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Dagens program

• Hvem er jeg

• Baggrund

• Kæpheste

Budskab i dag

• Der kommer mere af det

• Det kommer hurtigt

• Fagbevægelsens kamp med arbejdsgiverne om at sortere og prioritere mellem kolde 

besparelser (serviceforringelser) og kvalitetsforbedringer – for borger og for ansatte(?)

• Den faglige organisations – og den enkeltes – kamp for at opretholde grænser



50 mio brugere på…

− Pokémon Go – 19 dage



Olli



Grænseløsheden kommer snigende 

– eller buldrende

− Grænse – sætte grænser, vogte grænser, indenfor-udenfor gruppen/faget/opgaven, ledelse 

på grænsen, grænsesøgende, psykologisk grænse…

− Verden tordner derudad med digitalisering og globalisering – grænser udviskes

− Grænseløshed giver også frihed. Vi kan lide det (eller noget af det), men kan vi styre det?

− Mor læser højt – telefonen ringer

− Læser mails på toilettet

− Hvad er moralsk stress



Moralsk stress

Moralsk stress er det du oplever, når du ikke kan handle og 

udføre dit arbejde ud fra dine egne værdier og moralske 

fordringer på baggrund af en ydre begrænsning, fx for lidt tid 

til at tale med patienten eller for lidt tid til at forberede din 

undervisning 

– og du samtidig forhindres i at tale åbent om det



Annonce

− https://www.ftf.dk/single-lederinfo/artikel/video-saadan-saetter-i-rammer-for-graenseloest-

arbejde/?L=0&cHash=04f47940b8f975067666d83cc2f00ef1

https://www.ftf.dk/single-lederinfo/artikel/video-saadan-saetter-i-rammer-for-graenseloest-arbejde/?L=0&cHash=04f47940b8f975067666d83cc2f00ef1


Tre slags grænseløshed

Grænseløshed i tid og sted 

Arbejdstiden og -stedet flyder ind over grænsen til familieliv og fritid 

Organisatorisk grænseløshed

Grænseløshed mellem faggrupper og mellem medarbejdere og lederes ansvar

Subjektiv grænseløshed

Flydende grænser mellem fagpersonen og privatpersonen, som kan gøre det svært at slippe 

arbejdet mentalt



Tre slags grænseløshed

Tid og sted 
ophæves

Uklart ansvar 
mellem ledere, 
medarbejdere og 
faggrupper

Fagperson og 
privatperson flyder 
sammen



Tre slags grænseløshed

- kan godt optræde samtidig



- Og kan fordele sig ujævnt

Tid Organisatorisk Prof - privat



Grænseløshed i tid og sted

−It-løsninger gør, at man kan besvare mails og telefonopkald døgnet rundt

−Flydende grænser for arbejdssted, arbejdstid og for, hvornår man er tilgængelig 

for jobbet

−Øget fleksibilitet, hele hjemmearbejdsdage, tid til ro til fordybelse. Lettere at 

komme i kontakt med borgerne og omvendt

−Op til medarbejderen selv at kunne forvalte tid, krav og rammer i arbejdet. Kan 

blive nødvendigt at tage fritiden i brug, for at gøre jobbet godt nok



Organisatorisk grænseløshed

−Uklarhed i forhold til ansvar, opgavefordeling og faggrænser

−Når medarbejdere skal lede sig selv bl.a. som en konsekvens af sammenlægning 

i større enheder, distanceledelse og færre mellemledere 

−Selvledelse, selvstyrende teams osv. giver en ansvars- og rollefordeling, der er fri 

og fleksibel – men også mere uklar: Hvad har jeg ansvaret for, og hvornår har jeg 

leveret nok

−Det kan skabe usikkerhed og konflikter, når medarbejdere skal påtage sig en 

lederrolle over for kolleger. Eller når faggrænser nedbrydes



Subjektiv grænseløshed 

− Subjektiv grænseløshed handler om flydende grænser mellem arbejdet og det personlige 

− Motivation og engagement i forhold til at kunne gøre en forskel for andre er for mange en 

væsentlig drivkraft 

− Risiko for, at man påtager sig arbejdspladsens problemer, at man tænker på arbejdet, når 

man har fri, og at muligheden for at levere høj kvalitet i arbejdet er afgørende for selvværd, 

mening og trivsel på jobbet. Overskud tages fra familie og privatliv 

− Høje følelsesmæssige krav, hvor en væsentlig del af opgaven er, at tale med og hjælpe 

mennesker. Medarbejderne kommer let til at tage arbejdet med hjem mentalt, fx ved at 

tænke på nogle af arbejdsdagens belastende situationer 

− Fagligheden og engagementet presses, gå på kompromis med egne forventninger til kvalitet 

i opgaveløsningen, for at leve op til mål og resultatkrav, der ikke altid opleves meningsfyldte



FTF’s anbefalinger –
hvad kan I gøre sammen på din arbejdsplads?

− Brug APV’en og løbende trivselsundersøgelser til at kortlægge oplevelsen af grænseløshed i 

arbejdet med fokus på de relevante dimensioner; tid og sted, organisatorisk (herunder 

faggrænser og rollekonflikter) og subjektiv (herunder følelsesmæssige krav/belastninger i 

arbejdet) 

− Formulér, med forankring i de eksisterende samarbejdsfora, en personalepolitik med 

særskilt afsnit om balance i forholdet mellem arbejde og privatliv, forventninger om 

tilgængelighed og besvarelse af mails udenfor normal arbejdstid, eventuelle retningslinjer 

for supervision mv. 

− Brug SU/MED/AMO til at drøfte muligheder og udfordringer forbundet med grænseløst 

arbejde 

− Brug de årlige MUS/GRUS til at afdække, hvordan det går med at skabe og fastholde 

arbejdslivsbalancen



Hvad kan du gøre som leder? 

− Påtag dig ledelsesansvaret for de overordnede prioriteringer, og meld ud internt og eksternt 

− Definér selvledelsesrummet og rammerne; hvad skal medarbejderne præstere fagligt, hvem 

har ansvar for hvad, og hvad skal man i fællesskab arbejde hen imod? 

− Hav en gensidig forventningsafstemning med medarbejderne om, hvornår de skal stå til 

rådighed og besvare arbejdsrelaterede mails og opkald. Gør det muligt og legitimt for 

medarbejderne at sige fra 

− Afstem opgaver og kvalitet med de ressourcer, der er til rådighed. Hav løbende dialog med 

medarbejderne om balance mellem krav og ressourcer, arbejdsbelastning, 

opgaveprioritering og stresshåndtering 

− Drøft realistiske kvalitetskrav, deadlines og ressourcer med medarbejderne. Lav klare og 

tydelige kriterier for kvalitet i dialog med medarbejderne 

− Skab en arbejdspladskultur, hvor der er åbenhed over for kritik, så medarbejderne undgår 

moralsk stress og at komme i klemme med deres faglighed



Hvad kan I gøre som medarbejdergruppe?

− Definér kerneopgave og kernekompetencer for hver medarbejder for at mindske 
koordinationsproblemer og tydeliggør, hvem der er ansvarlig for hvad. Skab en vis 
specialisering, så ikke alle skal deltage i alt. Sørg også for at have backup, så enkelte 
medarbejdere ikke bliver uundværlige/overbelastede 

− Få i fællesskab opbygget et billede af, hvordan opgaverne fordeles og løses, og hvordan 
ressourcerne prioriteres 

− Prioritér fællesskab, samarbejde og videndeling. Hold sammen, støt hinanden og hold fast i 
de aftalte grænser. Vis respekt for kollegernes liv uden for arbjedet og behov for restitution, 
pauser og fordybelse i arbejdet 

− Brug hinanden til at sparre med i de følelsesmæssigt belastende sager, så problemer og 
bekymringer ikke fylder mentalt, når I kommer hjem 

− Brug de tillidsvalgte til at gøre opmærksom på og drøfte fælles udfordringer med 
arbejdslivsbalancen. Det giver de tillidsvalgte mulighed for at tage relevante 
problemstillinger op i arbejdspladsens samarbejdsfora (SU/MED/AMO) 



Hvad kan du selv gøre som medarbejder?

− Gå til ledelsen og få afklaret og defineret dine arbejdsopgaver og arbejdsaktiviteter, hvis du 

er i tvivl. Efterspørg prioritering og forventningsafstemning 

− Kommuniker i så god tid som muligt, hvis der er problemer med at nå deadlines, eller hvis 

du oplever dilemmaer i forhold til opgaveløsning og kvalitet 

− Træk din personlige grænse og snak med din leder og dine kolleger om den. Det er vigtigt 

at få gjort op med dig selv og din familie, hvor meget arbejdet må fylde (mentalt) i dit og 

jeres liv 

− Lav en arbejdsrytme, hvor der indgår pauser. Tænk rytmen ind i arbejdet. Læg arbejdet fra 

dig fysisk og mentalt på bestemte tidspunkter 

− Opstil rammer for din hjemmearbejdstid. Aftal med dig selv hvor og hvornår, du arbejder. 

Planlæg arbejdet derhjemme på bestemte tidspunkter 

− Skab en arbejdspladskultur, hvor der er åbenhed overfor kritik, så medarbejderne undgår 

moralsk stress og at komme i klemme med deres faglighed



Tænk over til vi ses igen:

• Har du grænseløst arbejde?

• Kan du komme på eksempler på situationer, hvor du savnede bedre 

grænser for dit arbejde?



Arbejde med cases

Diskuter casen i jeres gruppe

• Hvilke overvejelser giver casen anledning til?

• Hvilke tiltag bør overvejes

• Blandt kollegerne?

• Hos ledelsen?

• Hos AMIR?



Digitalisering og teknologisk udvikling

FTF:

−Store udfordringer, men også muligheder

−Uddannelse, efteruddannelse og livslang læring bliver endnu mere 
centralt

−Omstillingsparat. Man kan ikke som tidligere tale om at være 
færdiguddannet 

−Det må overvejes, hvordan de nye muligheder kan forbedre både 
effektivitet og kvalitet i udførslen af arbejdsopgaverne

Antagelse: Der bliver en kamp om at skelne mellem effektiviseringer kun 
for at spare – og digitalisering for at forbedre ydelsen FOR BRUGERNE. 
Men hvor ender vores profession og vores faglige identitet?


