
HÅB
Hvad kan vi få mere af uden stress?

START 
HER!

OPSTART
Tre personer at involvere:

Første skridt for at komme i gang:

KONSEKVENSER
Oplevelser på arbejdspladsen der gør 
det tydeligt, at stress er et alvorligt problem:

Krav og belastninger

Ressourcer der mangler

Uklare eller modstridende krav

Mening

Indflydelse

Social støtte

Forudsigelighed

Tillid

Anerkendelse
Stor arbejdsmængde og tidspres

Forandringer

Vanskeligt samarbejde 
og uløste konflikter

Krænkende handlinger 
og seksuel chikane

Fysisk eller psykisk vold

Andet:

Andet:

VÆLG EN 
BELASTNING

OG EN RESSOURCEÅRSAGER
Hvad kan give ubalance 

på arbejdspladsen?

HANDLING
Vend arket og find tre handlinger, 
der kan modvirke stressfaktoren 

eller øge ressourcen 

PRIORITÉR EN HANDLING:

VEND!



Organisatorisk

Fagligt

Stressforebyggende handlinger på arbejdspladsen

ARBEJDET 
KERNEOPGAVEN
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Involvere kolleger i, hvad der skal stå i en 
stresspolitik med konkrete forebyggende 
aktiviteter og klar ansvarsfordeling.

Lave aftaler om  tilbagevendende faglig 
sparring og hjælp.

Skabe klarhed om, hvad der er 
skal-opgaver, og hvad der er kan-opgaver 
i arbejdet, og hvordan I prioriterer ved 
spidsbelastninger.

Tilknytte en mentor eller buddy til nye 
medarbejdere, som skal give en tryg og 
god intro på arbejdspladsen.

Tage dialog om spørgsmålene: 
Virker forebyggelsen? 
Gennemføres handlingsplaner? 
Skal vi indføre nye tiltag til forebyggelse? 
(i arbejdsmiljøudvalg, SU eller MED)

Sikre at alle medarbejdere, ved hvem de 
kan gå til, hvis de møder særligt 
vanskelige opgaver eller faglige 
problemstillinger.

Tilbagevendende drøfte forventning til 
opgaveløsning med leder: 
Hvornår er opgaverne løst godt nok?

Styrke det sociale liv på arbejdspladsen 
med aktiviteter hvor alle forskellige typer 
medarbejdere føler sig velkomne

Undersøge om der er behov for at indføre 
nye politikker om krænkende handlinger, 
seksuel chikane og vold.

Drøfte, hvordan I bliver bedre til at 
anerkende hinanden og give feedback på 
arbejdet

Drøfte, hvordan I sikrer samarbejdet, når I 
arbejder hjemme - og lav klare rammer for 
kontakt om arbejdet uden for 
arbejdstiden.

Organisere udvalgte opgaver eller møder, 
så de skaber samarbejdsflader og 
relationer på tværs af teams og modvirker 
kliker og isolation.

Gennemføre en indsats hvor TR og AMR 
afdækker udfordringer med stress på 
tværs af teams, afdelinger og  faggrupper 
- gerne i forbindelse med APV eller 
trivselsmåling

Sætte tid af til at udveksle idéer til, 
hvordan I kan styrke fagligheden og 
samarbejdet.

Indføre faste rutiner for dialog med leder 
om mængden og kompleksiteten af 
opgaverne og den tid, som er til rådighed.

Sætte tid af til at drøfte fælles normer og 
værdier for den adfærd, som ansatte og 
ledere forventes at udvise, og den adfærd, 
som ikke tolereres - fx krænkelser.

Marker de relevante eller skriv nye handlinger i de tomme felter


