
LEDERINFO
FRA METTE HØGH

Kan læses på 4 min.

PAS PÅ DIG SELV
OG DINE MEDARBEJDERE

Velkommen til nyhedsbrevet LEDER- 
INFO. Det udkommer her for første 
gang, fordi vi i HK Handel Hovedstaden 
har lovet at styrke vores opbakning til 
jer, der står med ledelsesansvaret ude 
på arbejdspladserne. 

LEDERINFO sætter fokus på psykisk 
arbejdsmiljø, fordi presset er vokset i 
de seneste år.  I butikkerne føler med-
arbejderne sig mere stressede på 
arbejdet, end danskerne gør i det hele 
taget. Presset er lidt mindre for medar-
bejdere på lager og kontor. Det viser tal 
(fra Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø) som dækker over store 
forskelle på de enkelte arbejdspladser, 
fordi der er tale om gennemsnit.

Hvad er dit ansvar som leder?
Du skal planlægge arbejdet, så det 
er sikkert og sundt. I hverdagen skal 
du holde øje med, om medarbejderne 
trives på jobbet – og gøre noget ved det, 
hvis de ikke gør. Så sørg for at have en 
god dialog, og find frem til de arbejds-
miljøproblemer der måske findes, ved 
at inddrage medarbejderne. Hvis du 
synes, at det er svært, kan det måske 
være en fordel at tage fat på en konkret 

opgave. Det kunne være at udarbejde 
de lovpligtige arbejdspladsvurderinger 
sammen og følge op på dem.

Hvad kan du gøre?
Et godt psykisk arbejdsmiljø uden 
stress, mobning og konflikt baner du 
vej for ved at være meget tydelig med 
at fortælle, hvilke opgaver der skal 
løses, og hvornår opgaverne er løst godt 
nok. Du prioriterer arbejdet og forde-
ler opgaverne, så alle har passende at 
lave. Du går foran med en god tone, og 
du sørger for, at alle får tilstrækkelig 
oplæring og instruktion, også til tek- 
niske hjælpemidler. Og så sørger du for, 
at medarbejderne har indflydelse. De 
kender ofte udfordringerne i arbejdet, 
og de har tit gode idéer til at løse dem. 
Hvis du ikke har de rette vilkår til at 
tilrettelægge arbejdet sundt og sikkert, 
så må du tage det op med din chef.

Hvad opnår du?
Når det psykiske arbejdsmiljø er godt, 
bliver medarbejderne mere engagerede 
og motiverede til at gøre et godt stykke 
arbejde. De føler sig set, anerkendt og 
trives. I får et stærkere fællesskab, og 
det kan betyde, at opgaverne bliver løst 
mere effektivt. Lavere sygefravær og 
mindre personaleomsætning er også 
vigtige gevinster.

VIDSTE DU?
At du som leder også 
er omfattet af arbejds-
miljøloven, og du har 
ret til et sundt og  
sikkert arbejdsmiljø

TEST DIT STRESSNIVEAU 

KLIK HER

NYTTIGE LINKS

HK Leder >

HK’s råd og støtte >

HK om lederudvikling >

Der er brug for et bedre psy-
kisk arbejdsmiljø på mange 
arbejdspladser. Her er mit 
bud på, hvordan du som leder 
kan gå foran og sammen med 
medarbejderne skabe en 
arbejdsplads, hvor alle trives.
(Klik på billede for at se video)

Kilder: NFA og arbejdsmiljøkonsulent Henriette Bjerg Mahrt, HK

Giv os en melding – batter LEDERINFO noget for dig? KLIK HER

https://www.youtube.com/watch?v=GJBWpYwco70&feature=youtu.be
https://fho.dk/arbejdsmiljoe/stress-test/
https://fho.dk/arbejdsmiljoe/stress-test/
https://www.hk.dk/omhk/afdeling/hk-hovedstaden/hk-leder
https://www.hk.dk/raadogstoette/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe
https://www.hk.dk/karriere/jobudvikling/lederudvikling
mailto:Tina.Lind.Larsen%40hk.dk?subject=Ris%20og%20Ros%20-%20Lederinfo

