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Det vi skal se på er 

Psykisk arbejdsmiljø 

Stress 

Trivsel 

 

 …..og AMRs rolle og muligheder for at styrke trivslen 
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Definition af psykisk arbejdsmiljø 

De forhold ved en arbejdssituation, der påvirker ens  

psykiske trivsel og som kan hhv styrke eller forringe fysisk og 

psykisk helbred og arbejdsevne 

 

 

 

Det psykiske arbejdsmiljø kan overordnet inddeles i tre forhold:  

1. Relationer (mellem mennesker) 
 

2. Organisering (af arbejdet) 
 

3. Fysiske forhold (som arbejdet udføres under) 
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Relationer 

Væsentlige elementer i de gode relationer er: 

 Tillid 

 Oplevet retfærdighed 

 Kommunikation 

 Forventninger  

 Oplevet tryghed 

 Anerkendelse 

 Fællesskabet – ”vi”-et 
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Organisering 

Organisering er blandt andet at skabe: 

 Overblik 

 Struktur 

 Oplevet kontrol 

 ”Orden” i kaos  

 

 

Organisering foregår på flere niveauer 

 Organisering af virksomheden 

 Organisering af arbejdskraften/- ressourcerne 

 Organisering af opgaverne 
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Fysiske forhold 

 Røg, støj, møg 

 Lys, lyd, lugt 

 Arbejdsstilling, indeklima, redskaber 

 Fysisk placering (fx åbent kontorlandskab – enmandskontor) 

 Teknik, maskiner, m.m. 
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Trivsel 
stress 

Fysisk miljø 
arbejdsstilling, røg, støj 
og møg, m.v. 

Psykisk miljø 
indflydelse, variation og 
personlig udvikling i 
arbejdet m.v 

Livsstil 
KRAM-faktorerne  

Socialt miljø 
mobning, samarbejde og 
fællesskab 

Fagligt miljø 
Oplevelsen af faglig 
kvalitet, effektivitet og 
udvikling 

Eksistens 
værdsættelse, 
anerkendelse og 
meningsfuldhed  

Mangfoldigheden af perspektiver på trivsel 
…..og stress 

Kilde: Christian T. Lystbæk 
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Individ                           miljø 
(ønsker, forventninger, behov)       (faktisk tilstand) 

Balance mellem 
individ og miljø 
skaber vækst 

Ubalance mellem individ og miljø  
skaber utilfredshed og anspændthed  
der kan føre til helbredsproblemer 
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Trivslen afhænger af balancen 



Lille refleksion 

Sid en lille gruppe sammen og tal om hvordan I som AMR kan 

være med til at få ønsker, forventninger og behov fra kolleger 

og nærmeste leder frem i en konstruktiv dialog 
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Hvad er på spil i hverdagen? 

 

      

     Vi er enkeltindivider i en fælles sammenhæng. 

De fleste ønsker at være en del af en arbejdsgruppe, hvor 
arbejdsopgaven er i fokus. 
Det betyder ikke at den individuelle trivsel i gruppen er underordnet, men at der 
er balance mellem opgaveorientering og personlig trivsel. 
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Fælles fokus indebærer 
 

•kendte rammebetingelser som giver overblik, kontrol og sikkerhed 

•kendt rolleforståelse, ansvarsforståelse og opgavekompetencer 

•at ledelse (kan) anerkendes som styringsredskab 

•fælles forståelse af mål og delmål 

•medindflydelse på egen arbejdssituation 

•forståelse for fælles rutiner og fælles ansvar 

•at man i gruppen har tillid nok til at bruge og lære af hinandens 
kvalifikationer og kompetencer 
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At opnå arbejdsgruppefokus kræver: 
 
•Ledelsen har et ansvar, der er kendt og accepteret 
•Gruppen har et ansvar, der er kendt og accepteret 
•Den enkelte har et ansvar, der er kendt og  accepteret 
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OLGI 

Organisationens 
topledelse 

(personale-)-
Ledelse 

gruppeniveauet 

Individniveauet 

De 4 meget forskellige ansvar for trivsel, stress og en velfungerende 
dagligdag 
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OLGI - Organisationens topledelse 
 

Organisationens 
topledelse 

(personale-)-
ledelse 

gruppeniveauet 

Individniveauet 

Overordnede strategier for hele virksomheden - målsætning, rammesætning og 
værdisætning af virksomhedens strategier og tiltag både internt og eksternt 

 

•Strategisk planlægning 

•Sikring af bedst mulig økonomisk rentabilitet 

•Sikring af medarbejdertrivsel 
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OLGI – personaleledelse 
Den daglige leder står for at skabe sammenhæng mellem topledelsen og medarbejderne 

 

Organisationens 
topledelse 

(personale-)-
ledelse 

gruppeniveauet 

Individniveauet 

 

Den daglige leder skal sikre sig at medarbejderne 

•får klare rammer 

•kender retning og mål 

•er klar over roller og forventninger 

•sætter dagsorden for diskussion om interne aftaler og samarbejdsregler 

•samt arbejder på at skabe gode interne relationer 
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OLGI – gruppe 
Gruppen har et (med-) ansvar for 

Organisationens 
topledelse 

(personale-)-
ledelse 

gruppeniveauet 

Individniveauet 

• Den samarbejdende gruppe – at være sig sit gruppemedlemskab bevidst 

• Den interne kommunikation 

• De interne klarheder over opgaver, fordeling og roller 

• Den interne trivsel 
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OLGI - individ 

Organisationens 
topledelse 

(personale-)-
ledelse 

gruppeniveauet 

Individniveauet 

Det individuelle ansvar  for egen trivsel, kræver at den enkelte melder ud, til og fra i forhold til 
tilgængelige ressourcer egne såvel som tilførte 

• Opmærksomhed på egen trivsel/ eget helbred 

• Opmærksom på påvirkning på omgivelserne 

• Fokus på kommunikation måden hvorpå der kommunikeres og evnen til at melde ud i tide 
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Hvad er trivsel?  

fravær af stress? 

fravær af sygdom? 

fravær af konflikter? 

spabade? 

mindfulness? 

noget du gør? en måde du har det på? noget du mærker? 

 

 

Hvordan ved du at du er i trivsel? 
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Ingredienser i trivsel 

Oplevelse af kontrol og indflydelse, samt overblik 

Støtte fra omgivelserne – et tillidsfuldt ”vi” 

Evne til at mærke sig selv – at kunne identificere og udtrykke 
følelser og handle hensigtsmæssigt i forhold til det 

Hensigtsmæssige mestrings-strategier i forhold til de 
udfordringer dagligdagen bringer både i form af 
kommunikation og egentlige løsninger 
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Strategier til at skabe trivsel 

I forbindelse med arbejdet 

 

De arbejdsmæssige strategier 

skaber: 

o Overblik 

o Kontrol  

o Forståelse   

….og dermed ro i systemet 
   

Personlige 

 

De personlige strategier 

skaber: 

o Fysisk og  

o psykisk robusthed  

….og dermed flere ”kræfter” 

til at magte udfordringer 

     



Hvad sker når vi ikke får opfyldt behov/ forventninger og når vi 

mister kontrol over eller presses på vore ressourcer eller egne 

handlemuligheder? 

Vores stress-respons sætter  igang 

 Der er kortvarige forbigående responser  

 Der er længerevarende responser med konsekvenser for 

helbredet såvel fysisk, som psykisk 
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Stresstrappen 
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trivsel alvorlig stress 

Kilde: Andersen og Kingston, Stop Stress 

tempereret 

opvarmet 

overophedet 

nedsmeltet 

udbrændt 

Høj aktivitet 
 
Motiveret 
Fagligt engageret 
 
Arbejdsglæde 
Kontrol 
Overblik 
 
Højt energiniveau 
 
Nærmeste udviklings 
-zone 
 

Begyndende pres 
 
Tendens til uklarhed  
og  
manglende overblik 
 
Travlhed 
 
Begyndende stress- 
symptomer: 
Irritabilitet, gå, tale,  
spise og arbejde  
hurtigere 

Vedvarende pres 
 
Oplevelse af  
manglende  
kompetencer 
Dårlig prioritering 
Flere fejl 
Længere arbejds- 
dage 
 
Stresssymptomer: 
Søvnbesvær,  
hovedpine,  
koncentrations og  
Hukommelsesbesvær 
Manglende energi 
Bekymringer  

Langvarigt pres 
 
Ineffektivitet 
 
Brandslukning 
Lav trivsel, tristhed 
Sygefravær 
 
Alvorlige stress- 
symptomer: 
Fysiske og psykiske  
sammenbrug 

Massivt og langvarigt  
pres 
 
Kognitivt og følelses- 
mæssigt flad og  
udbrændt 
Markant nedsat  
arbejdsevne 
 
Typisk langtidssyge- 
melding 



stress er et respons der opstår ved enhver belastning 

    ……såvel fysisk, som psykisk 
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Hvad er stress? 

Stressresponset er en biologisk reaktion 

på situationen med en underliggende 

frygt/ angst 

 

Stressresponser er kemisk, fysisk, neuralt. 
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Hvad giver stress? 

Situationer der opleves uhåndterbare for den enkelte – 
hvor der opleves utryghed, usikkerhed og manglende/ 
utilstrækkelige handlemuligheder 
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De signaler og symptomer der viser sig ved længerevarende 
belastning er blandt andet: 
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Symptomer andre kan være opmærksom på: 

 

o Social tilbagetrækning 

o Sænket energiniveau 

o Humørmæssig nedtoning 

o Nedsat præstation 

o Manglende initiativ 

o Nedsat evne til koncentration, 

opmærksomhed og problemløsning 

o Følelsesmæssig labilitet 

o Klatvis sygefravær 

Symptomer man selv skal være  

opmærksom på: 

o Træthed 

o Søvnproblemer 

o Irritabilitet, aggressiv, grådlabil 

o Problematisk fordøjelse 

o Hovedpine 

o Negativ tankevirksomhed 

o Uro, rastløshed 

o Opgivenhed, håbløshed  

o Hukommelses og fokuserings-svigt 



Hvad skal til for at undgå/ balancere stress? 

Genetablering af tryghed/ sikkerhed, 
ressourcer og handlemuligheder 
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Hvordan ved du at din balance er i fare? 

Sid i mindre grupper og tal om de symptomer i kender hver især 

i forhold til når arbejdsdagligdagen presser på 

 

Hvordan kan I som AMR være med til at skabe fokus på trivsel 

og hensigtsmæssige strategier? (Gerne på flere planer) 

Hvordan kan man vide en kollega er ”på vippen” til at blive syg 

af stress? 

Hvad kan/ skal man gøre som AMR for den kollega? 

Hvilke aftaler kan I som AMR være med til at udarbejde, så en 

kollega eller man selv bliver grebet før ubalance og stress 

påvirker? 
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Sammenhængskraft i dagligdagen 

   ………..kan styrkes gennem: 

Forståelse af rammerne 

Fælles retning og mål 

Afklaring af roller, beføjelser og ansvar 

Aftaler og regler som tryghed og rettesnor 

De altafgørende relationer 
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• Rammer 
• Retning 
• Roller 
• Regler 
• Relationer 



                     TAK FOR NU! 
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Uddannelse til stress- og trivselsvejleder 

Næste uddannelse sept 18 

 
Skriv til jeb@cfs.dk –eller se på www.cfs.dk 
 

mailto:jeb@cfs.dk

