
Fra stress til trivsel  

Forebyggelse på 

arbejdspladsen 



Program for dagen 

  9.30 – 9.50   Introduktion til dagen 

  9.50 – 10.15 Hvad siger forskningen om sygeplejerskernes arbejdsmiljø 

10.15 – 10.45 Tilgange til forståelse af arbejdsbetingede stress 

10.45 – 11.00 Kaffepause  

11.00 – 12.00 Forebyggelse på arbejdspladsen  

12.00 – 13.00 Frokost  

13.00 – 14.00 Forebyggelse på arbejdspladsen 

14.00 – 14.15 Kaffe  

14.15 – 14.50 Forandringsprocesser og rollen som forandringsagent  

14.50 – 15.00 Afrunding og mere viden  

  



Hvordan ser det psykiske arbejdsmiljø 
ud for sygeplejersker  

Hvilke udfordringer er der inden for 

sygeplejerskerne psykiske arbejdsmiljø  

Hvilke særlige positive elementer er 

der i det psykiske arbejdsmiljø 

Hvordan er arbejdsmiljøet i forhold til 

andre brancher  

 



Grundlag for forståelse af det psykiske 
arbejdsmiljø – De seks guldkorn 

 Indflydelse 
– På eget arbejde og betingelser: 

Tilrettelæggelse, placering af tid, 
samarbejder og arbejdsstedets 
indretning 

 Mening i arbejdet 
– Sammenhæng mellem egen 

opgave og arbejdspladsens 
samlede produkt samt egne værdier 

 Forudsigelighed 
– Adgang til relevante informationer 

på det rigtige tidspunkt om 
forandringer af produktion, 
personale, IT 

 

 Social støtte 
– Både praktisk og psykologisk – og både 

fra kolleger og ledere 

 Belønning / anerkendelse 
– Løn, anseelse, påskønnelse 

– Muligheder for udvikling og karriere 

– Skal stå mål med indsatsen 

 Krav 
– Til opgavemængde og kvalitet 

– Kravene skal være passene 

– Kravene skal være klare 

 



Den nationale arbejdsmiljøkohorte  

 Videnskabeligt spørgeskema som hvert 5. år 

afdækker arbejdsmiljøet for 30.000 

lønmodtager  

 Er blevet gennemført siden 1990 og giver 

dermed mulighed for at beskrive udviklingen 

over tid. 

 NAK kan bruges til at skærpe fokus for jeres 

lokale indsats.   

 



Udfordringer i det psykiske 
arbejdsmiljø 

 Den nationale arbejdsmiljøkohorte:  

– Høje følelsesmæssige krav  

– Kvantitative krav  

 Tempo  

 Arbejdsmængde  

- Familie arbejdslivs balance  

- Vold og trusler  

- Social kapital   

 

 



Høje følelsesmæssige krav i arbejdet  

 Relateret til arbejdet med mennesker særligt 
med problemer og dermed sygeplejersker  

 Ifølge NFA forskning er høje 
følelsesmæssige krav en af de få faktorer 
som er stærkt relateret til risikoen for 
langtidssygefravær  

 Høje følelsesmæssige krav relateret til 
forhøjet risiko for behandling med 
antidepressive medicin.   

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_67&question=NAK10_DE10&sort=Falling
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_67&question=NAK10_DE10


Kvantitative krav i arbejdet  

 Sygeplejersker oplever signifikant flere krav i 
arbejdet end gennemsnittet både når det 
gælder arbejdstempo og arbejdsmængde 

 Den psykiske belastning forhøjes ved 
forekomst af begge faktorer  

 Konsekvenserne af de kvantitative krav 
afhænger meget af de positive faktorer i 
arbejdsmiljøet, herunder indflydelse, 
udviklingsmuligheder, social støtte i arbejdet 

 

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_76&question=NAK10_DQF10&sort=Falling
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_76&question=NAK10_DQQ10&sort=Falling


Indflydelse i og på arbejdet  

 Indflydelse på egen arbejdssituation har 

betydning for det psykiske arbejdsmiljø og 

stress.  

 Manglende indflydelse gør det vanskeligt for 

den enkelte medarbejder at justere kravene i 

arbejdet i forhold til ressourcerne.  

 Sygeplejersker oplever signifikant laver 

indflydelse ind landsgennemsnittet 

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_70&question=NAK10_DA10&sort=Falling


Vold og trusler et stigende problem  

 Vold og trusler om vold er et stigende 
problem, sygeplejersker ligger i top 6.  

 Ofte et grundvilkår i arbejdet, derfor vigtigt 
med retningslinjer.  

 Det er oftest nyansatte eller nyuddannet der 
udsættes for vold og trusler  

 Vold og trusler er den hændelse der oftest 
føre til PTSD.  

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_75&question=NAK10_THREX102&sort=Falling
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_75&question=NAK10_THREX102&sort=Falling


Familie og arbejdslivs balance  

 Sygeplejersker oplever større konflikter 

mellem familie og arbejdsliv end 

gennemsnittet  

 Generelt oplever mænd lige så stor konflikt 

mellem familie og arbejdsliv  

 Skiftende arbejdstider er en afgørende årsag 

til konflikter mellem arbejdes og familieliv.  

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_63&question=NAK10_WFC10&sort=Falling
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_63&question=NAK10_WFC10&sort=Falling


Social kapital  

 Defineres som høj grad af tillid, retfærdighed 

og godt samarbejde – organisationens 

sammenhængskraft.  

 Score man højt på social kapital har man ofte 

et godt arbejdsmiljø og en høj produktivitet 

 Sygeplejersker oplever en signifikant lavere 

grad af social kapital både mellem 

kollega/kollega og mellem leder/kollega 

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_140&question=NAK10_SC1_10&sort=Falling


De positive faktorer i arbejdsmiljøet 

 Sygeplejefaget har en række vilkår og forhold som 
udfordre det gode arbejdsmiljø, mange af disse kan 
afbøjes ved systematisk forebyggelse og ved at 
arbejde med de positive faktorer i det psykiske 
arbejdsmiljø.  

 Følgende positive faktorer i arbejdet har særlig 
betydning for sygeplejersker: 

– Social støtte – kollegaer og ledelse 

– Udviklingsmuligheder 

– Mening i arbejde    

 



Social støtte i arbejdet  

 Høj social støtte i arbejdet har positiv 

betydning for arbejdet, særligt hvis man 

oplever høje følelsesmæssige krav.  

 Sygeplejersker score generelt højt på social 

støtte ift. gennemsnittet, både mellem 

kollegaer/kollegaer og mellem 

leder/kollegaer 

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_88&question=NAK10_SSC10&sort=Falling
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_88&question=NAK10_SSC10&sort=Falling


Udviklingsmuligheder  

 Udviklingsmuligheder omhandler muligheden 

for at lære nyt i arbejdet 

 Forskningen viser at udviklingsmuligheder 

øger motivationen og jobtilfredsheden 

 Medarbejder som oplever gode 

udviklingsmuligheder kan bedre håndtere 

høje krav i arbejdet.  

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_95&question=NAK10_SD10&sort=Falling


Mening i arbejdet  

 Dækker over overensstemmelse mellem personlige 

værdier i arbejdet og arbejdets indhold.  

 Bidrager til øget selvværd og selvforståelse  

 Forskning tyder på at høj grad af mening i arbejdet 

medføre mindre risiko for arbejdsophør og langvarigt 

sygefravær  

 Sygeplejersker score højt ift. mening i arbejdet 

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/arbejdsmiljoedata/arbejdsmiljo-og-helbred/sammenligning-af-jobgrupper/diagram?topic=NAK10_Emnegrp_79&question=NAK10_MW2_10&sort=Falling


Konklusion for sygeplejerskernes 
psykiske arbejdsmiljø  

 Negative elementer  

– Høje følelsesmæssige 

krav  

– Høje kvantitative krav  

– Lav indflydelse 

– Lav social kapital  

– Vold og trusler   

 Positive elementer  

– Gode udviklingsmuligheder 

–  Høj social støtte  

– Stor grad af mening i 

arbejdet.  

 

 



Tilgange til forståelse af  
arbejdsrelaterede stress  

På vej mod en 

forebyggelse 



Tilgange til forståelse af det psykiske 
arbejdsmiljø  

Et hav af teorier og modeller, her er tre udvalgte 

 CATS model  

 Karazeks balancemodel  

 Social kapital  



CATS model - ”The Cognitive 
Activation Theory of Stress”  

 

 Det teoretisk perspektiv:  
– Kognitiv tilgang til stress  

– Den enkeltes oplevelse og fortolkning af 
situationen udløser stress – ikke de ydre faktorer i 
sig selv  

– Det handler således om hvor god individet er til at 
cope belastninger på baggrund af erfaringer og 
individets ressourcer.  

 

 



CATS-model – hvad sker der?  

 Påvirkning: Situationer og begivenheder  
Alle ændringer i vores omgivelser indeholder potentielle oplevelser, 
som stresser os.  
  
Ændringerne opleves stressende, når der er ubalance mellem krav, 
egne ressourcer og forventninger. Det kan fx være forsinkede fly, 
nedbrudte servere eller sociale relationer i og uden for vores arbejde. 
  
   

 Vurdering: Hjernens opfattelse af situationer og begivenheder  
Det første, hjernen gør, er, at stille spørgsmålet: Hvad kan jeg 
forvente, at denne situation fører til? Står jeg i en krise, eller har jeg 
erfaring med, at tingene løser sig?  
  
Vurderingen behøver ikke være bevidst, men vil altid være afhængig 
af tidligere erfaringer med lignende situationer. 
   



CATS-Model – Hvad sker der?  

 Alarm: Kroppen starter en alarm  
Hvis hjernen beslutter sig for, at situationen er ny og truende, sætter alarmen i 
gang. Man bliver mere årvågen, sanserne skærpes, og ens adfærd påvirkes. 
Man bliver måske irriteret, frustreret eller nervøs, og kroppen begynder at 
mobilisere energi. De fysiske tegn på alarmen kan være, at sveden pibler frem, 
og at hjertet banker heftigt.  
  

 Bearbejdning: Hjernen bearbejder alarmen  
Efter alarmen er gået i gang, vurderer hjernen, hvordan den kan fjerne de 
forhold, som stresser.  
  
Der er to muligheder for at skrue alarmen ned:  
  
1. Handling: Man prøver at ændre situationen ved at handle aktivt.  
  
2. Accept: Man accepterer, at situationen har ændret sig, og justerer i stedet 
sin egen opfattelse af virkeligheden. 
  
Uanset hvad vi gør, har vi mulighed for at lære af, hvad der sker. Dermed har vi 
en erfaring mere at trække på, næste gang vi står i en lignende situation.   

 



Kritik af CATS-modellen  

 I høj grad en individualisering af 
arbejdsbetinget stress – kan ikke stå alene 

 CATS-modellen tager ikke i tilstrækkelig grad 
hensyn til objektive rammer i arbejdet – der 
er grænser for coping  

 Undervurdere betydningen af de relationelle 
forhold i arbejdet 

   



Balancemodellen – krav og kontrol   

 Karazeks model dannet 

skole for skandinavisk 

tradition. 

 Stress opstår hvor der ikke 

er sammenhæng mellem 

krav i arbejdet og de 

ressourcer som 

medarbejderne har 

 Det handler om at skabe 

balance, brug de 6 guldkorn 

 Kontroldimensionen består 

af to under dimensioner, 

indflydelse og 

udviklingsmuligheder.  



Social kapital  

 Definition:  

”Social kapital er de træk ved en organisation, 

fx netværk, normer og tillid, som fremmer 

koordinering og samarbejde til det fælles 

bedste” (Putnam 1993)  

 Handler om de relationelle forhold i arbejdet 

fokus på tillid, retfærdighed, samarbejde i 

relation til opgaveløsningen.  



Social kapitals betydning for 
arbejdsmiljøet 



Social kapitals betydning for 
produktivitet 



 
Samarbejde om kerneopgaven: 
Det handler om kommunikation  

Udviklet af Jody Gittel 



 
Samarbejde om kerneopgaven: 
Relationel koordinering 

Udviklet af Jody Gittel 



 
Samarbejde om kerneopgaven: 
Relationel koordinering 

For at have: 

Fælles mål 

Fælles værdier 

Gensidig respekt 

Må man have: 

Hyppig 

kommunikation 

Rettidig 

kommunikation 

Problemløsende 

kommunikation 

Udviklet af Jody Gittel 



Forebyggelse på arbejdspladsen 

Fokus på jeres 

forebyggelse og arbejde 

med stress og trivsel 



IGLO – grundlag for jeres systematiske 
arbejde  

 Vigtigt med en 
helhedsorienteret 
tilgang til forebyggelsen 
på alle fire niveauer 

 De enkelte niveauer 
skal understøtte 
hinanden 

 Det psykiske 
arbejdsmiljø skabes 
løbende.   

 



Organisationsniveau 

 Virkemidler:  

– Lovpligtige: APV, strategiske arbejdsmiljø  

– Andre virkemidler: stresspolitik, trivselsmålinger 

 Vigtige aktører:  

– Topledelse og politisk niveau  

– Lille trio og stor Trio, samarbejdet imellem.  

 

 



Øvelse: samarbejde mellem lokal og 
central arbejdsmiljøaktører 

Gruppe diskussion i 6. mandsgrupper:  
- Hvordan bruger i jeres centrale arbejdsmiljøaktører i jeres 

lokale arbejdsmiljø arbejde?  

- Hvordan sikre i sammenhæng mellem lokal indsats og det der 
arbejdes med centralt?  

 

Diskussion med AMO:  

- Hvordan kan vi styrke samarbejdet med det centrale niveau  

- Hvad bør de bruge os til, og hvad kan vi bruge dem til – hvad 
kan I samarbejde om?  



Ledelsesniveau  

 Klar forventningsafstemning og rollefordeling  

 Tydelighed i kommunikationen  

 Gå foran og vis vejen 

 Sørg for at du selv har et godt arbejdsmiljø 

 Lederværktøjer om trivsel 

 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/Lederens_trivsel.aspx


Gruppeniveau - Det gode 
trivselsarbejde tager udgangspunkt i… 

 En helhedsorienteret tilgang som inddrager både det 

kognitive, den relationelle og den kulturelle tilgang.  

 Den anerkendende tilgang  

 Både den enkelte og arbejdspladsen (IGLO) 

 Fokus på prioritering og håndtering - kerneopgaven 

 Enkle koncentrerede forløb fx bruge personalemøder, APV 

 En arbejdsgruppe med leder, TR og Amir 

 Godt med hjælp fra den centrale enhed eller konsulent  



Der er et hav af værktøjer og metoder 
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Værktøj 1: Prioritering 



Formålet med værktøjet 

 

 Arbejde med det der virker i 

organisationen/afdelingen 

 Fælles mål med arbejdet - visionen. 

  Enighed om hvad der er kerneydelsen i arbejdet 

 



Fælles visionen for arbejdet 

 

 At I sammen får drøftet, hvad I finder vigtigt, 

meningsfuldt og godt i jeres arbejde.  

 Fokus på kerneydelsen – skal opgaver/kan 

opgaver 

 Værktøjet tager udgangspunkt i det, I 

allerede gør godt og gerne vil blive ved med.  



Princippet i værktøjet – visionen (1) 

 Vi har som mennesker behov for at skabe 

mening og sammenhæng i vores liv og 

handlinger.  

 Når vi på arbejdspladsen har dialoger, hvor 

vi søger at finde fælles mening og 

sammenhæng i det, vi gør, så gør vi en vigtig 

indsats for at forebygge stress. 



Princippet i værktøjet (2) 

 Der er derfor god mening i at fokusere på 

det, I gør godt og gerne vil blive ved med at 

gøre godt.  

 I kan bruge dette til at formulere jeres vision 

og værdier, eller I kan anvende det til at 

afstemme jeres praktiske virkelighed med de 

visioner og værdier, I allerede har. 



Princippet i værktøjet (3)  

Vejen til visionen er går gennem kerneydelsen 

Der er to former for ydelser i vores arbejde: 

• Der er noget, vi skal gøre. 

• Der er noget, vi kan gøre, hvis vi har tid. 

 

• Skal-krav = kerneydelsen, det vi fagligt og 

professionelt skal nå. 

• Kan-krav = det ekstra, det vi kan gøre, hvis 

der er tid. 



Øvelse: vision og kerneopgave 1 

 Find ud af hvad der virker i dag  

– Hvad er I stole af/tilfredse med ved måden i arbejder 

på i dag ?  

– Hvad er vi mest stolte ved arbejdspladsen ? 

– Hvad er vi specielt dygtige til på vores arbejdsplads ? 

– Hvad ønsker vi at blive kendt for om 2 år?  

 

(15. min) 



Øvelse: vision og kerneopgave 2 

 

 Fokus på kerneopgaven:  

– Noter alle de opgaver i kan komme i tanke om, 

både stort og småt  

– Hvilke af opgaverne er skal-opgaver og hvilke er 

kan-opgaver?  

 

(20. min) 



Øvelse: vision og kerneopgave 3 

 Udarbejdelse af fremtidsbillede  

– Om et år, når vi har arbejdet efter vision og efter 

skal og kan opgaver, hvad er så blevet muligt, 

som ikke er muligt i dag?  

 

 

 

(10. min) 



Frokost  

God appetit   



Bruges tiden rigtigt? 

Kapacitet 

Tid  

100% 

Hvad vælger vi fra? 

Hvad udvikler vi? 

Udviklet af Søren Brandi 



 
 
Uklarhed om ”skal-krav” kan give 
stress 

 Når mange ”kan-krav” opleves som ”skal-krav” 

stiger arbejdspresset, og vi oplever ikke at slå til i 

arbejdet.  

 Vi føler os mere trygge og tilfredse, hvis vi forholder 

os til ”skal-kravene” og efter endt arbejdsdag kan 

sige: Ja, jeg levede op til kravene - og lidt til.  

 Hvis der er klarhed over, hvilke opgaver vi SKAL 

udføre, kan det hjælpe til at man efter endt 

arbejdsdag kan sige "nok har vi haft travlt, men vi 

valgte at gøre det vigtigste”. 

 

 



Perspektivering 

 Værktøjer til at arbejde med tydelighed, 

prioritering og kerneopgave: 

 

 ”Prioritering” (fase 2) 

 ”Strategier mod stress” 

 ”Interaktivt værktøj: Find din strategi mod 

stress” 

• Væskeskemaer/væskeregnskab

• Sengeredning (Evt.serviceass.)
• Almindelig oprydning
• Birum bord med ABL tørres af
• Kanylebokse på stuerne + ved ABL skiftes ved behov (Evt.serviceass.)
• Opfyldning af depotvarer
• Opfyldning i skabe/ birum/ på stuen (Evt.serviceass.)
• Opfyldning af dropvogne
• Opfyldning af BS-kasser
• Sætte depotvarer på plads (Evt.serviceass.)

• Personlig hygiejne

• Højde + vægt + BMI
--------------------------------------------------------------------------
• Forespørgsler
• Kontakt til hjemmepleje
• Forløbsplan
• At måle værdier, BT+ Tp+P+RF (alle patienter)
• Observation af stabile patienter
• Psykisk pleje
• Bestille trykaflastende madras

• Udskrivelse af patient til hjemmet

• Rekvirering af undersøgelser + diverse prøver
• Supervision + undervisning
• Der kontrolleres om der er et NIV apparat i Afdelingen
• Personlig hygiejne 
• Journalen læses, kun de relevante oplysninger, så der skabes et bedre 

overblik 
-----------------------------------------------------------------
• Sygeplejedokumentation
• Lejring + vending af patienter + mobilisering

• Medicin
• Akut behandling/undersøgelse
• Observationsskemaer 

• Visitation af patienter
• Modtagelse af patienter i prioriteret rækkefølge efter Triage-modellen
• Opfyldning af akutvogn
• Opfyldning af procedurebakker
• Observation / dokumentation / pleje af akut dårlige patienter
• Opfyldning på observationsstue
• Bestilling / udførelse af EKG + blodprøver på røde + gule patienter

• Information til patienten
• Kort briefing omkring ” rød ” patient til ny kollega
• Overflytning af patienter til samarbejdende afdelinger
• Kontrol af ilt + sug + sugekathetre
• Overblik over patienten via Bookplan

• Mad (Evt. anrettes af serviceass.)
• Væske

• Forespørgsler

• Kontakt til hjemmepleje
• Forløbsplan
• At måle værdier, BT+ Tp+P+RF (alle patienter )
• Observation af stabile patienter
• Psykisk pleje
• Bestille trykaflastende madras
• Udskrivelse af patient til hjemmet
• Rekvirering af undersøgelser + diverse prøver

• Supervision + undervisning

• Der kontrolleres om der er et NIV apparat i Afdelingen
• Prioriteret personlig hygiejne 
• Journalen læses, kun de relevante oplysninger, så der skabes et 

bedre overblik 
---------------------------------------------------------------------------
• Sygeplejedokumentation
• Lejring + vending af patienter + mobilisering
• Kontakt til pårørende
• Medicin
• Akut behandling/undersøgelse

• Observationsskemaer 
• Visitation af patienter
• Modtagelse af patienter i prioriteret rækkefølge efter Triage-modellen
• Opfyldning af akutvogn
• Opfyldning af procedurebakker
• Observation / dokumentation / pleje af akut dårlige patienter
• Opfyldning på observationsstue
• Bestilling / udførelse af EKG + blodprøver på røde + gule patienter
• Information til patienten

• Kort briefing omkring ” rød ” patient til ny kollega
• Overflytning af patienter til samarbejdende afdelinger
• Kontrol af ilt + sug + sugekathetre

• Overblik over patienten via Bookplan
• Mad (Evt.anrettes af serviceass.)
• Væske

• Sygeplejedokumentation
• Lejring og vending af prioriterede patienter
• Kontakt til pårørende til kritisk syge patienter
• Medicin
• Akut behandling/undersøgelse

• Observationsskemaer 
• Visitation af patienter
• Modtagelse af patienter i prioriteret rækkefølge efter Triage-modellen
• Opfyldning af akutvogn
• Opfyldning af procedurebakker

• Observation / dokumentation / pleje af akut dårlige patienter
• Opfyldning på observationsstue
• Bestilling / udførelse af EKG + blodprøver på røde + gule patienter
• Information til patienten
• Kort briefing omkring ” rød ” patient til ny kollega
• Overflytning af patienter til samarbejdende afdelinger
• Kontrol af ilt + sug + sugekathetre

• Overblik over patienten via Bookplan
• Mad (Evt. anrettes af serviceassistent)

• Væske

Grøn tilstand
Grøn tilstand er den normale arbejdstilstand. 
Her varetages alle opgaver.

Gul tilstand
Gul tilstand beskriver den pressede 
arbejdstilstand, hvor prioritering af opgaverne 
er nødvendig. Nedenstående opgaver 
varetages i nødvendigt omfang.

Rød tilstand
(Varighed max. 4 timer)
Rød tilstand er den arbejdstilstand 
som kræver særlig fokusering og 
prioritering. Her varetages opgaver 
som skal udføres, og ikke kan 
vente, i relation til den akut 
dårlige patient.

Prioriteringstrappen AMA
April 2011

Udviklet af  
Lene Wichmann 

og AMA, OUH  
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Prioriteringsskema 

Parametre 
Normtal for hverdage 

Dag  Aften Nat  

Fremmøde* y y y 

Kompetencer x koordinator 

x AMA D 

x sygeplejersker 

x assistent 

 

x koordinator 

x sygeplejersker 

x assistenter 

x koordinator 

x sygeplejersker 

X assistent 

Belægning** <32 <32 <32 

Patienttyngde*** <4 3 2 

Patientflow**** <10 <12 <3 

*Fremmødet Y er lig med antallet af koordinatorer, sygeplejersker, assistenter og AMA-D 
**Antallet af patienter 
***Røde eller særligt ressourcekrævende patienter 
**** Antallet af indkomne  og udskrevne patienter i vagten 

Grøn tilstand 
Når mindst 4 af nedenstående parametre 
lever op til normtallene 

Gul tilstand 
Når 3-4 af nedenstående parametre 
lever op til normtallene 

Rød tilstand 
Når mindre end 3 af nedenstående 
parametre lever op til normtallene 

Udviklet af  
Lene Wichmann 

og AMA, OUH  



Udviklet af  
Lene Wichmann 

og AMA, OUH  



Perspektivering 

 Værktøjer til at arbejde med tydelighed, 

prioritering og kerneopgave: 

 

 ”Prioritering” (fase 2) 

 ”Strategier mod stress” 

 ”Interaktivt værktøj: Find din strategi mod 

stress” 

Udviklet af  
Lene Wichmann 

og AMA, OUH  
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Perspektivering 

 Værktøjer til at arbejde med tydelighed, 

prioritering og kerneopgave: 

 

 ”Prioritering” (fase 2) 

 ”Strategier mod stress” 

 ”Interaktivt værktøj: Find din strategi mod 

stress” 

Udviklet af  
Lene Wichmann 

og AMA, OUH  
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Indhold i værktøjet ’Prioritering’ 

 

a) Oplæg om KAN- og SKAL-opgaver 

 

b) Visionsøvelse: Hvad fungerer godt og giver os mening i 

arbejdet 

 

c) Prioriteringsøvelse: Hvad er KAN- og hvad er SKAL-

opgaver? 

 

d) Når visionen har været på arbejde om et år, hvordan 

ser her så ud? 

Værktøjet kan hentes her: www.etsundtarbejdsliv.dk  

 

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/


 
 

 
 

Samarbejde og omgangstone 



Indhold i værktøjet 

 

a) Oplæg om omgangstone og spilleregler 

 

b) Udarbejdelse af spilleregler for omgangstonen 

 

c) Oplæg om omsorg og kollegial støtte ved stress 

 

d) Input til hvordan den enkelte ønsker støtte og 

omsorg i en eventuel stress-situation 



 
Måder at kommunikere på i stress-
situationer 

 
 

 Vi har forskellige måder at kommunikere på, når vi 

er stressede eller ved at blive stressede. Fx:  

 

– at blive mere irritable og ”bide af” andre 

– at blive meget pessimistiske og opgivende 

– ikke at sige så meget 

 



 
 
Offer-sprog 

 
 

 Når vi oplever stress, har mange en tendens til 
at tale ”offer-sprog”: 

 ”aldrig”, ”altid”, ”man” og ”nogen”.  

 ”det bliver aldrig bedre”, ”der er altid for lidt 
tid”, ”det er også for dårligt at”.  

 Det kommer til at se ud, som om den enkelte 
ikke har indflydelse på og medansvar for det, 
der ikke fungerer, men udelukkende er offer for 
omstændigheder eller andres handlinger.  

 



 
 
Værdsættende kommunikation 
- sprogets betydning 

 
 

 
Pare’s 9 bud til værdsttende kommunikation: 
 
1. Få hver enkelt til at føle, at han hører til – at han er ønsket her. 

 
2. Forsøg at hjælpe hvert menneske til at opnå noget succes, hver dag. 

 
3. Anerkend hver enkeltes indsats og anstrengelser. 

 
4. Få ikke andre til at tvivle om deres værd – undlad at gøre dem skamfulde 

og flove. 
 

5. Svar åbent, ærligt og opmærksomt på spørgsmål, når det er muligt. 
 

6. Anerkend alt det du kan hos den anden 
 

7. Du skal opmuntre den anden til at tale stolt og værdigt om sig selv. 
 

8. Hav øjenkontakt, når folk taler til dig. 
 

9. Lyt med nærvær og opmærksomhed. 
 



Samarbejde og omgangstone: 
Diskuter ved bordet (1) 

 Hvad er de værste stress-ord*, I bruger?  

 Hvad gør I, hvordan handler I, når I ”pisker en 
stemning op“ 

 

 Hvad vil de nyeste medarbejdere sige?  

 Hvad vil folk, der kommer ind på arbejdspladsen 
bemærke? 

 

 Hvilke ord, I bruger, virker mest stress-
nedsættende? 

 Hvad gør I, der virker stress-forebyggende? 

 

*) stress-ord er ord, der er med til at stresse en selv eller 
andre 



Samarbejde og omgangstone: 
Beslut ved bordet (2) 

 Hvilke tre regler for omgangstonen ville 

hjælpe hos jer og virke stress-

forebyggende  
 

 



Individ niveau   

 

 Kost, motion, søvn  

 Mindfulness 

 Personlige strategier mod stress    

 



8 værktøjer 
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/Stress/Værktojer.aspx  

1. Prioritering 

2. Strategier mod stress 

3. Den værdsættende APV 

4. Ledelsens arbejde med stress 

5. Omgangstone og kollegialitet 

6. Det gode personalemøde 

7. Supervision og kollegial feedback 

8. Stresspolitik 

 

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/Stress/V%C3%A6rktojer.aspx


Handlinger på arbejdspladsen: 
Diskuter i fællesskab 

 

 Hvordan kan værktøjerne bruges på jeres 

arbejdspladser? 

 Hvad vil I gøre i AM-gruppen?   
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 Forandringsprocesser 



Vi sætter fokus på  

 

 

 Teoretisk forståelse af forandringsprocesser 

 Hvad sker der typisk i en forandringsproces 

 Rollen som forandringsagent  



3 modeller til forandringsprocesser 

 

 K. Lewin ”Unfreeze-transition-Freeze model” 

 Leawitt’s Diamant model  

 Kotter’s 8-punkts fase model  



Unfreeze-Transition-Freeze model 

 Unfreeze: Mennesket ønsker grundlæggende ikke 

forandring, da forandring er forbundet med usikkerhed og 

angst.  

 

– Ud af komfort zonen  

– Formål: at skabe incitamenter hos medarbejderne til 

forandring igennem facts  

– Den brændende platform   



Unfreeze-Transition-Freeze model 

 Transition: Forandringsprocessen er i gang, det sværeste er 

at få startet den, det kræver tryghed, derfor fokus på 

kommunikation og dialog 

 

– Boiling frog metode 

– Skab en brændende platform  

– Klar kommunikationsplan  

– Inddragelse, indflydelse og deltagelse  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wasserfrosch.jpg


Unfreeze-Transition-Freeze model 

 Refreeze: Forandringerne er gennemført, en udfordring at 

fastholde dem i en hverdag med nye forandringer.  

 

– Synliggørelse  

– Institutionalisering i strukturer og processer  

– Belønning kobles til adfærd  

– Lederrollen er afgørende 



Leawitt’s diamantmodel  

 Forandring skal ses ud fra et 

helhedsperspektiv, der er 

gensidig afhængighed mellem 

elementerne  

 Opgaver: Mål, vision og mission, 

samt de organisatoriske opgaver.  

 Teknologi: tekniske hjælpemidler 

og viden.  

 Aktører:  

 Struktur: De stabile elementer i 

organisationen, 

organisationsplaner m.m.  

 Omverden: Love og regler, 

marked, reguleringen.   



John P. Kotters 8-trins model  

 Fase 1: Gør forandring til en erkendt nødvendighed 

  

 Fase 2: opret en styrende koalition  

 

 Fase 3: Sæt visionen og strategien som kan styre 

forandringsprocessen  
 

 Fase 4: Formidling af visionen 



John P. Kotters 8-trins model  

Fase 5: Empowerment, fokus på fjernelse af barriere og 

forhindringer.  

Fase 6: Sikre kortsigtede gevinster og synliggøre dem.  

Fase 7: Konsolider resultaterne  

Fase 8: Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen  
– Vis resultater og knyt resultaterne til forandringen  

 

  



Gruppe diskussion  

 Tag udgangspunkt i en forandringsproces 

som du/I har været en del af eller styret – 

gerne arbejdsmiljø.  

– Diskutere:  

 Hvad gik særlig godt i processen ? 

 Hvad var de største udfordringer i processen?  

 Hvad fandt du særlig svært ved din rolle? 



Hvad sker der ofte med individer i en 
forandringsfase  

Psykologiske reaktioner i 4. faser  

 1. Chokfase 
Mange forskellige følelser er i spil 
Den ”dårlige historie” bliver til 
Kommunikation med ironi og 
sarkasme 

 
2. Tilbagetrækningsfase 
Vi får kontakt med vores følelser 
Afklare vedligeholdende faktorer i 
jobbet 

 
. 
 
 

 

3. Erkendelse og tilpasning 
Mening med galskaben 
 

4. Rekonstruktionsfasen 
Ny-orientering og kritisk 
refleksion 



Typiske reaktioner på forandringer  



Forandringer – forskellige adfærd 

 Apati – ingen interesse og ingen energi 

 Protest – vil ikke – ”ingen kan tvinge mig” 

 Skepsis - modvillig føjelighed – fordelene kan ikke ses angst 
for at miste jobbet 

 Formel føjelighed – gør hvad der forventes – kan se 
fordelene 

 Ægte accept - gør mere end der forventes – følger 
topledelsen 

 Indrullering – ønsker selv forandringen – yder sit bedste 

 Forpligtelse – aktiv for at få tingene til at ske og medskaber 

 



Rollen som forandringsagent 

 At være forandringsagent over for kollegaer 

– Gå fra sym- og antipartier, egne synspunkter, 

interesser til nysgerrig, åbne og fordomsfrie.  

– Fokus skal være på at styre processen  

– Du er tovholder ikke udførende – uddelegere 

ansvaret for beslutningerne  

 



Rollen som forandringsagent  

 En klar plan for projektet 

– Formål og mål med indsatsen 

– Succeskriterier  

– Hvem skal inddrages og hvornår  

– Hvordan evaluere vi og følger op 

– Kommunikationsplan  

– Timing  



Rollen som forandringsagent  

 Arbejde strategisk og søg støtte  

– Få et klart mandat fra ledelse  

– Afklar ressourcer  

– Skab en stærk koalition  

– Synliggøre de små succeser / pluk de lavt 

hængende frugter 

– Hold gang i indsatsen – processen stopper ikke…  

 



Rolle ændre sig i forløbet 



Mere viden om trivsel og stress 

 Branchearbejdsmiljørådene 
– www.etsundtarbejdsliv.dk 

– www.arbejdsmiljoweb.dk  

 FTF og jeres fagforening 
– www.ftf.dk 

– www.dsr.dk 

 Videncenter for arbejdsmiljø 
– www.frastresstiltrivsel.dk  

– http://www.arbejdsmiljoviden.dk/ 

 

Tak for i dag  

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/
http://www.ftf.dk/
http://www.frastresstiltrivsel.dk/
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/

