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Hvad ved du
- forebyg stress på arbejdspladsen

Denne vejledning er til dig, som skal igangsætte indsatsen,  
Hvad ved du? – forebyg stress på arbejdspladsen.

Indsatsen er tænkt som en håndsrækning til det stress-
forebyggende arbejde i jeres organisation. PP-Clinic, som  
er blandt landets førende eksperter på stressområdet, har 
udviklet indsatsen sammen med Velliv. 

Vi håber, at dette vil være et nyttigt værktøj på rejsen  
mod større åbenhed, bedre trivsel og mindre stress, og 
måske giver jer lyst til at prøve flere af vores forskellige 
sundhedskoncepter.

Rigtig god fornøjelse

Med venlig hilsen,
Velliv
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Hvorfor stressforebygge på arbejdspladsen?
På trods af at der skrives og tales meget om stress, vokser 
antallet af mennesker, der oplever stresssymptomer. 

Noget tyder altså på, at vi som samfund ikke får bygget 
bro mellem stress og effektiv stressforebyggelse i praksis. 
Denne indsats handler om, hvordan I som virksomhed kan 
arbejde med at forebygge stress. For arbejdspladsen er 
et centralt sted for denne forebyggelse – uanset om 
stressen skyldes private eller arbejdsrelaterede forhold. 
Stress vil nemlig ofte vise sig på arbejdspladsen, og her 
kan I hjælpes ad med at finde bæredygtige løsninger.

Kort om konceptet
Konceptet er bygget op således, at det kan tilpasses 
netop jeres behov og budget. 

Hvis I ønsker det, kan I selv drive indsatsen med udgangs-
punkt i denne vejledning og tilhørende materiale (hæfter 
og dialogkort). I behøver ikke eksterne konsulenter for at 
få et godt udbytte af processen. 

Ønsker I bistand, kan PPclinic, som har udviklet indsatsen, 
både hjælpe med oplæg, facilitering og workshops.  

Hvilke materialer indgår?
Hæfter
Konceptet indeholder to hæfter, 'Hvad ved du? – stress-
forebyggelse på arbejdspladsen', - en udgave til ledere og 
en til medarbejdere. Hæfterne handler om stress og om, 
hvordan I som virksomhed kan arbejde med at forebygge 
det. Den indledende del af hæftet til både ledere og 
medarbejdere har til formål at skabe et fælles afsæt for  
at arbejde med stress på tværs af organisationen. 

Dialogkort
Hæfterne suppleres af to sæt dialogkort, 'Hvad gør du?,  
– til ledere og et til medarbejdere'. Kortene beskriver  
realistiske scenarier og dilemmaer, og sikrer at I får bragt 
hæfternes pointer i spil gennem dialog. 

Hvad får I ud af at arbejde med dialogkortene?

•   I bliver mere opmærksomme på, hvordan  
stress kan komme til udtryk.

•   I kan få ideer til, hvad I kan gøre i stressfyldte situationer.

•   I kan nedbryde den tabuisering, der ofte  
findes i forhold til stress. 

•   I kan få aftalt tydelige, fælles retningslinjer  
og handlingsstrategier.  

Spilleregler
Findes sammen med dialogkortene.
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DIALOGKORT – 6 

For et par måneder siden meldte du dig til at tage en stor 

spændende opgave. Du føler det som en stor tillidserklæring  

at have fået opgaven, men du kan mærke, at du er i tvivl om, 

hvordan den skal gribes an. Den er mere kompleks, end du 

troede. Men nu har du jo selv argumenteret for at få opgaven,  

så må du også vise resultater. Problemet er bare, at du føler  

dig dum og er rigtigt bekymret for, hvordan det skal gå, og du 

vågner badet i sved om natten. Din kæreste er lidt træt af  

at høre om problemerne. Du føler, du står helt alene. 

HVAD GØR DU?
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DIALOGKORT – 9

Tobias har været i afdelingen i tre år og er god til sit job.  

Han er et forbillede for flere af de nye og er meget vellidt.  

På det sidste har han dog virket decideret dominerende og  

har tromlet den nyansatte Andreas til møder. Han virker tydeligt 

irriteret, når Andreas siger noget. Han har i det hele taget lidt  

kort lunte. Du nævner det for ham, men han afviser, at det har 

noget på sig. På vej ud ad døren siger han: ”Det er ikke Andreas, 

der er problemet. Han er ikke værre end de andre.”

HVAD GØR DU?
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Gode råd til processen
I kan godt vælge at iværksætte indsatsen for enten ledere 
eller medarbejdere, men vi anbefaler at I tænker indsat-
sen ind både på afdelings- og lederniveau, da stress på 
arbejdspladsen skal håndteres i fællesskab. 

Det er en fordel, hvis lederne er klædt godt på inden  
processen går i gang. Derfor foreslår vi at starte der.

Processen for lederne

•   Fortæl ledergruppen om indsatsen. Det kan enten 
være på et møde eller via mail. 

•   Lederne inviteres til et møde, hvor de arbejder med 
dialogkortene. De skal på forhånd have læst hæftet til 
lederne.

•   Lederne mødes og taler om de forskellige ledelses-
relevante dilemmaer.

•   Lederne runder af med at drøfte, om der er konkrete 
tiltag, de kan iværksætte individuelt, på afdelingsniveau 
eller organisatorisk generelt. 

•   Det kan være betydningsfuldt, at øverste leder melder 
ud, hvor vigtigt området er for arbejdspladsen, og 
tydeligt udtrykker sin opbakning til at lederne prio riterer 
indsatsen.

For afdelingen

•   Lederen har på forhånd sat sig ind i materialet til både 
ledere og medarbejdere.

•   Herefter informerer lederen medarbejdergruppen om, 
at trivsel og stressforebyggelse er et indsatsområde, 
og at der vil blive igangsat forskellige aktiviteter på 
området.

•   Medarbejderne inviteres til et møde, hvor de arbejder 
med dialogkortene. Inden mødet skal de have læst 
medarbejderhæftet. 

•   Der samles op på, hvad medarbejdere og ledere tager 
med sig fra dialogen, samt om det giver anledning til 
nye praksisser eller retningslinjer.

Selv helt små virksomheder, hvor ledelsen måske er 
begrænset til en eller få personer, kan have stort udbytte 
af indsatsen. Læs hæfterne og brug efterfølgende dilemma-
kortene som omdrejningspunkt for en snak om, hvordan  
I vil håndtere mistrivsel og begyndende stress hos jer. 

Tips til at komme godt videre
Sørg for at fastholde de erkendelser, som dialogen giver 
jer, så I sikrer, at I tager den nye viden med ind i jeres 
arbejdshverdag. Her er nogle forslag til, hvad I kan gøre:

•   Hvis processen afdækker ”huller” i jeres viden eller 
beredskab, er det vigtigt, at I skriver ned undervejs og 
fordeler de opgaver, som kræver opfølgning.

•   Hvis I runder dialogen af med at notere jer én ting hver 
især, som I vil blive bedre til at gøre fremover, kan I 
samtidig aftale at mødes igen om 2-4 uger. Her kan I 
følge op på jeres individuelle mål, og sparre om de 
ting, som har været svære og give hinanden input.

•   I kan også vælge at arbejde videre med nogle retnings-
linjer eller dyder, som kan hjælpe jer til at holde fokus 
på forebyggelse. Det kan være enkle principper som 
fx: 

 -   ”Hos os reagerer vi/lukker vi ikke øjnene,  
hvis vi er bekymret for en kollega”.

   -  ”Hos os er det altid okay at gå til lederen  
med en bekymring for en kollega”.

   - ”Her skal ingen stå alene med stress”.

   -  ”Hellere spørge en gang for meget end  
en gang for lidt”.

I kan også bruge dialogen som springbræt til at nå frem 
til nogle forslag til fælles holdninger eller retningslinjer 
for, hvordan I håndterer mistrivsel og begyndende stress 
- evt. formuleret i en stresspolitik. Velliv kan hjælpe med 
et værktøj til at lave jeres egen stresspolitik.
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