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At arbejde med det  

psykiske 

arbejsdsmiljø 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 





»Det er en god illustration af, at 

der er en sammenhæng mellem 

evnen til selvkontrol, og hvordan 

man klarer studierne. Og det er 

den sammenhæng, vi vil kigge 

nærmere på for 

universitetsstuderende.« 



VI SNAKKER SAMMEN FORDI:  

Det er gennem samtale man får 

mulighed for at lære et andet 

menneske at kende, får noget at 

vide om deres oplevelser, følelser 

og håb og om den verden de lever 

i.  

 

 



Hvis I skulle designe en 

indsats i jeres organisation, 

hvad vil jeres forslag være til 

en titel på aktiviteten indenfor 

det psykiske arbejdsmiljø, som 

appellere til både topledelse og 

medarbejdere?  

Spørgsmål 2 



Hvilke to argumenter vil være 

de vigtigste at anvende overfor 

topledelsen i en organisation 

for at få mere fokus på det 

psykiske arbejdsmiljø?  

Spørgsmål 3 



Hvad er jeres bedste forslag til 

hvordan en organisation kan 

komme i gang med at arbejde 

mere systematisk med det 

psykiske arbejdsmiljø?  

Spørgsmål 4 



Velkommen til foredrag 

om det bæredygtige 

arbejdsmiljø 

            
 

Thomas Milsted 

 

 

LEDERNES TÆNKETANK OM STRESS 
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I gamle dage kunne indignation, frustrationer vedvarende urimeligheder 

være medvirkende til forandringer, i dag vendes den indad og destruerer os 

selv 





”Selv psykologien er på afveje 
  
….men psykologien synes også at have fuldt med i denne samfundsudvikling 

og i stedet for at et forklarende og beskyttende element i vores liv, forsøger 

den at lære os at leve med de vilkår der er.  
Den har så og sige ændret sin funktion og tilpasset sig markedstænkningen.  
  
Den fremherskende psykologi er i dag mindre optaget af de faktiske forhold. 

Psykologien bruger altså bevidst det psykologiske sprog  som en funktion til at 

undgå at tage stilling til den materielle og økonomiske virkelighed eller 

arbejds- og studievilkåret. I stedet manipulere den medarbejderne og de 

studerende til at tro at de sociale og politiske problemer  hører hjemme på et 

subjektivt oplevelsesplan. Der er altså aldrig noget galt med forholdende, det 

er individet som oplever dem forkert.” 







”der eksisterer både inden for og 

uden for lægekundskabens rækker en 

bred overbevisning om, at 

konsekvenserne af det moderne liv 

viser sig i en stadigt stigende 

mængde af nervesygdomme”. 

Horatio Curtis Wood Jr.  

Brain-Work and Overwork. 1880  





Inden for de sidste 4 uger, har du så hver morgen, 

set frem til at skulle på arbejde? 
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Hvad siger den nationale og internationale arbejdsmiljøforskning? 

 

Konklusioner fra 25 års forskning  



Ud fra jeres erfaringer, hvad er 

de to vigtigste barrierer, som 

skal håndteres for at det 

psykiske arbejdsmiljø kan 

blive taget lige så seriøst som 

det fysiske arbejdsmiljø? 

Spørgsmål 1 



Vores nuværende arbejdsmiljølovgivning nævner ikke noget om 
store arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav, 
uklare og modstridende krav og uhensigtsmæssig håndtering af 
forandringer bare for at tage nogle eksempler. Når det er så vigtigt 
med mere lovgivning og tilsyn på arbejdsmiljøområdet og især på 
området for de psykosociale hændelser, er det fordi det ellers ville 
kræve mobilisering af en hidtil uset vilje fra arbejdsgivernes side 
frivill igt af skabe de nødvendige ændringer som lovgivningen i 
højere grad ville være et værn imod.  

  

• Stor arbejdsmængde og tidspres  

• Høje følelsesmæssige krav  

• Uklare og modstridende krav  

• Uhensigtsmæssig håndtering af konflikter  

• Arbejdsrelateret vold (i arbejdstiden).  

• Uhensigtsmæssig håndtering af forandringer  

• Arbejde i skiftende vagter, herunder natarbejde  

 



Vi trives når: 
 

• vort omgivende miljø favner vores 

nervesystems struktur, som bygger på 

forudsigelighed og mening 

• vores arbejdsmiljø favner vores nervesystems 

beskaffenhed og forskellighed 

• når der er et godt samspil med andre 

• når vores arbejdsplads værdier bygger på 

anstændighed og humanisme. 

 

 

 
 



Vi trives når: 
 

• vort omgivende miljø favner vores 

nervesystems struktur, som bygger på 

forudsigelighed og mening 

• vores arbejdsmiljø favner vores nervesystems 

beskaffenhed og forskellighed 

• når der er et godt samspil med andre 

• når vores arbejdsplads værdier bygger på 

anstændighed og humanisme. 

 

 

 
 



FORUDSIGELIGHED 

Manglende forudsigelighed ved væsentlige 

ændringer er en stressfaktor. 

Hvis medarbejderen ikke kan forudsige de 

væsentligste forhold, der vedrører egne 

arbejdsfunktioner og samarbejdsflader i fremtiden, 

kan det føre til usikkerhed og stress. 



MENING 

Mening i arbejdet handler bl.a. om at kunne se, 

hvordan de enkelte arbejdsopgaver bidrager til 

arbejdspladsens samlede produkt/serviceydelse 

og værdien af dette for fx kunder eller borgere. 

Mening i arbejdet er tæt knyttet til motivation i 

arbejdet. Oplevelsen af meningsløshed vil ofte 

få den enkelte medarbejder til at fokusere på 

problemer og på at se kravene i arbejdet som 

belastninger frem for som udfordringer.  
 



MENING 

Når man ser meningen i det man gør, 

akkumulerer et personligt overskud. 

 

Dette overskud anvender man som en ressource 

og et værn mod negative oplevelser og stress 

 
Einar Baldursson 

 

 
 



• At man har mulighed for at udføre et godt stykke 

arbejde, som man kan stå inde for.  

• At der fra tid til anden er mulighed for fordybelse 

• At Arbejdet giver mening i forhold til den forståelse 

man har af det 

• At den faglige eller personlige integritet ikke bliver 

krænket i forbindelse med udførelsen af 

arbejdsopgaverne 

MENNESKELIGE 

GRUNDFORUDSÆTNINGER. 
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Vi trives når: 
 

• vort omgivende miljø favner vores 

nervesystems struktur, som bygger på 

forudsigelighed og mening 

• vores arbejdsmiljø favner vores nervesystems 

beskaffenhed og forskellighed 

• når der er et godt samspil med andre 

• når vores arbejdsplads værdier bygger på 

anstændighed og humanisme. 

 

 

 
 



»Det er en god illustration af, at 

der er en sammenhæng mellem 

evnen til selvkontrol, og hvordan 

man klarer studierne. Og det er 

den sammenhæng, vi vil kigge 

nærmere på for 

universitetsstuderende.« 



Der er altså en grundlæggende ide om at 

selvkontrol er en kompetence som kan 

aktiveres, upåagtet de givende 

omstændigheder eller kvaliteten af det 

omkringliggende miljø. En ide som ikke 

bare er fejlagtig, men nok må ses som 

den væsentligste grund til stress og 

mistrivsel på landets arbejdspladser og 

uddannelsesinstitutioner.  

 

Som illustration ville det svare til at 

klandre et menneske der drukner for ikke 

at evne selvkontrol under vand   



Vi skal i højere grad forsøge at matche 

forholdende til den menneskelige organisme, og 

ikke konstant forsøge at få mennesket til at 

tilpasse sig belastende vilkår 



Mental  

sundhed 

Social 
Psykologisk 

Biologisk 
Handicap 

Genetisk sårbarhed 

Fysiologisk heldbred 

IQ 

Temperament 

Traumer 

Selvværd 

Coping kompetencer 

Misbrug 

Familie 

Omstændigheder 

Netværk 

Robusthed 

Uddannelse 

Familiære bånd 

Social kompetencer 



”Man siger at tiden læger 
alle sår. Men nogle sår dør 
først når den som modtog 
dem dør” 



7 % af alle spædbørn, evner 
ikke mekanismen; det 
sympatisk/para-sympatiske 
nervesystem  





Personlighed er en kortfattet 

beskrivelse af den måde 

vedkommendes nervesystem 

hænger sammen på 
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Baseret på genetisk sammensætning, 

erfaring og robusthed, udvikler en 

person et præferentiel værdihierarki. 

Dette bestemmer individets præference 

for en stabil tilstand snarere end en 

ustabil. Vi vil altid som individer 

forsøge at opretholde  stabiliteten 

indenfor forskellige variable faktorer  
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Vi skal have høj grad af selvstændighed i 

livet, fx muligheder for selv, til en vis 

grad, at kunne styre 

 

• Tempoet 

• Mængden 

• Kompleksiteten 

 



 

• Tempoet.                                                                  
Kan du følge med, overholde deadline og arbejde i et 
tempo der matcher dine præferencer for den 
hastighed der passer til dig? 

 

• Mængde.                                                                  
Kan du overskue mængden af dine opgaver og 
forpligtigelser?  

 

• Kompleksitet.                                                        
Kan du rumme, finde ud af, håndtere og møde dine 
opgaver og forpligtigelser? Matcher dine kompetencer 
opgavernes kompleksitet?  

 

MATCHE REALITETERNE 
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Vi trives når: 
 

• vort omgivende miljø favner vores 

nervesystems struktur, som bygger på 

forudsigelighed og mening 

• vores arbejdsmiljø favner vores nervesystems 

beskaffenhed og forskellighed 

• når der er et godt samspil med andre 

• når vores arbejdsplads værdier bygger på 

anstændighed og humanisme. 

 

 

 
 



HUMANISME 

Ordet humanisme kommer af latin humanus 'menneskelig' og -

isme. 

  

Det humanistiske livssyn sætter som norm respekten for det 

enkelte menneskes ret t il en udvikling i frihed og moralsk 

ansvarlighed. Humanisten står fast på sin uafhængighed af ydre 

autoriteter.  

Han lader sig styre af sin fornuft og sin dømmekraft og smag. 

Hans indsigt i  det menneskelige viser sig helt ud i 

omgangsformen 

 



ANSTÆNDIGHED 

Anstændighed handler om at anerkende 
medarbejdernes moralske autoritet. At kunne 
se det unikke og særlige i deres præstationer.  

 

Hvis organisationerne hele tiden gennem deres 
krav og forventninger, derimod viser at der godt 
kunne præsteres lidt mere og effektivt, ser man 
ikke medarbejdere for det de gør, men ser dem 
for det, de ikke gør og det opleves som 
uretfærdigt og urimeligt.  

 

Anstændighed handler om etisk, moral, fairness  
 



Vi trives når: 
 

• vort omgivende miljø favner vores 

nervesystems struktur, som bygger på 

forudsigelighed og mening 

• vores arbejdsmiljø favner vores nervesystems 

beskaffenhed og forskellighed 

• når der er et godt samspil med andre 

• når vores arbejdsplads værdier bygger på 

anstændighed og humanisme. 

 

 

 
 



DET ER I MØDET MED ANDRE 

OPLEVELSEN AF ANERKENDELSE 

OPSTÅR  

 
• Selvtillid (”familiære” sfære)  

• Selvagtelse (”retslige” sfære) 

• Selvværdsættelse. (”solidariske 
sfære”)  

 

(Honneth) 

 

       Selvtilfredshed 
  

 

 



Følelsesmæssig støtte 

Professionelstøtte 

Feedback støtte 

Praktisk støtte 

Støttende kultur (hjælpsom arbejdskultur, 

hvor man som minimum er 

imødekommende overfor hinanden)  

Graden af forventet støtte 



kursus@thomasmilsted.dk 

Følelsesmæssig støtte 

Professionelstøtte 

Feedback støtte 

Praktisk støtte 

Støttende (arbejds)kultur (hjælpsom 

arbejdskultur, hvor man som minimum er 

imødekommende overfor hinanden)  

Graden af forventet støtte 

Social 

Support 
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kursus@thomasmilsted.dk 

Social 

Support 

Empati 

 

Omsorg 

 

Forståelse 

 

At blive mødt 
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Når det kommer til følelsesmæssig støtte: 

Er i åbne over for hinanden? 

Kan i rumme hinandens følelser?                                                   

Kan i snakke om det som er svært?                                             

Hvad kunne i godt tænke               jer 

mere af? 



Følelsesmæssig støtte 

Professionelstøtte 

Feedback støtte 

Praktisk støtte 

Støttende (arbejds)kultur (hjælpsom 

arbejdskultur, hvor man som minimum er 

imødekommende overfor hinanden)  

Graden af forventet støtte 

Social 

Support 



kursus@thomasmilsted.dk 

Social 

Support 

Fagligt 

 

Begrænsninger 

 

Kompetencer 
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Når det kommer til professionel støtte:                                          

Får i den hjælp i har brug for?                                                             

Er det nemt og ok at spørge sine kolleger  

også  de nye, om hjælp?                                                                                            

Hvem omkring dig syntes du er fagligt bedre 

end dig? 



kursus@thomasmilsted.dk 

Følelsesmæssig støtte 

Professionelstøtte 

Feedback støtte 

Praktisk støtte 

Støttende (arbejds)kultur (hjælpsom 

arbejdskultur, hvor man som minimum er 

imødekommende overfor hinanden)  

Graden af forventet støtte 

Social 

Support 
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Social 

Support 

Fagligt 

 

Samarbejde 

 

Kommunikation 

 

Stress 

 

Adfærd 



Når det kommer til feedback støtte                                                 

Er det trygt at lade sig vurdere at sine 

kolleger?                          

Er det ok at få feedback, når man ikke 

har bedt om det? 

Invitere jeg nok til faglig eller social 

feedback? 



kursus@thomasmilsted.dk 

Følelsesmæssig støtte 

Professionelstøtte 

Feedback støtte 

Praktisk støtte 

Støttende (arbejds)kultur (hjælpsom 

arbejdskultur, hvor man som minimum er 

imødekommende overfor hinanden)  

Graden af forventet støtte 

Social 

Support 
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Alt hvad du kan gøre for, at din kollega får luft  



Når det kommer til praktisk støtte:                                                  

Er i nok opmærksomme på når en 

kollega har brug for hjælp?          

Er i imødekomne når en kollega spørger 

om hjælp.                       

Ku noget her være anderledes? 



Klarlæggelse af forskellige roller i 

organisationen 

Medarbejderne  ved hvad der forventes af 

dem 

Medarbejderne ved hvad der kræves i 

fremtiden 

Arbejdet er i overensstemmelse med, hvad 

den enkelte medarbejder kan mestre 

Arbejdslivet og robusthed (modstandskraft) 

Hvad siger 

forskningen 



At kunne arbejde i et team eller tilhøre en 

arbejdsgruppe.       

Tilhørighed øger nemlig effektiviteten, 

trygheden og trivslen 

Arbejdslivet og robusthed 

(modstandskraft) 



 

En række organisatoriske og personlige ressourcer ser 

ud til at beskytte mod oplevelsen af negative 

konsekevenser af arbejdsmiljøet, såsom: 

  

1. Oplevelse af at få støtte fra kolleger 

 

2.En høj grad af selvstændighed i arbejdet, fx   

    muligheder for selv, til en vis grad, at vælge    

    opgaver, samarbejdspartnere og styre tempoet i  

    arbejdet 

 

3. Oplevelse af en god balance mellem den indsats,  

     man lægger i sit arbejde og den belønning, man   

     får 

 

4. Bevidsthed om en høj grad af tiltro til egen evne  

     til  at løse opgaver og håndtere udfordringer. 

Hvad siger 

forskningen 
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Oplevelse af socialt sammenhold 

 

Tid til fællesskab 

 

Tid til fordybelse og ny viden 

 

Nærværende ledelse med overensstemmelse mellem ord 

og handling 

 

Høj grad af uddelegering og indflydelse. 

 

Gensidig støtte og sparring 



 

På forkant med forandringerne 

  

Inddragelse af medarbejderne  

 

Kommunikation i hele forandringsprocessen  

 

Støtte og kompetencer 



Vi skal i højere grad forsøge at matche 

forholdende til den menneskelige organisme, og 

ikke konstant forsøge at få mennesket til at 

tilpasse sig belastende vilkår 
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VEJE UD AF STRESS 

• Noget stress kan vi, afhængig af 

personen og konteksten, tænke os ud 

af 

 

• Andet skal vi organisere os ud af 

 

• Det som nogen kan tænke sig ud af, 

skal andre organisere sig ud af 



Det handler også om følelser 



Alt hvad der relaterer til vrede og angst v
re

d
e

 o
g

 a
n

g
s

t 



Når det kommer til følelsesmæssigt 

udfordrende situationer i forhold til dit 

liv, kunne du så komme med nogle 

eksempler?  

 

Hvad er den mest følelsesmæssige 

udfordring for dig I dit arbejde? 

Følelsesmæssigt  

udfordrende 



Aktiv coping (jeg gør 

noget ved problemet) 

Pasiv coping (problemet 

går sikkert nok over af sig 

selv) 

"Arbejdsglæde 

er en 

kompetence" 



Hvis et forhold (vilkår, forandring, fremtid) 

er frustrerende eller direkte ubærligt er der 

tre ting man kan gøre: 

 

 

1.  Forlade forholdet og finde et der 

matcher ens preferencer og værdier 

2.  Ændre på forholdet så det videst muligt 

(og i en grad det er til at leve med), 

matcher ens preferencer og værdier. 

3.  Lære at rumme og leve med forholdet, 

ved at  ændre preferencer og værdier og 

copingstrategier 

thomasmilsted.dk 
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Dimension Høj score Lav score 

Udadvendthed 
Begejstrede 

Udadvendte 

Reserverede 

Stille 

Bekymrede 
Tilbøjelige til stress og 

bekymring 

Følelsesmæssigt  

Stabile 

Samvittigheds 

fuld 
Systematiske 

Selvkontrolerede 

Spontane 

Skødesløse 

Venlighed 
Tillidsfulde 

Medfølende 

Usamarbejdsvillig  

Fjendtlige 

Åbenhed 
Kreative 

Fantasifulde 

Excentriske  

Praktiske 

Konventionelle 

mailto:kursus@thomasmilsted.dk
mailto:kursus@thomasmilsted.dk


Mental  

sundhed 

Social 
Psykologisk 

Biologisk 
Handicap 

Genetisk sårbarhed 

Fysiologisk heldbred 

IQ 

Temperament 

Traumer 

Selvværd 

Coping kompetencer 

Misbrug 

Familie 

Omstændigheder 

Netværk 

Robusthed 

Uddannelse 

Familiære bånd 

Social kompetencer 



”Man siger at tiden læger 

alle sår. Men nogle sår dør 

først når den som modtog 

dem dør” 



7 % af alle spædbørn, evner 

ikke mekanismen; det 

sympatisk/para-sympatiske 

nervesystem  





Personlighed er en kortfattet 

beskrivelse af den måde 

vedkommendes nervesystem 

hænger sammen på 



86 

Baseret på genetisk sammensætning, 

erfaring og robusthed, udvikler en 

person et præferentiel værdihierarki. 

Dette bestemmer individets præference 

for en stabil tilstand snarere end en 

ustabil. Vi vil altid som individer 

forsøge at opretholde  stabiliteten 

indenfor forskellige variable faktorer  



87 

Vi skal have høj grad af selvstændighed i 

livet, fx muligheder for selv, til en vis 

grad, at kunne styre 

 

• Tempoet 

• Mængden 

• Kompleksiteten 
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  Grundlæggende 

Psykologiske behov 



Vi skal være på 

forkant med alt. 

Forudsigelighed er 

grundlæggende som 

respons 

  

Nervesystemet 

arbejder hele tiden 

på at danne mening 

og skabe 

forudsigelighed  



  Grundlæggende Psykologiske behov 

• Vi har brug for mad, drikke og hvile 

hvis kroppen skal fungere. Det er 

vores grundlæggende fysiologiske 

behov. 

 

• Har vi også tilsvarende nogle 

grundlæggende psykologiske 

behov?  



BEHOV FOR SELVTILFREDSHED (JEG HAR I HØJ GRAD 

MULIGHED FOR AT GØRE DET GODT OG FØLER MIG IKKE 

KRÆNKET IFH. TIL KVALITETEN AF MIT ARBEJDE)  

BEHOV FOR LYST (JEG HAR I HØJ GRAD GODE PERIODER 

AF NYDELSE, HVOR JEG KAN SLIPPE ”BURDE”, ””SKULLE” 

OG ”ER NØD TIL”) 

BEHOV FOR KONTAKT (JEG HAR GODE RELATIONER I 

FORHOLD TIL KOLLEGER, ELEVER, FORÆLDRE, BRUGERE, 

LEDERE ETC.) 

BEHOV FOR SELVSTÆNDIGHED (JEG HAR I HØJ GRAD 

MULIGHED FOR AT STYRE INDHOLDET, MÆNGDEN OG 

TEMPOET AF MIT ARBEJDE) 

BEHOV FOR UDVIKLING AF KOMPETENCER  

BEHOV FOR MENING (MIT ARBEJDE GIVER MIG EN VIS 

GRAD AF EUFORI OG OPLEVELSE AF AT ARBEJDE MED 

NOGET, SOM GAVNER ANDET END MIG SELV)  

BEHOV FOR TRYGHED (JEG ER TRYG VED AT GIVE 

UDTRYK FOR MINE EGNE HOLDNINGER, VÆRDIER OG 

FØLELSER PÅ MIT ARBEJDE) 

 

 Kursus@thomasmilsted.dk 

Hvad skaber 

trivsel? 



BEHOV FOR SELVTILFREDSHED (JEG HAR I HØJ GRAD 

MULIGHED FOR AT GØRE DET GODT OG FØLER MIG IKKE 

KRÆNKET IFH. TIL KVALITETEN AF MIT ARBEJDE)  

BEHOV FOR LYST (JEG HAR I HØJ GRAD GODE PERIODER 

AF NYDELSE, HVOR JEG KAN SLIPPE ”BURDE”, ””SKULLE” 

OG ”ER NØD TIL”) 

BEHOV FOR KONTAKT (JEG HAR GODE RELATIONER I 

FORHOLD TIL KOLLEGER, ELEVER, FORÆLDRE, BRUGERE, 

LEDERE ETC.) 

BEHOV FOR SELVSTÆNDIGHED (JEG HAR I HØJ GRAD 

MULIGHED FOR AT STYRE INDHOLDET, MÆNGDEN OG 

TEMPOET AF MIT ARBEJDE) 

BEHOV FOR MENING (MIT ARBEJDE/LIV GIVER MIG EN 

VIS GRAD AF EUFORI OG OPLEVELSE AF AT ARBEJDE MED 

NOGET, SOM GAVNER ANDET END MIG SELV)  

BEHOV FOR TRYGHED (JEG ER TRYG VED AT GIVE 

UDTRYK FOR MINE EGNE HOLDNINGER, VÆRDIER OG 

FØLELSER PÅ MIT ARBEJDEELLER I MIT LIV) 

 

 

Hvad skaber 

trivsel? 



• At man har mulighed for at udføre et godt stykke 

arbejde, som man kan stå inde for.  

• At der fra tid til anden er mulighed for fordybelse 

• At arbejdet giver mening i forhold til den forståelse 

man har af det 

• At den faglige eller personlige integritet ikke bliver 

krænket i forbindelse med udførelsen af 

arbejdsopgaverne 

MENNESKELIGE 

GRUNDFORUDSÆTNINGER. 
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BEHOV FOR SELVTILFREDSHED (JEG HAR I HØJ GRAD 

MULIGHED FOR AT GØRE DET GODT OG FØLER MIG IKKE 

KRÆNKET IFH. TIL KVALITETEN AF MIT ARBEJDE)  

BEHOV FOR LYST (JEG HAR I HØJ GRAD GODE PERIODER 

AF NYDELSE, HVOR JEG KAN SLIPPE ”BURDE”, ””SKULLE” 

OG ”ER NØD TIL”) 

BEHOV FOR KONTAKT (JEG HAR GODE RELATIONER I 

FORHOLD TIL KOLLEGER, ELEVER, FORÆLDRE, BRUGERE, 

LEDERE ETC.) 

BEHOV FOR SELVSTÆNDIGHED (JEG HAR I HØJ GRAD 

MULIGHED FOR AT STYRE INDHOLDET, MÆNGDEN OG 

TEMPOET AF MIT ARBEJDE) 

BEHOV FOR MENING (MIT ARBEJDE GIVER MIG EN VIS 

GRAD AF EUFORI OG OPLEVELSE AF AT ARBEJDE MED 

NOGET, SOM GAVNER ANDET END MIG SELV)  

BEHOV FOR TRYGHED (JEG ER TRYG VED AT GIVE 

UDTRYK FOR MINE EGNE HOLDNINGER, VÆRDIER OG 

FØLELSER PÅ MIT ARBEJDE) 

 

 
Kursus@thomasmilsted.dk 

Hvad skaber 

trivsel? 



Ved lyst erstatter vi for 

en tid           

”To do” lister med        

”Juhuu” lister 



Tidligere niveau 

Udmattelse: 

Dråber på bunden 

Hvad og hvem giver mig energi  

og hvor ofte er jeg opmærksom på at 

få energi? 
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Dialogøvelse: 

Hvert af disse områder er medvirkende til at du kan bevare livsglæden! 

Skriv 2 – 3 handlinger i hvert område, som du mener, du må foretage dig, for at bevare livsglæden: 

 

 

 

Arbejde  Personligt                  Famile.                  Kontakten til andre 

 

1:  1:  1:  1: 

 

 

 

2:  2:  2:  2: 

 

 

 

3:  3:  3:  3: 

 

 

Hvordan sørger du for, eller vil du sørge for, at hver af disse punkter vedvarende er tilstede i dit liv som 

”sikring” af din livsenergi? 



BEHOV FOR SELVTILFREDSHED (JEG HAR I HØJ GRAD 

MULIGHED FOR AT GØRE DET GODT OG FØLER MIG IKKE 

KRÆNKET IFH. TIL KVALITETEN AF MIT ARBEJDE)  

BEHOV FOR LYST (JEG HAR I HØJ GRAD GODE PERIODER 

AF NYDELSE, HVOR JEG KAN SLIPPE ”BURDE”, ””SKULLE” 

OG ”ER NØD TIL”) 

BEHOV FOR KONTAKT (JEG HAR GODE RELATIONER I 

FORHOLD TIL KOLLEGER, ELEVER, FORÆLDRE, BRUGERE, 

LEDERE ETC.) 

BEHOV FOR SELVSTÆNDIGHED (JEG HAR I HØJ GRAD 

MULIGHED FOR AT STYRE INDHOLDET, MÆNGDEN OG 

TEMPOET AF MIT ARBEJDE) 

BEHOV FOR MENING (MIT ARBEJDE GIVER MIG EN VIS 

GRAD AF EUFORI OG OPLEVELSE AF AT ARBEJDE MED 

NOGET, SOM GAVNER ANDET END MIG SELV)  

BEHOV FOR TRYGHED (JEG ER TRYG VED AT GIVE 

UDTRYK FOR MINE EGNE HOLDNINGER, VÆRDIER OG 

FØLELSER PÅ MIT ARBEJDE) 

 

 
Kursus@thomasmilsted.dk 

Hvad skaber 

trivsel? 



Følelsesmæssig støtte 

Professionelstøtte 

Feedback støtte 

Praktisk støtte 

Støttende kultur (hjælpsom arbejdskultur, 

hvor man som minimum er 

imødekommende overfor hinanden)  

Graden af forventet støtte 



BEHOV FOR SELVTILFREDSHED (JEG HAR I HØJ GRAD 

MULIGHED FOR AT GØRE DET GODT OG FØLER MIG IKKE 

KRÆNKET IFH. TIL KVALITETEN AF MIT ARBEJDE)  

BEHOV FOR LYST (JEG HAR I HØJ GRAD GODE PERIODER 

AF NYDELSE, HVOR JEG KAN SLIPPE ”BURDE”, ””SKULLE” 

OG ”ER NØD TIL”) 

BEHOV FOR KONTAKT (JEG HAR GODE RELATIONER I 

FORHOLD TIL KOLLEGER, ELEVER, FORÆLDRE, BRUGERE, 

LEDERE ETC.) 

BEHOV FOR SELVSTÆNDIGHED (JEG HAR I HØJ GRAD 

MULIGHED FOR AT STYRE INDHOLDET, MÆNGDEN OG 

TEMPOET AF MIT ARBEJDE) 

BEHOV FOR MENING (MIT ARBEJDE GIVER MIG EN VIS 

GRAD AF EUFORI OG OPLEVELSE AF AT ARBEJDE MED 

NOGET, SOM GAVNER ANDET END MIG SELV)  

BEHOV FOR TRYGHED (JEG ER TRYG VED AT GIVE 

UDTRYK FOR MINE EGNE HOLDNINGER, VÆRDIER OG 

FØLELSER PÅ MIT ARBEJDE) 

 

 
Kursus@thomasmilsted.dk 

Hvad skaber 

trivsel? 
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Hvis muligheden for 

indrestyrethed skal være 

tilstede, skal den enkelte 

have en høj grad af 

indflydelse i forhold til 

mængden, indholdet og 

tempoet af sit liv 



BEHOV FOR SELVTILFREDSHED (JEG HAR I HØJ GRAD 

MULIGHED FOR AT GØRE DET GODT OG FØLER MIG IKKE 

KRÆNKET IFH. TIL KVALITETEN AF MIT ARBEJDE)  

BEHOV FOR LYST (JEG HAR I HØJ GRAD GODE PERIODER 

AF NYDELSE, HVOR JEG KAN SLIPPE ”BURDE”, ””SKULLE” 

OG ”ER NØD TIL”) 

BEHOV FOR KONTAKT (JEG HAR GODE RELATIONER I 

FORHOLD TIL KOLLEGER, ELEVER, FORÆLDRE, BRUGERE, 

LEDERE ETC.) 

BEHOV FOR SELVSTÆNDIGHED (JEG HAR I HØJ GRAD 

MULIGHED FOR AT STYRE INDHOLDET, MÆNGDEN OG 

TEMPOET AF MIT ARBEJDE) 

BEHOV FOR UDVIKLING AF KOMPETENCER  

BEHOV FOR MENING (MIT ARBEJDE GIVER MIG EN VIS 

GRAD AF EUFORI OG OPLEVELSE AF AT ARBEJDE MED 

NOGET, SOM GAVNER ANDET END MIG SELV)  

BEHOV FOR TRYGHED (JEG ER TRYG VED AT GIVE 

UDTRYK FOR MINE EGNE HOLDNINGER, VÆRDIER OG 

FØLELSER PÅ MIT ARBEJDE) 

 

 Kursus@thomasmilsted.dk 

Hvad skaber 

trivsel? 



kursus@thomasmilsted.dk 

 

Mestring kan defineres som 

kognitive og adfærdsmæssige  

bestræbelser, som er under  

konstant forandring og søger at  

håndtere specifikke ydre og  

eller indre krav, der vurderes at  

være plagsomme eller at  

overskride personens ressourcer.  

(Lazarus/Folkman) 

Mestring 

mailto:kursus@thomasmilsted.dk
mailto:kursus@thomasmilsted.dk


BEHOV FOR SELVTILFREDSHED (JEG HAR I HØJ 

GRAD MULIGHED FOR AT GØRE DET GODT OG 

FØLER MIG IKKE KRÆNKET IFH. TIL KVALITETEN AF 

MIT ARBEJDE) 

BEHOV FOR LYST (JEG HAR I HØJ GRAD GODE 

PERIODER AF NYDELSE, HVOR JEG KAN SLIPPE 

”BURDE”, ””SKULLE” OG ”ER NØD TIL”)  

BEHOV FOR KONTAKT (JEG HAR GODE 

RELATIONER I FORHOLD TIL KOLLEGER, ELEVER, 

FORÆLDRE, BRUGERE, LEDERE ETC.) 

BEHOV FOR SELVSTÆNDIGHED (JEG HAR I HØJ 

GRAD MULIGHED FOR AT STYRE INDHOLDET, 

MÆNGDEN OG TEMPOET AF MIT ARBEJDE) 

BEHOV FOR MENING (MIT ARBEJDE GIVER MIG EN 

VIS GRAD AF EUFORI OG OPLEVELSE AF AT 

ARBEJDE MED NOGET, SOM GAVNER ANDET END 

MIG SELV)  

BEHOV FOR TRYGHED (JEG ER TRYG VED AT GIVE 

UDTRYK FOR MINE EGNE HOLDNINGER, VÆRDIER 

OG FØLELSER PÅ MIT ARBEJDE) 

 

 Kursus@thomasmilsted.dk 

Hvad skaber 

trivsel? 



Det vi gør har en vigtig effekt på 
menneskers trivsel 

Det vi gør forbindes med en vigtig 
egenskab eller personlig værdi 

Betydningen rækker ud over her-
og-nu eller skaber "ringe i vandet" 

Det vi gør fremmer positive  
relationer eller en oplevelse af 
samhørighed mellem mennekser  



BEHOV FOR SELVTILFREDSHED (JEG HAR I HØJ 

GRAD MULIGHED FOR AT GØRE DET GODT OG 

FØLER MIG IKKE KRÆNKET IFH. TIL KVALITETEN AF 

MIT ARBEJDE) 

BEHOV FOR LYST (JEG HAR I HØJ GRAD GODE 

PERIODER AF NYDELSE, HVOR JEG KAN SLIPPE 

”BURDE”, ””SKULLE” OG ”ER NØD TIL”)  

BEHOV FOR KONTAKT (JEG HAR GODE 

RELATIONER I FORHOLD TIL KOLLEGER, ELEVER, 

FORÆLDRE, BRUGERE, LEDERE ETC.) 

BEHOV FOR SELVSTÆNDIGHED (JEG HAR I HØJ 

GRAD MULIGHED FOR AT STYRE INDHOLDET, 

MÆNGDEN OG TEMPOET AF MIT ARBEJDE) 

BEHOV FOR MENING (MIT ARBEJDE GIVER MIG EN 

VIS GRAD AF EUFORI OG OPLEVELSE AF AT 

ARBEJDE MED NOGET, SOM GAVNER ANDET END 

MIG SELV)  

BEHOV FOR TRYGHED (JEG ER TRYG VED AT GIVE 

UDTRYK FOR MINE EGNE HOLDNINGER, VÆRDIER 

OG FØLELSER PÅ MIT ARBEJDE) 

 

 Kursus@thomasmilsted.dk 

Hvad skaber 

trivsel? 



Trygheden ved at være 

mig, med de ideer, 

holdninger, følelser, 

karaktertræk osv., som er 

mig. 



Motion er helt sikkert 

godt og sundt 

 

Hvordan arbejder i 

med 

sundhedsfremme 

hos jer? 

Og er det 

overhovedet noget 

arbejdspladsen skal 

blande sig i? 



S
tre

s
s
fri 

6 VEJE TIL TRIVSEL 



Søvn, søvn og atter søvn 

 

Den enkeltes evne og måde at engagere sig i 

udfordringer 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

(belastende situationer)  

 

Den enkeltes evne til at maksimere støtte fra sine 

kolleger og familie/venner 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at minimere eller 

ballancere arbejdsmængden 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende. 

"Arbejdsglæde 

er en 

kompetence" 



Søvn, søvn og atter søvn 

 

Den enkeltes evne og måde at engagere sig i 

udfordringer 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

(belastende situationer)  

 

Den enkeltes evne til at maksimere støtte fra sine 

kolleger og familie/venner 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at minimere eller 

ballancere arbejdsmængden 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende. 

"Arbejdsglæde 

er en 

kompetence" 



Søvn er den væsentligste faktor for 

restitution   S
ø

v
n

 



Hvad gør søvnen ved kroppen 

 

Nedsætter energiniveauet 

 

Genopbygger kroppens væv 

 

Styrker immunforsvaret 

 

Opbygning af hjernen, lagrer informationer i 

hukommelsen 

 

 Holder blodkarrene i form 

 

 Regulerer appetitten 

 

 Holder humøret oppe  



I det hele taget er alt hvad 

der kan aktivere dit 

parasympatiske 

nervesystem medvirkende 

til din trivsel. 



N
e

rv
e

s
y

s
te

m
 



N
e

rv
e

s
y

s
te

m
 



Søvn, søvn og atter søvn 

 

Den enkeltes evne og måde at gå til 

udfordringerne på 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

(belastende situationer)  

 

Den enkeltes evne til at maksimere støtte fra sine 

kolleger og familie/venner 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at minimere eller 

ballancere arbejdsmængden 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende. 

"Arbejdsglæde 

er en 

kompetence" 



Aktiv coping (jeg gør 

noget ved problemet) 

Pasiv coping (problemet 

går sikkert nok over af sig 

selv) 

"Arbejdsglæde 

er en 

kompetence" 



Hvis et forhold (vilkår, forandring, fremtid) 

er frustrerende eller direkte ubærligt er der 

tre ting man kan gøre: 

 

 

1.  Forlade forholdet og finde et der 

matcher ens preferencer og værdier 

2.  Ændre på forholdet så det videst muligt 

(og i en grad det er til at leve med), 

matcher ens preferencer og værdier. 

3.  Lære at rumme og leve med forholdet, 

ved at  ændre preferencer og værdier og 

copingstrategier 

thomasmilsted.dk 



E
n

e
rg

i 



Søvn, søvn og atter søvn 

 

Den enkeltes evne og måde at gå til 

udfordringerne på 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

(belastende situationer)  

 

Den enkeltes evne til at maksimere støtte fra sine 

kolleger og familie/venner 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at minimere eller 

ballancere arbejdsmængden 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende. 

"Arbejdsglæde 

er en 

kompetence" 



Det handler også om følelser 



Angstprovokerende situationer 

Lav social support 

Tidspres 

Følelsesmæssigt  

udfordrende 



Alt hvad der relaterer til vrede og angst v
re

d
e

 o
g

 a
n

g
s

t 



Når det kommer til følelsesmæssigt 

udfordrende situationer i forhold til dit 

arbejde, kunne du så komme med 

nogle eksempler?  

 

Hvad er den mest følelsesmæssige 

udfordring for dig I dit arbejde? 

Følelsesmæssigt  

udfordrende 



Søvn, søvn og atter søvn 

 

Den enkeltes evne og måde at gå til 

udfordringerne på 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

(belastende situationer)  

 

Den enkeltes evne til at maksimere støtte fra sine 

kolleger og familie/venner 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at minimere eller 

ballancere arbejdsmængden 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende. 

"Arbejdsglæde 

er en 

kompetence" 



Søvn, søvn og atter søvn 

 

Den enkeltes evne og måde at gå til 

udfordringerne på 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

(belastende situationer)  

 

Den enkeltes evne til at maksimere støtte fra sine 

kolleger og familie/venner 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at minimere eller 

ballancere arbejdsmængden 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende. 

"Arbejdsglæde 

er en 

kompetence" 
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Hvis muligheden for 

indrestyrethed skal være 

tilstede, skal den enkelte 

leder og medarbejder have 

en høj grad af indflydelse 

i forhold til mængden, 

indholdet og tempoet af 

sit arbejde 

K
o

n
tro

l 



  

  

Hvor meget vil/kan jeg arbejde?                                                                                                                           

Her skal der spørges ind til hvor mange timer, du vil bruge på arbejdet om ugen. Husk at det ikke 

kun handler om hvad du kan holde til, men også hvad familien kan holde til. 

  

Hvornår vil jeg arbejde?                                                                                                                                               

Her skal man spørge ind til på hvilket tidspunkt af døgnet/ugen du vil arbejde og på hvilke du ikke 

vil. Er du skarp på hvornår du arbejde og hvornår du ikke gør? 

  

Hvad vil jeg arbejde med?                                                                                                                                         

Det er vigtigt at lystmomentet og motivationsfaktoren er høj. Arbejder du med det som du har lyst til 

eller kan du gøre dit arbejde mere ”lystigt”? Husk at lyst også kan vokse ud af pligtfølelsen, mening 

og ansvarlighed. Fylder lysten nok i dit arbejde? 

  

Hvilke arbejdsmetoder/systemer vil jeg bruge?                                                                                                     

Der findes utallige måder(?) at udføre sit arbejde på. Og så længe man når målet og alle er tilfredse 

med ens indsats, skal der gives stor frihed i forhold til hvordan man løser sine opgaver. Har du det? 

  

Hvad vil jeg være med til?                                                                                                                                      

Hvor går mine grænser? Er der grænser for hvordan jeg vil behandles, tales til og gå med til. Hvor 

langt vil jeg gå for at få løst opgaverne? Vil jeg acceptere at jeg bliver syg, frustreret eller stresset? 

  

  

Hvad er vigtigt for mig?                                                                                                                                            

Her handler det om værdier. Hvordan skal det være at gå på arbejde. Hvad betyder noget for mig? 

Skal mit arbejde være sjovt, spændene, rutinepræget, udfordrende eller udviklende? Men det 

handler også om anerkendelse, retfærdighed og anstændighed. 



Søvn, søvn og atter søvn 

 

Den enkeltes evne og måde at gå til 

udfordringerne på 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

(belastende situationer)  

 

Den enkeltes evne til at maksimere støtte fra sine 

kolleger og familie/venner 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at minimere eller 

ballancere arbejdsmængden 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende. 

"Arbejdsglæde 

er en 

kompetence" 



Gode gamle dyder 

 

Struktur, systematik, effektivitet, 

prioritering, planlægning, forberedelse 

 

  



Søvn, søvn og atter søvn 

 

Den enkeltes evne og måde at gå til 

udfordringerne på 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

(belastende situationer)  

 

Den enkeltes evne til at maksimere støtte fra sine 

kolleger og familie/venner 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at minimere eller 

ballancere arbejdsmængden 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende. 

"Arbejdsglæde 

er en 

kompetence" 



kursus@thomasmilsted.dk 

Følelsesmæssig støtte 

Professionelstøtte 

Feedback støtte 

Praktisk støtte 

Støttende (arbejds)kultur (hjælpsom 

arbejdskultur, hvor man som minimum er 

imødekommende overfor hinanden)  

Graden af forventet støtte 

Social 

Support 

mailto:kursus@thomasmilsted.dk
mailto:kursus@thomasmilsted.dk

