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- Det er vigtigt at gribe ind, da graden af mistrivsel og dårlig 

mental sundhed i Danmark er høj.

- Du vil kende til individuelle og arbejdsmæssige 

stresssymptomer og være mere afklaret i forhold til hvad 

du reagerer på

- Du vil have viden om redskaber der kan bedre forhold og 

forebygge stress på arbejdspladsen

Workshoppens indhold og pointer



Mental sundhed er ”… en tilstand af trivsel, hvor individet 

kan udvikle sig og udfolde sine evner, kan håndtere 

belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage 

til fællesskabet” 

(Kilde: WHO)

Mental sundhed



Stress er ikke en sygdom, men en lidelse som opstår, når 

kravene der stilles, overstiger de tilgængelige ressourcer, 

(Lazarus, F.)

Her forstås krav og ressourcer både som indre og ydre – her  

i også relationelt og materielt.

Stress



I 2005 blev det estimeret at 35.000 danskere er dagligt sygemeldt 
med stress (Sundhedsstyrelsen).

I 2016 vurderes det at være 70.000 danskere, der dagligt er 
sygemeldte med psykiske helbredsproblemer (Jesper Karle & 
Lars Aakerlund, Finans.dk)

Stress koster ca. 16 mia. Kr. årligt i DK, og langtids-stress-
sygmeldinger steget med 20% sidste 5 år i Danica Pension (J. 
C. Nielsen, Cheføkonom i Danica Pension, 2016). 

Samfundsmæssige omkostninger af 

dårlig mental sundhed



• Mistrivsel

• Lav selvtillid og selvværd

• Flere depressive og ængstelige symptomer

• Lav søvnkvalitet

• Lav grad af social deltagelse

• Misbrug af stimulanser

Personlige omkostninger af stress



Kropslig dimension: Træthed, uro, spænding, ondt i maven, hovedpine, 
uspecifikke smerter, hypertension, søvnapnø, hjertebanken, 
appetitændringer, sygdomsmodtagelighed, udslæt, kvalme, opkastning, 
besvimelse, synsforstyrrelser. 

Psykisk dimension: Træthed, irritabilitet, tristhed, vrede, bekymring, angst, 
tankemylder, følelsesforfladigelse, ”boblen”, dvs. realitetsforstyrrelse, 
problemfokus, koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder, 
identitetsforstyrrelser, meningstab, lav selvtillid, lavt selvværd og mindre 
kreativitet. 

Social dimension: Tilbagetrækning, manglende lyst til samvær, opfarenhed, 
ligegyldighed, smallere socialt netværk prioriteres, 
autoritetsproblematikker, skam og fordømmelse som kulturelt fænomen, 
nedsat empati, negativ forventning, handlingsorientering, 
handlingslammelse. 

Kilde: Center for psykisk sundhedsfremme

Symptomer på stress og mistrivsel



Jeg tror jeg 
selv er 

problemet –
der er noget 

galt med mig.

Jeg arbejder 
endnu 

hårdere og 
endnu mere 
for at løse 

problemerne

Symptomerne 
tager til

Symptomerne 
forstærker 

hinanden, og 
arbejdsevnen 

nedsættes

Jeg får det 
endnu 

dårligere og 
præsterer 
dårligere.

Stresssprialen

Kilde: Friis Andersen, M. & Kingston, M. 2016



• De arbejder mindre hensigtsmæssigt, begår flere fejl og bruger flere kræfter end nødvendigt.

• De overser hyppigere information, som de burde have registreret, bl.a. signaler fra 
instrumenter, fejl ved materialer og signaler fra kolleger, ledere, klienter eller kunder. Dermed 
stiger risikoen for, at de bliver skyld i ulykker eller er ude af stand til at afværge dem.

• De har mindre overskud til at påtage sig nye opgaver og er ofte mindre omgængelige.

• De overholder ikke aftaler og undgår møder.

• De bliver dårligere i stand til at klare udfordringer og sociale relationer på arbejdet – og har 
dermed færre muligheder for at få succes i jobbet.

• De vil have en øget tendens til at søge væk fra virksomheden, hvis det er muligt.

• Medarbejdere, der har været stressede i lang tid, vælger oftere selv at træde helt ud af 
arbejdsmarkedet.

Kilde: Arbejdstilsynet – Derfor er det et problem for arbejdsmiljøet

•

Stressede medarbejdere reagerer ofte på 

en eller flere af følgende måder:



”Kollegial støtte kan forhindre stress. Kollegial støtte og 

omsorg er af afgørende betydning for, om mennesker 

udvikler stress eller ej i situationer, hvor det er svært på 

arbejdspladsen. Et godt og velfungerende kollegialt 

netværk er derfor af stor betydning for trivslen.” 

Kilde: BrancheArbejdsmiljøRådet – etsundtarbejdsliv.dk/stress



Du er optaget af en opgave, som skal være færdig inden fyraften. 
Din kollega kommer ud fra lederens kontor. Hendes kinder er 
røde, og du kan se, at hun har grædt. Hun går med hurtigt 
skridt forbi dig uden at se på dig. Du synes, at huske fra sidste 
månedsmøde, at der var kommet klager ind fra studerende, og 
at du havde mistænkt din kvindelige kollega, for at være 
ansvarlig.

Diskuter med sidemand eller kvinde i 10 minutter:

- Hvad gør du som kollega?

- Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, teamleder e.l.?

Øvelse



Usikkerhed i forhold til hvad det er, man reagerer på fx egen 

travlhed, det observerede, relationen, samarbejdet

Usikker på opgavens størrelse. Hvis jeg rækker lillefinger 

tager hun hele armen?

Usikkerhed i forhold til rollefordeling og/eller manglende 

afklaring på funktioner

Usikkerhed 



Kerneopgaven = skal-krav Kerneopgaven er det vi fagligt og 
professionelt stiller som krav, at vi SKAL opfylde. Vi kan også 
bruge betegnelsen skal-krav eller skal-opgaver. Skal-kravene 
opfatter vi ofte som selvfølgelige. Det er som regel de krav, 
arbejdsgiveren betaler for at få opfyldt.

Det ekstra = kan-krav Udover kerneopgaven eller skal-kravene er 
der også en række opgaver, som vi gerne vil nå. Det kalder vi 
med en lidt modsætningsfyldt betegnelse for kan-kravene. Det 
modsætningsfyldte opstår, fordi disse kan opgaver ofte opleves 
som krav, selvom de egentlig er noget vi KAN gøre. 

Kilde: BrancheArbejdsmiljøRådet – etsundtarbejdsliv.dk/stress



PAUSE



Kom med eksempler på hvad du tænker kan være 

individuelle forhindringer for at gribe ind

Hvad har I på arbejdspladsen for at komme omkring dette? 

Hvordan kan I få mere af dette?

Er der noget I mangler?

Udfordringer i os selv



Sæt rammerne 

Status 

Muligheder 

Aftaler 

Kilde: Friis Andersen, M & Kingston, M. (2016)

Lederens samtale med en 

overophedet medarbejder



Kom med eksempler på hvad du tænker kan være kollegiale 

forhindringer for at gribe ind

Hvad har I på arbejdspladsen for at komme omkring dette? 

Hvordan kan I få mere af dette?

Er der noget I mangler?

Udfordringer i kollegagruppen



Følelsesmæssig støtte

Professionel støtte

Feedback støtte

Praktisk støtte

Kilde: Thomas Milsted

Social støtte



Kom med eksempler på forhindringer i miljøet

Hvad har I på arbejdspladsen for at komme omkring dette? 

Hvordan kan I få mere af dette?

Er der noget I mangler?

Udfordringer i miljøet



Arbejdsmiljøet

Trivsel Vilkår

Handle

- Gør noget

Accept

”pyt”

Vigtigt at ændre

Ikke så vigtigt at ændre

Kan ændres 

af os

Kan ikke ændres

af os



... tag stilling til hvilke opgaver, du kan løse og hvilke 

opgaver du har brug for hjælp til.

… tag stilling til hvad og hvordan du vil støtte

... overdrag opgaveløsningen til dem der har ansvaret

Opmærksomhedspunkter



Tak for jeres tid og opmærksomhed!
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