
Fem konferencer om psykisk arbejdsmiljø 
Den 30. og 31. maj 2007 i København  

Den 4. juni i Fredericia. Den 7 juni 2007 i Randers  
Den 8. juni 2007 i Åbenrå. 

 
De fem konferencedage blev gennemført med en kombination af oplæg, teater og dialog. De mange 
deltagende arbejdspladser medvirkede med erfaringsudveksling og ny inspiration. BAR Services to 
værktøjskasser om henholdsvis ”Mobning – Hvad kan der gøres ved det?” og ”Stres og stresshånd-
tering” samt Stress-af Kogebogen dannede sammen med dagens aktiviteter grundlag for konferen-
cedagene. Videnskabsteatret og Arbejdspsykolog Lisette Jespersen stod for dagens formidling.  
 
Et vigtigt formål med konferencerne er, at formidle og omsætte vejledninger og arbejdshæfters gode 
råd til handling på arbejdspladserne. Derfor benyttedes dels en utraditionel formidling, dels delta-
gernes arbejde med vigtige spørgsmål til forebyggelse og håndtering af stresse på arbejdspladserne. 
På alle konferencer arbejdede temagrupper med erfaringsudveksling og udveksling af ideer om ne-
denstående temaer: 
  
Tema 1A: Hvad er arbejdspladsens tre vigtigste opgaver i forhold til at forebygge stress?  
Tema 1B: Hvad skal der til for at arbejdspladsen kommer i gang med opgaverne? (Eller fastholder 
det, I allerede er i gang med) 
Tema 2A: Hvad er arbejdspladsens tre vigtigste opgaver, hvis I skal hjælpe folk der er ramt af 
stress? 
Tema 2 B: Hvad skal der til for at arbejdspladsen kommer i gang med opgaverne? (Eller fastholder 
det, I allerede er i gang med) 
Tema 3A: Hvad er den største udfordring for jer (tillidsvalgte og ledere), når I skal forebygge og 
afhjælpe stress? 
Tema 3 B: Hvilke kvalifikationer og ressourcer skal være til stede på arbejdspladsen, for at I kan 
løse opgaven bedst muligt?  
Tema 4 A: Hvilke tre forhold vil I lægge vægt på, hvis I på jeres arbejdsplads skal udarbejde en 
stresspolitik? 
Tema 4 B: Hvilke konkrete aktiviteter skal iværksættes, for at en stresspolitik  kommer til at funge-
re på jeres arbejdsplads. 
  
Stikordene fra hver konference er skrevet sammen temavis. De er uprioriterede og skrevet som 
grupperne selv har formuleret besvarelserne.  
At udveksle erfaringer og give hinanden gode råd til stressforebyggelse på arbejdspladsen er ofte en 
god måde at komme i gang med forebyggelse på egen arbejdsplads.  
 
Stikordene på de følgende sider kan bruges som inspiration til, hvad der kan være godt at tage fat i 
på egen arbejdsplads. Find evt. yderligere information i BAR`ens tre hæfter om mobning og stress 
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Tema 1 

Tema 1A 
Hvad er arbejdspladsens tre vigtigste opgaver i forhold til at forebygge stress?  
 
Gruppearbejde den 30. maj 2007 i København 

1. Der skal udarbejdes en APV – med handleplan 
2. Der skal implementeres en stresspolitik, der tager højde for det individuelle, de en-

kelte arbejdspladser samt med udgangspunkt i de lokale arbejdsenheder 
3. Der skal være medarbejder og mellemlederpleje. Evt sundhedsfremme i virksomhe-

den. Massage og lign prioriteres. 
1. Korrekt information 
2. Indflydelse 
3. Planlægning (fordeling af arbejdsopgaver)  

a. Faglige kompetencer/kvalifikationer 
b. Personlige kompetencer og kvalifikationer 
c. Konstruktiv dialog (skab rum til brok) 
d. Pauser (socialt samvær) 

Gruppearbejde den 31. maj 2007 i København 
1. Forventningsafstemning på alle niveauer, herunder ansvars- og rolleafklaring 
2. Stresspolitik der er tilpasset den konkrete virksomhed og de enkelte medarbejder-

grupper (og tager højde for den enkelte persons behov) 
3. Åben dialog og information – og at virksomheden afsætter ressourcerne til dette.  

Gruppearbejde den 4. juni i Fredericia 
1. Troværdig information fra øverste ledelse 
2. Krav til forventninger, behov set i forhold til ressourcer og kompetencer 
3. Værdiskabende arbejde – overensstemmelse mellem ledelse og medarbejdere 
1. Ha´ en klar ansvars- og opgavefordeling 
2. Begrænse serviceniveauet i forhold til ressourcer (tilpasse og synliggørelse af ser-

viceniveauet + kompetenceudvikling) 
3. Struktur i hverdagen – opbakning fra alle 

Gruppearbejde den 7 juni 2007 i Randers  
1. Information 
2. Ressourcer/opgaver: Prioritering – Plan A.B.C 
3. Trivsel: Alternative aktiviteter – bryd rutinen! 
1. Rette person til rette opgave – med synlige krav 
2. Feedback (ris og ros) 
3. Tryghed 
1. Ledelse og medarbejdere er samspillere og ikke modspillere. Der er fælles opgaver der skal 

løses. Ligeligt forhold mellem opgaver og ressourcer 
2. Kommunikation: Synlig ledelse og klare meldinger begge veje. Accept og respekt for ud-

meldingerne 
3. Arbejdspladskultur: Kollegialt netværk med opmærksomhed og omsorg 

Gruppearbejde den 8. juni 2007 i Åbenrå. 
1. Klare opgaver og krav (Hvad forventes?) 
2. Fysiske rammer 
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3. Ledelse der udviser lederskab. Evner at håndtere: 
o Opmærksomhed 
o Åbenhed 
o Forudsigelighed 

1. Skabe balance mellem arbejdsopgaver og ressourcer. Det er en offentlig arbejdsplads måske 
ikke selv herre over, men de muligheder der er indenfor det decentrale system må udnyttes. 

2. Definer opgaverne klart og tydeligt, så medarbejderne ved, hvornår opgaven er løst. 
3. Arbejd konstruktivt med sygefraværet. Sygefravær kan let blive en ond cirkel, hvis der ikke 

sættes ind med forebyggende initiativer. 
 
Tema 1B 
Hvad skal der til for at arbejdspladsen kommer i gang med opgaverne? (Eller 
fastholder det, I allerede er i gang med) 
 
Gruppearbejde den 30. maj 2007 i København 

1. Det er vigtigt med medarbejderinddragelse vedr. en stresspolitik, dette gælder både del-
målene og den overordnede fælles vision og mission 

2. Synlighed for sikkerhedsgruppens arbejde 
3. Et budget 
1. Lav APV, følg op og gør synlig 
2. Medarbejdersamtalerne 
3. Prioritering 

Gruppearbejde den 31. maj 2007 i København 
1. Sikring af nødvendig kompetenceudvikling 
2. Sikring af indflydelse på prioritering af egne opgaver 

Gruppearbejde den 4. juni i Fredericia 
1. Følge op på personalesamtaler 
2. Bruge SU-systemet/Med udvalg 

Gruppearbejde den 7 juni 2007 i Randers  
1. Chefen  siger god morgen 
2. Det har betydning , at det er mig der møder til mine opgaver 
3. Faggruppen har et godt samarbejde 
4. Vi hjælper hinanden på tværs ”når lokummet brænder” 
5. Jeg får feedback 
1. Tilfredshedsanalyse 
2. fælles informationsmøder (evt. på skift) 
3. Lyt/lær – ledelse – medarbejdere 

o Ressourcer, ressourcer, ressourcer 
Gruppearbejde den 8. juni 2007 i Åbenrå. 

1. Det skal gøres til en del af virksomhedskulturen (Noget vi gør her) 
2. Ledelsen inkl. topledelsen skal ville implementere en stresspolitik. Hvis ledelsen ik-

ke er med, er der tale om et spil for galleriet. 
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Tema 2 
  
Tema 2A 
Hvad er arbejdspladsens tre vigtigste opgaver , hvis I skal hjælpe folk der er 
ramt af stress? 
 
Gruppearbejde den 30. maj 2007 i København 

1. Der skal udarbejdes en handlingsplan for den stressramte 
o Afdække årsager 
o Tilbud om professionel hjælp 
o Udmelding til afdeling/virksomhed (Gerne i samarbejde med den stressramte, hvis 

de personlige ressourcer er til det) 
2. Der skal ske en kortlægning af resten af afdelingen/virksomheden 
3. Erfaringerne evalueres m.h.b. på et stressberedskab 

Forudsætninger: 
1. Fælles platform. Hvad mener vi med stress? Hvad betyder det for os? Afmystificere det. Ac-

ceptere situationen 
2. Stressberedskab. Dynamisk stresspolitik. Handleplan for medarbejdere inkl. opfølgning 
3. Organisationsudvikling (ingen tabuer) italesætning, viden 

Gruppearbejde den 31. maj 2007 i København 
1. Få talt om tingene. Se hele livet. Se flere muligheder, opmærksomhed og bevidsthed 
2. Få stoppet det, så det ikke breder sig. Fordele opgaver. Hjælpe hinanden. 
3. Netværk omkring personer, som ikke skal lades alene. Pauser, kaffe frokost 

Gruppearbejde den 4. juni i Fredericia 
1. Identificere stressorerne som udgangspunkt  for at afgrænse arbejdsopgaverne 
2. Lytte – dialog og opfølgning for at skabe accept af tilstanden 
3. Lederne skal formidle disse aftaler til nærmeste samarbejdspartnere 
1. Tage sig af personen. Tage det alvorligt 
2. Kortlægge og identificere grunden  til stress. Handleplan med løsninger 
3. Fastholde og følge op på handlingsplanen  

Gruppearbejde den 7 juni 2007 i Randers  
1. Det er ledelsens ansvar at arbejdsbyrden passer til medarbejderen. Ikke flere sager end med-

arbejderen har overskud og kompetence til. 
2. At medarbejderen har de nødvendige kompetencer til opgaven 
3. God kontakt og opbakning/anerkendelse til den enkelte medarbejder 
1. Find årsagerne / grunden til stress 
2. Realistisk mængde af arbejde 
3. Prioritering af arbejdsopgaver 
1. Arbejdspsykolog 
2. Tage det alvorligt, lytte og handle på det, opfølgning, åbenhed og humor 
3. Finde årsagen, afdække en evt. indsats. Arbejdsstedets rammer – psykiske og fysiske (APV) 

Gruppearbejde den 8. juni 2007 i Åbenrå. 
1. Den enkelte stressramte: 

o Lægebesøg/ behandling evt. psykologhjælp 
o Sygemelding/nedsat arbejdstid, hvor tilknytning til arbejdspladsen opretholdes 
o Samtaler og opfølgning 
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2. Arbejdspladsen: 
o Handlingsplan 
o Tilfredshedsundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 
o Virksomhedskultur (hvad signalerer ledelsen?) 
o Lederuddannelse 

1. Kvalifikationer skal passe til opgaverne 
2. Prioritering af opgaverne 
3. Omlægning af arbejdsopgaverne i afd. Evt. omlægning af arbejdstiden 

 
Tema 2 B 
Hvad skal der til for at arbejdspladsen kommer i gang med opgaverne? (Eller 
fastholder det, I allerede er i gang med) 
 
Gruppearbejde den 30. maj 2007 i København 

o Der skal placeres et ledelsesansvar: Hvem gør hvad? Handling! Ledelsen er med i 
front 

o Ansvar fordeles på flere niveauer. Stresspolitik på flere niveauer 
o Der skal tildeles ressourcer, øremærket til sådanne poster/situationer 
o Viden om stress hentes ind f.eks. gennem sikkerhedsorganisationen 

Gruppearbejde den 31. maj 2007 i København 
o Stresspolitik. Åben kultur og viden i systemet så man er lidt på forkant 
o Evaluerer og notere det der virkede. 

Gruppearbejde den 4. juni i Fredericia 
o Sikkerhedsorganisationen skal have den fornødne tid 
o Ledelsesopbakning -  også bakke op med økonomi (ressourcer) 
o Synlighed/kommunikation omkring opgaverne 
o Huske at spilleregler og etik skal være i orden 
o Øverste ledelse skal have fokus på problemet og komme med opbakning 
o Evt. en velfærdskonsulent, der er bredt anerkendt i hele organisationen 
o Sikkerhedsrepræsentant sikrer at man kommer i gang. Arbejdspladsen skal stille 

ressourcer til rådighed 
o APV. Handleplan. Opfølgning 
o Sikkerhedsorganisationen skal ind over. Det skal tages alvorligt, der skal være en 

god dialog, afholdes møder. Man skal tage ansvar for sig selv og andre. Henvise til 
stresspolitik 

Gruppearbejde den 8. juni 2007 i Åbenrå. 
o Der laves en APV på det psykiske arbejdsmiljø 
o S.I.G. laver en handleplan 
o S.I.G. laver en opfølgning efter aftalt tid 
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Tema 3 

 
Tema 3A 
Hvad er den største udfordring for jer (tillidsvalgte og ledere), når I skal fore-
bygge og afhjælpe stress? 
 
Gruppearbejde den 30. maj 2007 i København 

o Skabe viden omkring stresssymptomer 
o Tillid og åbenhed mellem leder og personale 
o Aktivering af stress-politikken 

Lederen: 
o Kende medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer 
o Melde klare forventninger  til indhold og mål ud til medarbejderne 
o Realistisk tidsforbrug meldes ud 
o Fornuftig opgavefordeling 
o Skal kunne aflæse symptomer 

Tillidsvalgte: 
o Skal kunne aflæse symptomer 
o Medvirke til at udarbejde  APV vedr. det psykiske arbejdsmiljø samt samværspoli-

tikker 
Gruppearbejde den 31. maj 2007 i København 

o Medarbejderne tør sige fra – og det er OK 
o Lederen har kompetence til dialog 
o Sætte stress på dagsordenen 
o Anerkendelse af problemer (hos ledelsen) 
o Forebyggelse (Klarlægge arbejdsopgaver og fordele dem) 
o Klar politik (hvem henvender man sig til) 
o Aktion med det samme 
o Inddrag kollegaerne (stå sammen om arbejdsopgaver) 
o Lyt til signalerne 
o Skab stemning så folk tør åbne op 
o Ledere skal også anerkende egen stress. De kan selv få stress! 
o Berøringsangst.  
o Det tager tid, man vender ikke stressen fra en dag til en anden 

Gruppearbejde den 4. juni i Fredericia 
o At få ressourcer og krav til at passe sammen (både penge og kvalifikationer) 
o At fordele presset f.eks. på vagterne 
o At få folk til at sige ”nej” 
o Det er svært at snakke om emnet på arbejdspladserne 
o Åbent og tillidsfuldt arbejdsmiljø 
o Faste rammer som skal være kendte 
o MUS 
o Trivselspolitik. (Massage og frugt) 
o Uddannelse 
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Gruppearbejde den 7 juni 2007 i Randers  
o En sikkerhedsorganisation som fungerer og som: 

 Medarbejdere har tillid til 
 Kan løse opgaverne 
 Kan kommunikere 
 Kan udarbejde effektiv APV 
 Indarbejder arbejdsmiljø i personalepolitik 

o Politikker, der i adfærd og normer (kultur) forebygger stress. Dvs. balance mellem 
arbejdsopgaver  og ressourcer 

o Ressourcer kan være: Penge, afsat tid, kvalifikationer, kompetencer osv. 
o Løbende og rettidig information 
o Udførlig stillingsbeskrivelse 
o MUS og LUS samtaler 
o Lederen har et grundigt kendskab til sien medarbejdere, kvalifikationer m.m. 
o Skelner mellem arbejdsrelateret og privatlivsrelateret stress 

Gruppearbejde den 8. juni 2007 i Åbenrå. 
o Opdage stress i tide 
o Nå hel vejen rundt/have øje på alle 
o Erkendelse 
o Angst 
o Gøre det lovligt/legalt at have det skidt 

 
Tema 3 B 
Hvilke kvalifikationer og ressourcer skal være til stede på arbejdspladsen, for at 
I kan løse opgaven bedst muligt?  
 
Gruppearbejde den 30. maj 2007 i København 

o Alle medarbejdere har kendskab til stresssymptomer 
o Nøglemedarbejdere har et udvidet kendskab til stresshåndtering 
o Ressourcer: Tid til læring og videndeling 
o Kvalifikationer: Åbent menneskesyn og opmærksomhed 
o Ramme for arbejdet (synlighed) 
o Klar definition af arbejdsfelter (roller) 
o Bred bevågenhed både fra ledelse og kollegaer (dialog – kontakt med medarbejdere) 
o At lære folk hvad der er ”stress” - og hvad der er travlhed 
o Tillid 
o At sige fra 
o Pusterum/pauser 
o Undervisning/forebyggelse/kurser/stresscoaching 
o Se på organisation, gruppe, individ (Opdeling gør det nemmere at arbejde med) 
o Stressepolitik (stresspiloter – ta` hånd om folk) 
o Større kendskab / øge opmærksomhed 
o Fokus på trivsel 
o Prioritere opgaverne for stressede 
o Rollemodel (ledere skal ikke tage mange overarbejdstimer) 

 
 

 7



Gruppearbejde den 31. maj 2007 i København 
o Viden i hele virksomheden om stress og andre lignende psykiske områder 
o At alle medarbejdere har de nødvendige kompetencer til stillingen 
o Funktionsbeskrivelser og klar struktur 
o Forebyggelse: Få stress på dagsordenen før det bliver et problem. Lav f.eks. løbende 

stresstest 
o Beredskab (interne/eksternt) hvor ansatte kan henvende sig ved stress 
o Synlig sikkerhedsorganisation 
o Inddrag ressourcestærke kollegaer for at skabe interesse og opmærksomhed om sik-

kerhedsarbejdet. 
Gruppearbejde den 4. juni i Fredericia 

o En person der skal være ansvarlig 
o Mere individuel uddannelse 
o Bedre ledelse, bedre planlægning 
o Engageret ledelse 
o Delegering til dem det angår 
o Uddannelse 
o Tilladt at snakke med kollega og ledelse om problemet 

Gruppearbejde den 7 juni 2007 i Randers  
o Tid, penge og uddannelse 
o Gensidig forståelse 
o Talent 
o Medmenneskelighed 
o Tillid til kollegaerne 
o Forståelse og respekt fra den øverste ledelse 
o God kemi blandt de samarbejdende kollegaer 
o Klare strategier og mål for virksomheden 

Gruppearbejde den 8. juni 2007 i Åbenrå. 
o Tillid (tillidsvækkende person) 

• Kontaktperson 
• Ressourcepersoner 

o En APV med ejerskab 
o En kultur med fokus på åbenhed/dialog 
o Gøre brug af psykologer/konsulenter (f.eks. har Danmarks Lærerforening 

psykologer ansat) 
o Tænke fagforeninger ind på en ny måde 
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Tema 4 
Tema 4 A 
Hvilke tre forhold vil I lægge vægt på, hvis I på jeres arbejdsplads skal udarbej-
de en stresspolitik? 
 
Gruppearbejde den 30. maj 2007 i København 

1. Forebyggelse. Anerkendelse. Handling 
2. MUS samtaler: (Hvad er stresssymptomer? Uddannelse i sit kompetenceområde + ny efter-

uddannelse), Åbenhed (se bredt, det hele menneske ). Sige fra. Hurtig hjælp 
3. MUS og APV (inkl. psykisk arbejdsmiljø), Etablering af fora for dialog om stresspolitik, 

Videnbank 
4. Ledelsens opbakning, medarbejderindflydelse /involvering, visioner 

Gruppearbejde den 31. maj 2007 i København 
1. Tilstrækkelig viden om stress 
2. Ansvarlig ledelse – dialog med medarbejderne 
3. Lov til at sige fra 
1. Mål forventninger og succeskriterier (hvorfor en stresspolitik!) 
2. Arbejdsgruppens sammensætning (medarbejdere – topledelse). Bred repræsentation for at 

sikre de mange nuancer/ejerskab 
3. Sikre at der er de fornødne ressourcer til rådighed (både til arbejdsgruppens udarbejdelse af 

stresspolitik og til at man efterfølgende kan følge politikken op, så det ikke bare bliver tom-
me ord) 

Gruppearbejde den 4. juni i Fredericia 
1. Åbenhed om opgaver – om fremtiden 
2. Tillid til opgaven – til at det går videre i systemet 
3. Indflydelse. Hvad er bedst for den enkelte? Faste procedurer til at ”opfange” + et nødbered-

skab 
1. Topledelsens opbakning 
2. Medarbejderinvolvering 
3. Udgangspunkt i virksomhedens værdier. Fokus på trivsel i stedet for stress 
1. Tage stress med som en del af trivselspolitikken 
2. Overensstemmelse mellem krav og ressourcer 
3. Påvirke til god omgangstone (loyalitet) 

Gruppearbejde den 7 juni 2007 i Randers  
1. Alle medarbejdergrupper skal være repræsenteret 
2. Åbenhed – man skal kunne tale om problemet 
3. Hvis der opstår problemer, skal der være mulighed for at ændre på forholdene 
1. Klare mål og værdier 
2. Balance mellem krav og ressourcer 
3. Ledelse og organisation 
Fokus på medarbejdertrivsel for: 
1. At fastholde gode og engagerede medarbejdere 
2. At være en attraktiv virksomhed for nye medarbejdere at søge ansættelse i 
3. At sikre virksomhedens mulighed for at have en rentabel drift 
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1. Man skal være ordentligt ”klædt på” til sit job. Have kompetencerne til det givne job – evt. 
efteruddannelse 

2. Det skal være OK at sige fra. Aftaler skal være i orden 
3. Åbenhed overfor stresssymptomer. Turde konfrontere en kollega. Medarbejderne skal tage 

medansvar for det psykiske arbejdsmiljø.  
Gruppearbejde den 8. juni 2007 i Åbenrå. 

1. Tid/arbejdsmængde 
2. Samarbejdsforhold 
3. Fysiske forhold 

 
Tema 4 B 
Hvilke konkrete aktiviteter skal iværksættes, for at en stresspolitik  kommer til 
at fungere på jeres arbejdsplads. 
 
Gruppearbejde den 30. maj 2007 i København 

o APV og behovsanalyse. Ledelsesansvar og rollemodel. Handling 
o Temadag, rollespil, foredrag 
o Information (personalemøder, materiale, evt. SU, trivselsmedarbejder, evt. efterud-

dannelse). APV-udarbejdelse, etc. 
Gruppearbejde den 31. maj 2007 i København 

o Informere medarbejdere/ledere om politikken og give viden om stress/ forebyggelse 
o Uddanne ledere til at håndtere stress. Tale om det (forebygge) 
o Måle ledelsen på om de lever op til forventningerne/efterlever stresspolitikken 
o Dagligdagen. Vær opmærksom på organisering + medarbejderinddragelse 
o Procedure for når skaden er sket. At man kan få hjælp og hvor man kan få den. 

Gruppearbejde den 4. juni i Fredericia 
o Politikken skal gøres synlig og være accepteret af alle 
o Trivselsanalyse (opfølgning kvartalsvis – styret) 
o Kortlægning af stressfaktorer/situationer til identifikation af symptomer 
o Afdelingsvis udarbejdelse af adfærdsspilleregler med udspring i værdier 
o Adgang til trivselsbarometer (www.forebygstress.dk) 
o Uddannelse af ressourcepersoner på tværs af trivsel/stress uddannelse 
o Politikken skal sættes på ”dagsordenen”: I dagligdagen, på møder, temadage, fyraf-

tensmøder, personaleblade. Der skal følges op med uddannelse af TR, SR og ledere 
Gruppearbejde den 7 juni 2007 i Randers  

o Stresspolitikken skal være kendt! 
o Lave APV – med handleplan 
o Supervision / coaching 
o MUS – samtaler 
o Jævnlige trivselsundersøgelser 
o Arbejde målrettet med teambuilding i afdelingerne 
o Jævnlige møder mellem personale og ledelse 
o Kompetenceafklaring, med efterfølgende efteruddannelse 

Gruppearbejde den 8. juni 2007 i Åbenrå. 
o Organisering af teams (ikke arbejde alene) 
o Aktiv sikkerhedsgruppe. Fokus på sikkerhedsarbejdet 


