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Nye arbejdsvilkår 
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HK Kommunal har foretaget en rundspørge blandt 160  
medlemmer af HK Kommunal, der arbejder med  
Kontanthjælpsområdet: 
 
46,6% mener, at stramningerne er  
en voldsom belastning af deres arbejdsliv 
 
53,1% mener, at det er psykisk belastende,  
at formidle stramningerne til de ramte borgere 
 
33% har været udsat for trusler 



Stress og trivsel 
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Vilkår i arbejdet 
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Ytringsfrihed 
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Hvad genkender vi? 
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Fra trivsel til udbrændthed 
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Krav og ressourcer 
balancer 

Høj Aktivitet og oplevelse 
af kvalitet i arbejdet 

Motivation 

Fagligt engagement 

Arbejdsglæde og følelsen 
af kontrol 

Højt energiniveau 

Lyst til udvikling og 
udfordring 

Begyndende pres 

Kvaliteten reduceres en 
smule 

Tendens til uklarhed og 
manglende overblik 

Risiko for konflikter i 
samarbejdet 

Begyndende 
stresssymptomer:  
fx spise, gå og tale hurtigt, 
irritabilitet 

Vedvarende pres 

Oplevelsen af manglende 
kompetencer 

Tro på egne evner svigter 

Dårlig prioritering og flere 
fejl 

Stresssymptomer:  
fx søvnbesvær, hoved- og 
mavepine, manglende 
energi, bekymring 

Langvarigt pres 

Ineffektivitet 

Brandslukning 

Lav trivsel, tristhed og 
sygefravær 

Alvorlige 
stresssymptomer:  
fx fysisk- og psykisk 
sammenbrud 

Massivt og langvarigt 
pres 

Kognitivt og følelsesmæssigt 
flad og udbrændt 

Depression og angstanfald 

Typisk langtidssygemelding 

Trivsel  

Tempereret 

Opvarmet 

Overophedet 

Nedsmeltet 

Udbrændt 
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Kingston & Andersen 2016 



Individuel stresshåndtering 
Kend dine belastningsreaktioner 
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Glemmer ting/fraværende 
Uforklarlige smerter 
Større forbrug af stimulanser 
Aggressiv 
Mave og tarm problemer 
Træthed 
Sover dårligt om natten 
Tænker hele tiden 
Anspændthed/bekymring 

Uro i kroppen 
Irritabel 
Lettere til tårer 
Indesluttet 
Hjertebanken 
Rysten  
Sveder 
Tørhed i munden 
Knugen i brystet/maven 



Mine belastningsreaktioner… 

9 



Problematiske abejdsvilkår 
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Indflydelse på arbejdsvilkår 
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Kollektiv stresshåndtering 
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Ansvarsfralæggelse 

13 



Hvor gode er vi til kollektiv 
ansvarsfralæggelse? 
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Sådan gør mine 
kollegaer,  

når jeg trives…
  

Sådan gør 
”kunderne”  

når jeg trives… 

Sådan gør  
jeg selv,  

når jeg trives…
  

Sådan gør 
min leder, 

når jeg trives…
  

Forebyggelse med Trivselscirklen 



Hurtig trivselsdialog i hverdagen 
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Farvel og tak for i dag! 

18 


