præ-

stationsforbedringer, faldende sygefravær, større arbejdsglæde og mindre gennemstrømning

af medarbejdere. Det skal indføres procedurer, der synliggør sejre, der er resultater af processen

– dagligt eller ofte!

Det er vigtigt, at der så hurtigt som muligt er synlige forandringer i dagligdagen. Styregruppen

skal derfor behandle de indkomne data fra henholdsvis afdelingerne og ledelsesgruppen uden

unødigt ophold.

Der skal udmeldes nødvendige ændringer for at etablere eller vedligeholde det gode arbejds-

miljø som forebyggende imod stress, eksempelvis fælles regler for information og kommuni-

kation, samarbejde i virksomheden, sociale arrangementer, procedurer til afklaring af uenig -

heder, procedurer til varetagelse af pressede medarbejdere og evt. behandlingstilbud.

Konsolidering af resultater
Øget troværdighed og tillid skabes gennem ændring af de procedurer eller strukturer, der ikke

harmonerer med en stresshånderings- og trivselspolitik. 

Opstramning af processen kan ske gennem nye projekter, der fastholder opmærksomheden

på implementeringen af en stresshåndterings- og trivselspolitik.

Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen og organisationen
Det er vigtigt at fremhæve forbindelserne mellem en stresshåndterings- og trivselspolitik og

bedre resultater, både målt på produktion, arbejdsglæde og jobtilfredshed. Ligeledes bør der

udvikles redskaber til at sikre kontinuitet og en stadig forbedring af det psykiske arbejdsmiljø

med stresspolitikken som  redskab.
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På hvilket niveau skal stress- og trivselsproblemerne placeres?
Kræver en løsning forbigående eller vedvarende ændringer, eller kræver det en øget
robusthed hos medarbejderne?

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

• Hvor hører problemerne og løsningerne hjemme i de fire niveauer?

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

• Hvordan kan vi håndtere stresskilderne?

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

byrdes relationer?

• Hvordan kan vi støtte hinanden i hverdagen?

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

sen?

Problem/mål Forbigående Vedvarende Øget 
ændringer ændringer robusthed

Organisations-
niveau

Leder-
niveau

Gruppe-
niveau

Individ-
niveau
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Redskaber:

Konsolidering af resultater

– Styregruppen har ansvar for at sikre, at der arbejdes videre på afdelings-/gruppeniveau og

på lederniveau.

– Der kan i processen udarbejdes handleplaner for den enkelte leder og/eller afdeling med

 fokusmål, der er kendte og har deadlines.

– Styregruppen har ligeledes ansvaret for at sikre, at der på organisationsniveau arbejdes på at

sikre medarbejdernes trivsel gennem forebyggende procedurer til opsamling af pressede med-

arbejdere.

Forankring af nye arbejdsmåder

– Det er hensigtsmæssigt at evaluere processen mellem ½ til 1 år efter iværksættelsen af nye

procedurer.

– Det er hensigtsmæssigt løbende at udvikle ledergruppen med fokus på lederkompetencer.

– Det er hensigtsmæssigt at etablere en HR eller vejledergruppe, hvis opgave det er at følge

medarbejdertrivslen i dagligdagen.

– Det er hensigtsmæssigt at have procedurer til en årlig dialog på gruppe-/afdelingsplan om

gruppens samarbejde og trivsel med udgangspunkt i at bevare arbejdsgruppefokus.
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