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Dagsorden

1. Hvad er psykisk arbejdsmiljø? 

2. Hvad betyder det psykiske arbejdsmiljø for helbred og trivsel? 

3. Hvordan kan man arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og hvad skal 
der til, for at indsatsen ‘rykker’?

4. Afrunding



Baggrund

• Når man taler om det psykiske arbejdsmiljø, er der mange, der fokuserer 
på ‘risici’ i arbejdsmiljøet. 

• Arbejdslivet er en central og positiv komponent i mange menneskers 
identitet

• Der er behov for at fokusere på de positive betydninger, som deltagelse i 
arbejdslivet kan indebære

• Det psykiske arbejdsmiljø har ikke blot betydning for medarbejdernes 
trivsel – det kan også være have betydning for hvordan det ‘kører’ på 
arbejdspladsen



Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

• …de psykologiske og sociale 
påvirkninger, som individer og 
grupper oplever, mens de varetager 
deres arbejdsopgaver
• Krav i arbejdet
• Positive faktorer i arbejdet



Krav i det psykiske arbejdsmiljø

• Krav i det psykiske arbejdsmiljø…
• …er de opgaver, der skal løses i arbejdet
• …kan være forbundet med psykisk/fysisk belastning



Eksempler på krav i arbejdet

• Højt arbejdstempo

• Stor arbejdsmængde

• Høje følelsesmæssige krav i arbejdet



Positive faktorer i arbejdsmiljøet

• Positive faktorer i arbejdsmiljøet
• …øger arbejdstagerens muligheder for at håndtere kravene i arbejdet
• …bidrager til trivsel, læring og/eller personlig udvikling



Eksempler på positive faktorer i arbejdsmiljøet

• Indflydelse og inddragelse

• Ledelse

• Samarbejdsrelationer på arbejdspladsen

• Tillid og retfærdighed

• Engagement i arbejdspladsen og oplevelse af mening i arbejdet 

• Oplevelse af muligheden for at løse kerneopgaven



Hvordan man ser på arbejdslivet…?



Sammenfatning

• Positive faktorer er en vigtig del af det psykiske arbejdsmiljø

• Positive faktorer drejer sig i høj grad om rammer og relationer på arbejdspladsen

• Positive faktorer har betydning for medarbejdernes trivsel og hvordan, der ‘kører’ på 
arbejdspladsen
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Hvad betyder det psykiske 
arbejdsmiljø for helbred og 
trivsel?
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Men hvad betyder det psykiske arbejdsmiljø?

En lang række undersøgelser viser, at forhold i det psykiske arbejdsmiljø har betydning 
for

• Trivsel i arbejdet
• ‘Performance’
• Psykologisk velbefindende
• Risiko for somatisk sygdom
• Risiko for sygefravær
• Udstødelse fra arbejdsmarkedet
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Sammenhæng mellem mobning og risiko for selvmordsadfærd

14



Andre typer af sammenhænge mellem arbejdsmiljø og helbred

• Modererende faktorer

• Kombinationer af krav
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Modererende faktorer

• Positive faktorer i arbejdsmiljøet kan have betydning for arbejdstagerens muligheder 
for at håndtere kravene i arbejdet
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Kombinationer af faktorer

I en undersøgelse har vi fokuseret på kombinationseffekter mellem følgende påvirkninger i det 
psykiske arbejdsmiljø:

• Høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres

• Stor arbejdsmængde og tidspres og arbejdsrelateret vold

• Stor arbejdsmængde og tidspres og uklare krav eller modstridende krav

• Høje følelsesmæssige krav og arbejdsrelateret vold
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Resultater: Stor arbejdsmængde og tidspres og uklare krav eller 
modstridende krav
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Udfald: Langvarigt sygefravær* Udfald: Depressive symptomer



Resultater: Stor arbejdsmængde og tidspres og arbejdsrelateret 
vold
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Udfald: Langvarigt sygefravær* Udfald: Depressive symptomer



Og hvad så?!

• Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for medarbejdernes helbred og trivsel

• Derfor er det vigtigt, at I gør en indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på 
jeres arbejdsplads

• Hold fokus på de positive faktorer
• Indflydelse og inddragelse
• Ledelse
• Samarbejdsrelationer på arbejdspladsen
• Tillid og retfærdighed
• Engagement i arbejdspladsen og oplevelse af mening i arbejdet 
• Oplevelse af muligheden for at løse kerneopgaven
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Tal med din sidekammerat

•Hvilke udfordringer oplever I, når I skal 
gøre en indsats for at forbedre det 
psykiske arbejdsmiljø på jeres 
arbejdsplads?
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Hvordan kan man arbejde 
med det psykiske arbejds-
miljø og hvad skal der til, for 
at indsatsen ‘rykker’?
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Hvordan får man indsatsen til at ‘rykke’?

• Det er vigtigt, at man får etableret en god proces og at man giver sig selv et godt 
udgangspunkt for processen

• Det kan man fx få ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse eller et dialogmøde om 
det psykiske arbejdsmiljø



Kortlægning med spørgeskema

• Fordele:
• En systematisk afdækning af det psykiske arbejdsmiljø – giver det ‘brede’ overblik
• Alle medarbejdere har lige mulighed for at bidrage til beskrivelsen af det psykiske 

arbejdsmiljø
• Mulighed for at sammenligne
• Giver et godt udgangspunkt for den videre proces 

• Ulemper:
• Det kræver ressourcer 
• Spørgeskemaresultater kan være vanskelige at overføre til sin egen oplevelse af 

arbejdspladsen
• Hvordan arbejder man videre med resultaterne?



Kortlægning med dialog

• Fordele:
• Det er ‘nemt’ at gennemføre
• Dialogen giver mulighed for at man kan ‘komme i dybden’ med diskussionen af det 

psykiske arbejdsmiljø

• Ulemper:
• Der kan mangle systematik – er det lidt tilfældigt, hvad man vælger at fokusere på?
• Nogle medarbejderes stemme kan veje mere end andres 
• Hvordan arbejder man videre med resultaterne?



Kortlægning med spørgeskema OG dialog 

• Fordele:
• En systematisk afdækning af det psykiske arbejdsmiljø – giver det ‘brede’ overblik
• Alle medarbejdere har lige mulighed for at bidrage til beskrivelsen af det psykiske 

arbejdsmiljø
• Mulighed for at sammenligne
• Giver et godt udgangspunkt for den videre proces 
• Giver mulighed for at man kan ‘komme i dybden’ med diskussionen af det psykiske 

arbejdsmiljø

• Ulemper:
• Det kræver ressourcer
• Hvordan arbejder man videre med resultaterne?
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Hvad er et godt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø?

• Spørger ind til det, der er relevant!!

• Det måler det, det skal måle

• Spørger ind til fænomener, som vi ved har betydning for trivsel og arbejdsglæde

• Danner udgangspunkt for en fremadrettet og konstruktiv dialog på arbejdspladsen 
om, hvordan man kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø



DPQ-Arbejdspladsskema

• NFA har udviklet et Arbejdspladsskema, som arbejdspladser kan bruge til at ‘måle’ det 
psykosociale arbejdsmiljø



Hvordan har vi opbygget Arbejdspladsskemaet?

•Vi har udvalgt temaer som:
• Forskningen viser har betydning for helbred og trivsel
• Har en høj grad af arbejdslivsrelevans

•Som giver mulighed for:
• En god dialog om arbejdsmiljøet på arbejdsstedet/i afdelingen 
• At handle



Undersøgelse af validitet 
og reliabilitet
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Undersøgelse af validitet 
og reliabilitet
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Men…

• …det er vel ikke nok med et godt spørgeskema og en fin kortlægning…?

• En god proces kræver jo også, at man får omsat resultaterne fra kortlægningen til 
konkrete handlinger



Præsentationstitel
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Opstart



• Vi anbefaler at alle indsatser bygger på følgende tre 
principper:
• Indsatsen skal passe til arbejdspladsen
• Medarbejderne skal inddrages i indsatsen
• Kommunikationen skal være klar og vedholdende

• Det er vigtigt, at der er tillid mellem ledere og 
medarbejdere 

Præsentationstitel
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Planlæg processen fra start til slut



Kortlægning
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Tilbagemeldingsrapporter
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Er det noget for jer?

•Så skriv til… 

trivselspakke@nfa.dk
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Prioritering



Prioriteringsmøde

• Dialogspørgsmål:

• Kan vi genkende resultaterne?

• Peger de på nogle vigtige områder?

• Er det noget, vi kan gøre noget ved?

• Hvad er konsekvenserne for vores trivsel og for 
vores muligheder for at passe vores arbejde?

• Resultat: 

• Udvælg 2-3 områder, I vil arbejde videre med 

• Meld de prioriterede områder klart ud til 
medarbejderne



Udvikling af handleplaner



Handleplansmøde

• Når I laver handleplaner, kan I følge handleplansskemaet



Eksempel på handleplan: 
Kommunikation mellem to teams

Udfordring: To teams arbejder tæt sammen. Begge teams oplever, at små 
problemer får lov til at vokse sig store og at samarbejdet er dårligt 
koordineret

Løsning: De to teams begynder at deltage i hinandens møder og laver 
klare aftaler om koordineringen af arbejdet

Resultat: Klar forbedring i samarbejdet mellem de to teams



Eksempel på handleplan: 
Samarbejde med nærmeste leder

Udfordring adresseret i handleplan: Medarbejderne i et team oplever, 
at arbejdsopgaverne i teamet bliver fordelt på en uhensigtsmæssig måde

Løsning: Medarbejderne skal inddrages i fordelingen af 
arbejdsopgaverne, så den finder sted på en måde, der tilgodeser 
medarbejdernes ønsker 

Resultat: Klar forbedring i teamets relation til deres nærmeste leder



Det kan godt betale sig at gøre en 
indsats

• Skabte pause fra travl hverdag og rum for dialog

• Tid til at gå i dybden med problemer og finde løsninger

• Inddragelse af medarbejdere i udarbejdelse af handleplaner fik dem til 
at give mening for medarbejderne

• Workshops gav ny indsigt i samarbejdet på arbejdspladsen

• Førte til relevante handleplaner



Implementering af handleplaner



Hvordan får man handleplanerne til at leve?

• Involvér alle berørte medarbejdere i implementeringen af handleplanen

• Ledelsen bakker op om handleplanen

• Ledelsen bakker op om tovholderen 

• Hele teamet tager ansvar for at arbejde med handleplanen

• Følg løbende op på arbejdet med handleplanen –
fx på møder– og revidér handleplanen, hvis den ikke ‘virker’

• Kommunikér klart og tydeligt om handleplanen



Evaluering og læring



Evaluering: Hvad har I fået ud af det?

• Hvordan har det været at arbejde med arbejdsmiljøet

• Har det virket? 

• Hvad har vi lært af processen?

• Er vi blevet klogere på hvad det næste er, vi vil arbejde med?

• Er vi blevet bedre til at samarbejde?

• Hvorfor gik nogle ting godt og andre mindre godt?

• Hvad er næste skridt i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet?



Evaluering er også klar kommunikation til 
medarbejderne

• Sørg for at alle får besked om, hvordan indsatsen med at implementere handleplanen 
er forløbet

• Det giver motivation til den videre arbejdsmiljøindsats – og kan måske få flere til at 
gide at deltage næste gang, I tager temperaturen på arbejdsmiljø



Udbytte af at involvere medarbejderne

• Ejerskab til arbejdsmiljøindsatsen

• Bedre samarbejde

• Øget dialog

• Færre konflikter

• Større åbenhed og villighed til at forstå hinandens synspunkter



Arbejdsmiljøkompetence

• Tid og ressourcer

• Opfindsomhed • Åbenhed

• Systematik

• Motivation• Teknikker og viden



Opsamling

• Det psykiske arbejdsmiljø har betydning for medarbejdernes helbred og trivsel

• Mange arbejdspladser ønsker at gøre en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, men 
mangler viden og værktøjer til, hvordan man kan gribe indsatsen an

• Det er vigtigt, at arbejdspladserne går systematisk til værks og at de involverer 
medarbejderne og gør indsatsen synlig på arbejdspladsen

• Det er vigtigt, at der bliver fulgt op på resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og 
at den fører til konkrete handlinger til forbedring af arbejdsmiljøet
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Tak for opmærksomheden!

TCL@NFA.DK


