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• Stress – et lille ord med stor betydning 

• Hvorfor stress? Når arbejdet bliver et spørgsmål om liv eller 
død

• Forebyggelse og håndtering af stress – og hvad kan du gøre 
som AMiR
– Stress og trivsel som en proces 

– Kerneopgaven i fokus – og dermed også det psykiske arbejdsmiljø

Hvad kommer vi omkring. Sådan ca… 



Opmærksomhed på din og din arbejdsplads styrker og 
udfordringer

Malene Friis Andersen

Viden
Om psykisk arbejdsmiljø, stress, 

trivsel og effektivitet

Redskaber 
Til at skabe godt psykisk 

arbejdsmiljø og håndtere 
stress

Rammer 
Fremmer/forhindrer 

rammerne arbejdet for 
trivsel? 

Konkret adfærd i forhold til at skabe godt psykisk 
arbejdsmiljø, skabe trivsel, effektivitet og nedbringe stress 



• Der eksisterer ikke en officiel definition af stress.

• Stress er ikke en selvstændig anerkendt diagnose i de 
officielle diagnosesystemer (ICD, DSM).

• I videnskabsteoretisk forstand kan stress anskues ud fra 
realistiske perspektiver og ud fra mere konstruktivistiske 
perspektiver.

Stress 
–Hvad taler vi om?
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Udbredelsen af stress
- Et bud  

• Udbredelse af stress:
– 15% har følt sig stresset ”hele tiden” eller ”ofte” inden for de sidste to uger. (NFA, 2014)

• Hovedkilder til stress: 
– I den samlede befolkning angiver 51 % arbejdet som vigtigste kilde, 43 % svarer både 

arbejde og privatliv (NFA 2014).
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Travlhed Stress

Stressniveauet opleves 
unødvendigt højt

De rigtige alarmer 
drukner

Travlhed kaldes stress Stress kaldes travlhed

”Pludselige” sammenbrud og 
sygemeldinger
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• Hvordan forstår I stress i din afdeling? I din organisation? Har I afklaret 
det? 

• Er ledergruppen, AMiR, TR og medarbejdergruppen enige om, hvad stress 
er? 

• Hvilke udfordringer giver det dig i din position, at stress er et så relativt 
diffust og uafklaret begreb? 
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Refleksion 



Hvordan kan arbejdet blive et 
spørgsmål om liv eller død? 

”På det møde går det op for min kollega og mig, at vores leder slet ikke er gået 
i gang med opgaven, og hun har slet ikke forstået, hvad den går ud på! Dér kan 

jeg mærke, at jeg bliver dårlig. Jeg får simpelthen tunnelsyn. Det sortner for 
mine øjne, og det prikker, og så kan jeg mærke den der igen oppe i halsen og 

ud i armen og tænker: ’Nu får jeg simpelthen en blodprop!” 
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Identificerede temaer
- Hvordan arbejdet opleves som både livsfarligt og livsnødvendigt

• Relationen til arbejdet
– Sammenfoldning mellem arbejde og identitet

• Stress-syndromet
– Forstyrrelse i selvforståelse og selvværd 

– Forstyrrelse i realitetssans

• Den almægtige leder 

Forholdene forstærker hinanden i en negativ spiral. Den dynamiske proces er en af 
årsagerne til, at det er næsten umuligt for den stressramte medarbejder at forlade 

arbejdet eller håndtere de betingelser, der føder spiralen.

Sammen-
folding

Stress-
syndrom

Den 
almægtige 

leder 
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Relationen til arbejdet
- Sammenfoldning mellem arbejde og identitet

”Hvordan kan jeg ikke tage det personligt? For det var jo mig, hun kritiserede.” 

• Den kognitive kapitalismes æra 
– Medarbejdernes subjektivitet er den bærende produktionsfaktor.

– Arbejdet er ikke bare vigtigt for moderne individers identitet – individets subjektivitet er 
i lige så høj grad blevet afgørende for løsningen af arbejdsopgaverne.

Malene Friis Andersen



Stresssyndromet
- Forstyrrelse i selvforståelse og selvværd

”Det er mig, der er dum, og jeg forstår ingenting. Det er nok også bare mig, der har 

misforstået det hele. Hvorfor kan jeg ikke se meningen med det der? Hvorfor kan 

jeg ikke se guldkornene? Man vender det totalt indad.” 

• Ydre uoverensstemmelser i organisatoriske- og arbejdsmæssige betingelser 
resulterer i indre konflikter og en følelse af at være inkompetent.

• Alt sættes ind for at løse arbejdsopgaverne upåklageligt for at udsætte 
identitetskollaps. 

”Er jeg god nok? Er jeg en god nok medarbejder – er jeg et godt nok menneske?” 
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Stresssyndromet
- Forstyrrelse i realitetssans 

• Stigende svækkelse i og en manglende tillid til at kunne anvende og navigere efter 
egne fornemmelser, følelser og vurderinger.

• Oplevelse af at deres fortolkning af virkeligheden afvises, og at deres oplevelser 
affejes som forkerte og usande. 

• Navigationsmæssigt tomrum.

”Altså der har jeg jo bare tænkt [om symptomerne], ah, irriterende. Videre! 

Der er nogen, der har bestemt, det er sådan her, det skal være. Det skal jeg ikke 

blande mig i. Det skal jeg ikke have en mening om!... …Så kommer symptomerne 

igen, nå men det er da irriterende, hold nu op! Vi skal bare, og vi skal nå det her og 

bum, bum, bum. Så negligerer man dem, og det bliver man rigtigt, rigtigt god til.”  
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Den almægtige leder

”Så kommer jeg ud for, altså, øh, kritik. Kritik, kritik, kritik. Jeg er bare fuldstændig lammet, 

helt lammet fordi jeg forstår det simpelthen ikke … Så er det bare ligesom, at jeg styrter 

ned ad sådan en rutsjebane. Jeg rutsjer bare ned. Det hele blev trukket væk under mig. 

Alting. Verden så slet ikke sådan ud, som jeg troede, den gjorde … Det, hun siger til mig, 

gør jo noget ved mig. Jeg kan pludselig overhovedet ikke finde ud af, hvem jeg egentlig er? 

Hvem?”

Lederens definitionsradius er udvidet
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Personlighed eller omgivelser?
- Kan de ikke bare slappe lidt af? 

Stress
• Overinvolvering
• Perfektionisme 
• Arbejdsnarkomani ?
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Summeøvelse

• Kan du genkende, at kollegaer har ”foldet” identitet og arbejde sammen? 
Hvilke udfordringer og muligheder giver det dig i forhold til at forebygge 
og håndtere stress?
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Forebyggelse og håndtering af stress
- Stress og trivsel som en proces 

- Kerneopgaven i fokus – og dermed også det psykiske 
arbejdsmiljø

Din rolle i forebyggelse og håndtering?
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Alvorlig Stress
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• Stimuleret

• Høj aktivitet

• Motivation

• Trivsel

• Arbejdsglæde

• Højt energiniveau

• Nærmeste 
udviklings- og 
udfordringszone

• Travlhed

• Kvaliteten reduceres en 
smule

• Tendens til manglende 
overblik

• Risiko for konflikter i 
teamet

• Begyndende 
stresssymptomer: fx spise, 
gå og tale hurtigere

• Krav overstiger ressourcer 
markant

• Tro på egne evner svinder 

• Uoptimal prioritering og 
flere fejl

• Stresssymptomer fx 
søvnbesvær, hoved- og 
mavepine, manglende energi

• Ineffektivitet

• Brandslukning  

• Lav trivsel 

• Sygefravær

• Alvorlige

Stresssymptomer: 

Fysiske og psykiske

sammenbrud

• Langtids-
sygemeldt
• Depression
• Angstanfald

Tempereret

Overophedet

Nedsmeltet

Udbrændt

Stress og trivsel som en proces 

Opvarmet

Trivsel 
© MF Andersen og M Kingston (2007) i “Lederen som stresscoach” 

Malene Friis Andersen© MF Andersen og M Kingston (2016) i “Stop Stress – Håndbog til ledere” 



Negativ 
Stress
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Tempereret

Overophedet

Nedsmeltet

Udbrændt

Lederens ansvar?

Opvarmet

Støttende

Håndter 

Synlighed

Synlig ledelse

God basal 
personaleledelse

Kommunikere klare 
holdninger/ 
forventninger til 
work-life balance

Klargøre roller, 
prioriteringer og 
kvalitetsniveau

Indkald til samtale

Faste rammer

Aktiv hjælp ift. 
prioritering og 
arbejdstider, 
arbejdstilpasninger

Spørg til baggrunden for 
frustration, demo-
tivation og konflikter

Kontakt til HR

Giv ikke op eller slip! 
Tag mistanken 
alvorligt

Italesæt og fred 
medarbejderen

Bevar kontakt

Støt tilbage-
venden
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Negativ 
Stress
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Tempereret

Overophedet

Nedsmeltet

Udbrændt

AMiR’s rolle, ansvar, mulighed? 

Opvarmet

Støttende

Håndter 

Synlighed

Synlig AMR

Tillidsopbyggende 
og gode 
relationer

Spørg ind til 
arbejdsglæde og 
arbejdsfrustration, 
work-life balance

Opfordre til 
forventnings-
afstemning om roller, 
prioriteringer og 
kvalitetsniveau

Motiver til samtale med 
leder!

Motiver evt. lederen til 
at hjælp ift. prioritering 
og arbejdstider, 
arbejdstilpasninger

Spørg til baggrunden for 
stress, frustration, demo-
tivation og konflikter

Tag kontakt til leder, 
HR og/eller
Psykolog – med eller 
uden tilsagn?

Giv ikke op eller slip! 
Tag mistanken 
alvorligt

Bevar kontakt

Støt tilbage-
venden
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• Individets ansvar for stress og trivsel i afdelingen
– Hvad kan/skal individet gøre for at øge trivsel og reducere stress hos sig 

selv og i teamet?
– Hvad er individets ansvar ved mistanke om, at en kollega har stress?

• Teamets ansvar for stress og trivsel i afdelingen
– Hvilket indflydelse har teammedlemmerne på individets stress?
– Hvad er teamets ansvar i forhold til:

• Forebyggelse af stress?
• Mistanke om at et teammedlem har stress?

• Lederens ansvar for stress og trivsel i afdelingen
– Hvornår og hvordan skal lederen sætte ind ved stress? 
– Forebyggelse af stress?
– Hvad skal lederen gøre ved sygefravær grundet stress?

• Arbejdsmiljørepræsentantens ansvar/rolle/mulighed for stress og 
trivsel på arbejdspladsen

– I forhold til egne medlemmer? 
– I forhold til samarbejdet med A-siden?
– I forhold til inddragelse af foreningen?

Hvem har ansvar/mulighed for hvad på din arbejdsplads?
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Refleksionsøvelse

Tag temperaturen: 

• Hvor henne befinder I jer på stresstrappen i din konkrete afdeling/i din organisation?

Problemanalyse:

• Hvad har gjort, at I befinder jer der i dag? Prøv at præcisere hvilke konkrete forhold og 
betingelser, som gør, at I bliver ”varmere” eller ”koldere”?

Handlemuligheder:

• Hvad skal der helt konkret til for, at din arbejdsplads bevæger sig et trin til venstre? Hvem kan 
skrue op eller ned for varmen og hvordan? Hvem skal du alliere dig med, og hvilke 
argumenter skal du bruge for at få det ønskede til at ske? 
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Trivsel skabes i det daglige arbejde
hver dag, hele tiden 
Kerneopgaven i fokus
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Kerneopgaven og stress og trivsel

Medarbejdernes integritet bliver krænket ved udførelse af 
arbejdsopgaverne

Arbejdsmæssige belastninger udspringer også af betingelser, som gør, at 
medarbejderne ikke føler, de kan udføre et arbejde, som de kan stå inde for. 

Manglende mening og stress



Tidskrævende registrering, dokumentation og kontrol. 
Overflødige opgaver. Varetagelse af uvedkommende eller 

andres opgaver 

Dårlig planlægning, dårlig teknologi, 
afskaffelse af fx overlevering, kommer for 

sent til aftaler, følger ikke op på aftalte ting

Bagtale kollegaer, urimelig 
feedback, overfuse 

medarbejdere/kollegaer

Vold, trusler, 
mobning, 

sexchikane

Urimelige 
arbejdsopgaver

Manglende omtanke og 
hensyn

Bevidst negative 
handlinger

Illegitime opgaver

Illegitime stressorer

Illegitim adfærd

In Sørensen 2008

Det psykiske arbejdsmiljø  
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Illegitime opgaver

Illegitime stressorer

Illegitim adfærd

?

?

?

?

Afdæk og italesæt i fællesskab 

Malene Friis Andersen

Et afgørende element er en fælles forståelse (accept) af kerneopgaven 
mellem medarbejdere, TR/AMR, ledere og chefer. 

Forslag til håndtering

Forslag til håndtering

Forslag til håndtering



Input: Enighed om kerneopgaven?

• Hvad er kerneopgaven i din afdeling/team? Er politikerne, lederne, 
medarbejderne, patienterne enige om, hvad kerneopgaven er?

• Hvordan går det med en aktiv og gensidig forventningsafstemning? 

• Oplever I nogle særligt urimelige opgaver?
– Er der en enkelt eller to af dem, som man faktisk kunne reducere forholdsvis enkelt? 

– Er der nogle af dem, som de ansatte med fordel kunne acceptere for at reducere 
frustrationsniveau? 
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Refleksion og handleplan 
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Handleplan 
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Kort beskrivelse af aktiviteten 
eller handlingen

Hvem skal jeg 
inddrage i 

aktiviteten eller 
handlingen?

Hvilke argumenter skal 
jeg anvende?

Hvilke barrierer kan jeg 
møde – og hvordan kan 
jeg overkomme dem?

Opfølgning 
med hvem og 

hvornår?



Kontakt:
mfa@arbejdsmiljoforskning.dk
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