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Health in Restructuring: Innovative 

Approaches and Policy 

Recommendations - HIRES 

HIRES er et EU-samarbejde, hvis mål det er 

at afdække påvirkningen af 

omstruktureringer på medarbejdernes 

helbred og velbefindende og komme med 

anbefalinger på europæisk, nationalt og 

organisatorisk niveau om, hvordan de 

negative konsekvenser af 

omstruktureringer kan minimeres. 
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• Stigninger i: 

– Blodpropper i hjernen (mænd 35-49) 

– Alkoholrelateret sygdom (begge køn) 

– Dødsfald (selvmord, alkohol, 
hjertesygdom) op til 5 år efter lukning 

– Sygefravær, Førtidspension 

– Sove- og nervemedicin 

– Dårligt selvvurderet helbred 

– Stress, arbejdspres, udmattelse, 
træthed 

– Kort + lang arbejdsløshed 

– Usikkerhed i ny ansættelse 

Effekter på fyrede i nationale registre 

og overvågninger 
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• Fyrede: 

– Stress, depression, angst 

– Overvægt, metabolisk syndrom, 
hjertesygdom 

– Svækket immunsystem 

– Nervemedicin 

– Usund livsstil (kost, motion, stimulanser) 

– Dårlig søvn 

• Mekanismer: 

– Tab af selvværd, identitet, følelsesmæssig 
stabilitet mm. 

Effekter i undersøgelser af 

enkeltpersoner 
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• Skyldfølelse, langvarig jobusikkerhed, 
forvirring, nedsat tillid, rolle-usikkerhed 

• Øget arbejdsbelastning → stress, psykiske 
problemer, smerter i kroppen, infektioner 

• Arbejdsulykker 

• Traumer 

• Hjertesygdom 

• Nervemedicin 

• Førtidspension 

• Mere tobak og alkohol 

Jobskiftere klarer sig bedre i  

gennemsnit! 

”Overlevere” efter fyring 
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Forventning om omstrukturering, Job-

usikkerhed og stress 

• Dårligt helbred 

• Forhøjet blodtryk 

• Nedsat motivation, øget sygefravær, 
øget syge-nærvær → evt. forværret 
sygdom 

• Dygtige ansatte søger væk → øget 
arbejdsbyrde for de øvrige, flere ulykker 

Selv omstruktureringer der ender  

med at styrke virksomheden giver  

mere stress og dårligere helbred 
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• Nedsat jobtilfredshed 

• Dårligere relationer til kolleger og ledere 

• Utilfredshed med kolleger og ledere 

• Mindre commitment og tillid 

• Følelse af ulighed 

• Fravær, forsinkelse, tanker om jobskift 

• Dårligere performance (evt. øget mængde, 
men nedsat kvalitet) 

• Dårligere sikkerhedsadfærd (medmindre det 
er i fokus) 

 

Medarbejderes deltagelse i 

omstrukturering mindsker negative 

effekter 

Effekter i organisationen 
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• Mange fysiske og psykiske 

helbredsproblemer ved forandringer med 

fyringer, jobusikkerhed, stress 

• Det giver omkostninger for 

sundhedsvæsenet 

• Og problemer for virksomhedens 

effektivitet, kvalitet mm. 

Resume, HIRES 
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THOMAS MILSTED 

 

FORANDRINGER  
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Det der menes er modstand 

mod organisatoriske 

forandringer, der truer en 

værdsat værdi, gruppenorm, 

kultur eller struktur 

Modstand mod 

forandring 

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


kursus@thomasmilsted.dk 

Der findes flere typer af 

modstand som kan 

ordnes i en modstands-

typologi, som 

grundlæggende skelner 

mellem fire slags 

individuel eller kollektiv 

modstand  
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1. Modstand mod 

organisatorisk forandring 

som sådan 

Modstand mod eller  

angst for, læring 
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2. Modstand mod faktiske eller fantaserede 

konsekvenser af organisatoriske forandringer 

Dvs. trusler mod: 

Gruppenormer 

Kulturel 

sammenhængskraft 

Social integration 

Tab af: 

Job og livsgrundlag 

Privilegier 

Sociale investeringer 

Kompetencer (kontekst) 

Status og indsigt 

Selvrespekt 

Identitet 
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3. Modstand, der ikke har med forandring, men 

med organisationens daglige funktionsmåde at 

gøre 

Beskyttelse af:  

liv og lemmer 

trivsel og psykisk 

velbefindende 

passende 

arbejdsmængder 

anstændig tempo 

Et bolværk mod at 

blive psykologisk 

opslugt af 

organisationen 
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4. Modstand mod ledelsens oplevede handlemåder 

Modstand som: 

Reaktion på manglende 

respekt for den anden 

parts vurderinger, 

beslutninger, prioriteter 

og rationalitet. 

Reaktion på, at de 

naturlige tabsoplevelser 

ikke har fået tilstrækkelig 

opmærksomhed og 

anerkendelse 

En ”tak for sidst” 

Modstand: 

Mod at blive dikteret 

ovenfra 

Som en udtryk for de 

utilstrækkelige 

information og 

ukonstruktive forvirring, 

som kan følge af 

mangelfuld 

kommunikation fra en 

ledelses side 
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• Mængde.                                                                  

Hvor meget skal forandres? 

• Hastighed.                                                                      

Hvor hurtigt skal forandringerne gennemføres? 

• Kompleksitet .                                                                 

Hvor kompleks er forandringerne? 

• Tvivl.                                                                  

Hvor uklar er meningen med forandringerne? 

• Divergens.                                                           

Hvor anderledes er det for tidligere 

forandringer? 
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Hjernen elsker både genkendelse 

og forandring.  

Trivsel findes der, hvor forholdet 

mellem nydelse og forandringerne 

balancerer.  

Rammer vi den helt rigtige 

balance, kan vi og vores hjerne 

faktisk kapere og nyde nok så 

store omvæltninger 

kursus@thomasmilsted.dk 
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Den gode balancegang 

 

Når det handler om at styre 

organisationen gennem forandringer, 

skal man finde balancegangen mellem 

at udfordre, så vi ikke går i stå og 

keder os, og at skabe ro og 

genkendelighed, når der er brug for 

det. 

 

Altså undgå overstress og understress 

kursus@thomasmilsted.dk 
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Hvis forandringer er for belastende er 

der tre ting vi kan gøre: 

 

1. Fjerne os fra dem 

2. Påvirke dem så de matcher vores 

egne præferencer, i forhold til 

indhold, mængde og tempo 

3. Lære at leve med dem  

kursus@thomasmilsted.dk 
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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 vedvarende giver mening i forhold til 

den forståelse man har af det 

At den faglige eller personlige integritet ikke 

bliver krænket i forbindelse med 

gennemførelsen af  forandringerne 

Trivsel under forandringer 
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Hvis forandringer er for belastende er 

der tre ting vi kan gøre: 

 

1. Fjerne os fra dem 

2. Påvirke dem så de matcher vores 

egne præferencer, i forhold til 

indhold, mængde og tempo 

3. Lære at leve med dem  
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Jo skrappere 

spilleregler jo 

mere innovativt  
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Og en vigtig 

spilleregel er at 

skabe 

forudsætningen for 

at mennesket kan 

vokse og vedvarende 

være den det er  
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Trivsel 

Arbejdsglæde 
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31418376 
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Når det handler om at skabe trivsel og 

arbejdsglæde for sig selv og sine 

medarbejdere er det vigtig at være 

opmærksom på hvilke færdigheder, 

prioriterer og arbejdsværdier, der skal til 

for at løse ledelsesopgaven 

 

- Hvad skal der til for at jeg som leder 

også lykkes på det punkt?  

- Hvad er min opgave, når det kommer til 

at minimere de psykosociale 

risikofakoterer? (Stress, sygefravær) 

- Hvilke kompetencer skal jeg tilegne mig?  
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"Denne undersøgelse bekræfter 

resultater fra andre danske og 

internationale undersøgelser, der viser, 

at det psykiske arbejdsmiljø har 

betydning for risikoen for at blive 

førtidspensioneret. Resultaterne tyder 

på, at det i højere grad er manglen på 

indflydelse i arbejdet, der kan føre til 

førtidspension end mere ’traditionelle’ 

risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, 

som fx højt arbejdstempo eller høj 

arbejdsmængde". 
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"Vores resultater viser, at langvarigt 

sygefravær forekommer, når der er en 

ubalance mellem krav og ressourcer på 

arbejdspladsen. Faktisk er det manglen på 

ressourcer, især når du ikke har indflydelse 

på arbejdet, der har betydning for, om du får 

et langvarigt sygefravær. Resultaterne tyder 

også på, at hvis du har indflydelse på dit 

arbejde, kan du godt klare at blive stillet 

overfor høje krav på jobbet". 
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"Har man kun en lav eller moderat 

grad af indflydelse på sit arbejde, eller 

oplever man en lav grad af 

ledelseskvalitet, har man en markant 

forøget risiko for sygefravær på over 

tre sammenhængende uger. Risikoen 

for langvarigt sygefravær nedsættes 

dog, hvis man oplever, at 

arbejdsmængden er rimelig". 

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


kursus@thomasmilsted.dk 

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


kursus@thomasmilsted.dk 

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


kursus@thomasmilsted.dk 

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) 
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At kunne arbejde i et team eller tilhøre en 

arbejdsgruppe.       

Tilhørighed øger nemlig effektiviteten, 

trygheden og trivslen 

Arbejdslivet og robusthed 

(modstandskraft) 
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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. 
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Summen af 

belastninger 

Mestrings 

strategier 
Personlighed 

Effekten af stress 

+ 

_ 

+ 



Personlighed er en kortfattet 

beskrivelse af den måde 

vedkommendes nervesystem 

hænger sammen på 

Personlighed varierer inden 

for fem basale dimensioner 

"Der kan gemme sig en 

personligheds struktur 

bag mennesker der får 

stress som man må 

erkende og arbejde 

med, hvis man skal 

undgå stress i 

fremtiden" 



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 
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Hvordan tager man så ansvar for 

sin egen arbejdsglæde? 

"Jo skrappere 

spilleregler jo 

mere 

innovativt" 
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Den enkeltes evne til at engagere sig i nye 

aktiviteter 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

 

Den enkeltes evne til at maksimere feedback 

fra den sociale kontekst 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at skabe mere 

eller mindre arbejde for ham eller hende selv 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende, 

"Arbejdsglæde 

er en 

kompetence" 
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Den enkeltes evne til at engagere sig i nye 

aktiviteter 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

 

Den enkeltes evne til at maksimere feedback 

fra den sociale kontekst 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at skabe mere 

eller mindre arbejde for ham eller hende selv 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende, 
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Aktiv coping 

Pasiv coping 
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Den enkeltes evne til at engagere sig i nye 

aktiviteter 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

 

Den enkeltes evne til at maksimere feedback 

fra den sociale kontekst 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at skabe mere 

eller mindre arbejde for ham eller hende selv 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende, 
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Konflikter 

Angstprovokerende situationer 

Situationer der er frusterende  
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Når det kommer til følelsesmæssigt 

udfordrende situationer i forhold til 

det at være leder, kunne du så 

komme med nogle eksempler? 

 

1.  Er det noget du ville kunne       

undgå i fremtiden? 

2. Eller skal du arbejde med dig selv, 

så det følelsesmæssigt 

udfordrende forsvinder i den 

samme situation?  
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Den enkeltes evne til at engagere sig i nye 

aktiviteter 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

 

Den enkeltes evne til at maksimere feedback fra 

den sociale kontekst 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at skabe mere 

eller mindre arbejde for ham eller hende selv 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende, 
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Følelsesmæssig støtte 

Professionelstøtte 

Feedback støtte 

Praktisk støtte 

Støttende (arbejds)kultur (hjælpsom 

arbejdskultur, hvor man som minimum er 

imødekommende overfor hinanden)  

Graden af forventet støtte 
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Har du et 

tilstrækkeligt 

netværk når det 

kommer til støtte? 

Emotionel 

støtte 

Professionels

tøtte 

Feedback 

støtte 

Praktisk 

støtte 
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Den enkeltes evne til at engagere sig i nye 

aktiviteter 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

 

Den enkeltes evne til at maksimere feedback 

fra den sociale kontekst 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at skabe mere 

eller mindre arbejde for ham eller hende selv 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende, 
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51 

Hvis muligheden for 

indrestyrethed skal være 

tilstede, skal den enkelte 

leder og medarbejder 

have 100% indflydelse i 

forhold til mængden, 

indholdet og tempoet af 

sit arbejde 
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I hvor grad er det muligt hos Jer. Og kunne det 

blive bedre og hvordan?  

 

På hvilke områder kunne  organisationen være 

mere fleksibel? 

Er du selv god nok til 

at skrue op og måske 

især ned? 
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Den enkeltes evne til at engagere sig i nye 

aktiviteter 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at undgå 

følelsesmæssigt udfordrende situationer 

 

Den enkeltes evne til at maksimere feedback 

fra den sociale kontekst 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at skabe mere 

eller mindre arbejde for ham eller hende selv 

 

Den enkeltes aktive forsøg på at organisere 

arbejdet sådan, at det er mindst stressende 
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54 

Gode gamle dyder 

 

Struktur, systematik, effektivitet, 

prioritering 

 

  



Hvilke kompetencer mangler du hjælp til, for at 

kunne organisere dit arbejde mindst muligt 

stressende? 

- at være mere struktureret? 

- bedre til at prioritere? 

- være mere systematisk? 

- andet?  

 

 

 

 

kursus@thomasmilsted.dk 

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


Hvis vi skal leve med forandringer er 

følgende kognitive bestræbelser 

anbefalesværdigt: 

 

1. Metakognition 

2. Skabe mening  

3. Skabe rum for stabilitet, rutiner og ro 

 

kursus@thomasmilsted.dk 

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


kursus@thomasmilsted.dk 

Metakognition 
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Hvis vi skal leve med forandringer er 

følgende kognitive bestræbelser 

anbefalesværdigt: 

 

1. Metakognition 

2. Skabe mening  

3. Skabe rum for stabilitet, rutiner og ro 

 

kursus@thomasmilsted.dk 

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


kursus@thomasmilsted.dk 

Arbejdet har en vigtig effekt på 

menneskers trivsel 

Arbejdet forbindes med en vigtig 

egenskab eller personlig værdi 

Betydningen rækker ud over her-

og-nu eller skaber "ringe i vandet" 

Arbejdet fremmer positive  

relationer eller en oplevelse af 

samhørighed mellem mennekser  

Mening 

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


Hvis vi skal leve med forandringer er 

følgende kognitive bestræbelser 

anbefalesværdigt: 

 

1. Metakognition 

2. Skabe mening  

3. Skabe rum for stabilitet, rutiner og ro 
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Højt niveau 

 

 

Mellem  

 

 

 

Lavt niveau 

Hvem ser du og  hvad gør du for at få energi?  
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Kan tage selvstændige initiativer 

Har konkrete energigivende mål 

Håndterbare ubureaukratiske mål 

Oplever en høj grad af fleksibilitet og dermed gode muligheder 

for at tilpasse udfordringerne til sine kompetencer. 

Får en tydelig, ikke ydmygende information om hvor godt man 

klarer sig 

Passende opgavemængde 

Har forstyrrelsesfri zoner 

Sandsynligheden for trivsel øges hvis: 
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Vi har brug for mad, drikke og hvile hvis 

kroppen skal fungere. Det er vores 

grundlæggende fysiologiske behov. 

Tilsvarende har vi også nogle 

grundlæggende psykologiske behov, som er 

afgørende for den mentale trivsel, 

arbejdsglæde og motivation 

Grundlæggende  psykologiske behov 
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Hvis man skal skabe trivsel skal 

man som minimum have 

forventninger der møder ens 

grundlæggnede psykologiske 

og fysiologiske behov, og disse 

forventninger skal selvsagt 

indfries  
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Fritidsliv 

Restitutions liv 

Familieliv 

Arbejdsliv 

24 

Timer 
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1.Behov for selvti lfredshed.  

2.  Kontaktbehov(Relationer)  

3.Behov for selvstændighed 

(indre styret)  

4.Kompetencebehov 

(dygtiggørelse, mestring)         

De grundlæggende psykologiske behov 
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1.Behov for selvti lfredshed. 

2.  Kontaktbehov(Relationer)  

3.Behov for selvstændighed 

(indre styret)  

4.Kompetencebehov 

(dygtiggørelse, mestring)         

De grundlæggende psykologiske behov 
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Stress som en rimelig og forståelig frustration. 

 

Frustrationen kredser om et integritetsdilemma, der handler om at ledere og 

medarbejderne sættets i et uløseligt dilemma som udfordrer deres integritet 

som mennesker og fagpersoner. Her handler stress om: 
 

At man ikke har mulighed for at udføre et godt stykke 

arbejde, som man kan stå inde for.  

Hvis ikke der fra tid til anden er mulighed for fordybelse 

Arbejdet eller det man gør giver ingen mening i forhold til 

den forståelse man har af det 

Den faglige eller personlige integritet bliver krænket i 

forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaverne 

"Trivsel ligger i 

kvaliteten ikke i 

kvantiteten" 
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En rå tone 

Tilbageholdelse eller mangelfuld 

information 

Manglende hensyn (helbred, familie, 

kompetencer osv.) 

Dårligt fungerende it-systemer 

Forstyrrelser 

Urimelige dokumentationskrav 

Urimelige deadlines 

Uretfærdighed 

At skulle løse opgaver, man ikke er 

kvalificeret ti l  

Tidsregistrering 

Frustrationerne kan også handle om kultur 
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Eller struktur 

Hyppige omstillinger 

Omstruktureringer 

Ændringer i arbejdsfelt og funktion 

Krav om fleksibilitet  

Øget arbejdsløshed 

Besparelser 

Kritiske og komplekse borgere  
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1.Behov for selvti lfredshed.  

2.  Kontaktbehov(Relationer)  

3.Behov for selvstændighed 

(indre styret)  

4.Kompetencebehov 

(dygtiggørelse, mestring)         

De grundlæggende psykologiske behov 
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Følelsesmæssig støtte 

Professionelstøtte 

Feedback støtte 

Praktisk støtte 

Støttende (arbejds)kultur (hjælpsom 

arbejdskultur, hvor man som minimum er 

imødekommende overfor hinanden)  

Graden af forventet støtte 

"Vi søger 

relationer for at 

være og føle 

os trygge" 
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Hvordan kan i højne den hjælpsomme 

arbejdskultur i Jeres team? 
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1.Behov for selvti lfredshed.  

2.  Kontaktbehov(Relationer)  

3.Behov for selvstændighed 

(indre styret)  

4.Kompetencebehov 

(dygtiggørelse, mestring)         

De grundlæggende psykologiske behov 
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"indre styrrethed" 

"indre motivation”  

eller ”autonom 

motivation”  
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Hvis muligheden for 

indrestyrethed skal være 

tilstede, skal den enkelte 

leder og medarbejder 

have 100% indflydelse i 

forhold til mængden, 

indholdet og tempoet af 

sit arbejde 
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I hvor grad er det muligt hos Jer. Og kunne det 

blive bedre og hvordan?  

 

På hvilke områder kunne  organisationen være 

mere fleksibel? 

Er du selv god nok til at 

skrue op og måske 

især ned? 
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1.Behov for selvti lfredshed.  

2.  Kontaktbehov(Relationer)  

3.Behov for selvstændighed 

(indre styret)  

4.Kompetencebehov 

(dygtiggørelse, mestring)         

De grundlæggende psykologiske behov 
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"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) 
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Psykologiske behov 

 

Kompetencebehov (dygtiggørelse, 

mestring)         



Metakognition 

Meditation 

Struktur  

Planlægning 

Inaktivitet 

Selvkontrol 

Trivsels kompetencer 



Summen  

af  

belastninger 

- 

+ 
Mestrings- 

strategier 

Den menneskelige faktor 

 (Personlighed, temperament, 

forventninger, behov,  

opvækst) 

  

+ 

= 

Effekten af stress 



Stresshåndtering handler grundlæggende om  tre 

ting: 

Udvikle principper  

Træffe valg 

Beslutte og udvise 

konkret  adfærd 



Lystbehov (seksuel,kulinarisk, kulturelt 

etc.) 

Psykologiske behov 



Ved lyst erstatter vi for en tid           

”To do” lister med        

”Juhuu” lister 

Psykologiske behov 



Tidligere niveau 

Udmattelse: 

Dråber på bunden 

Hvad og hvem giver mig energi  

og hvor ofte er jeg opmærksom på at få energi? 

Www.thomasmilsted.dk 



 

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 Familie  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 kropslig trivsel. (kondition, 

vægt). 

Psykologiske behov 



Motion er helt sikkert godt og sundt 

 

Hvordan arbejder i med 

sundhedsfremme hos jer? 

Og er det overhovedet noget 

arbejdspladsen skal blande sig i? 

Snakker I om overvægt, alkohol, 

rygning hos jer 

Psykologiske behov 



Stress som en forståelig frustration 

Frustrationen kredser om et integritetsdilemma, der handler om at 

medarbejderne sættets i et uløseligt dilemma som udfordrer deres 

integritet som mennesker og fagpersoner. Her handler stress om: 
 

At man ikke har mulighed for at udføre et godt stykke arbejde, som man kan stå 

inde for.  

Hvis ikke der fra tid til anden er mulighed for fordybelse 

Arbejdet eller det man gør giver ingen mening i forhold til den forståelse man 

har af det 

Den faglige eller personlige integritet bliver krænket i forbindelse med 

udførelsen af arbejdsopgaverne 
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Giver man ansatte kontrol over deres 

arbejde, giver man dem samtidig måder at 

forbedre deres helbred. Det er en af 

konklusionerne fra et omfattende 

amerikansk sundhedsprogram. 

Indflydelse er en af de vigtigste nøgler til 

et sundt og produktivt arbejdsliv. Denne 

pointe fremlagde Dr. L. Casey Chosewood 

og Dr. Anita L. Schill fra det amerikanske 

arbejdsmiljøinstitut NIOSH, der begge 

taler ved konferencen Wellbeing At Work.  
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Trivsel og engagement på arbejdspladsen er 

en ægte win-win-situation. Virksomhed, 

ledelse, mellemledere og ansatte kan alle 

være med til at øge trivslen. På den ene side 

kan ledelsen bidrage mest muligt til 

medarbejdernes trivsel og udvikling ved at 

anvende ’tjenende lederskab’, dvs. at 

uddelegere magt, sætte andres behov før 

sine egne og hjælpe medarbejderne med at 

performe bedst muligt. På den anden side 

kan de ansatte også selv være med til at øge 

trivslen ved at medskabe deres job, så det i 

så høj grad som muligt svarer til deres 

individuelle behov, værdier og ønsker. 
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