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og stress
– forebyggelse og håndtering af stress
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Medarbejderne er aarhus Universitets  
væsentligste ressource. den psykiske aPV  
på aarhus Universitet 2009 viste et stort 
engagement hos medarbejderne, der værd- 
sætter deres spændende og varierende opgaver, 
som stiller krav til deres faglighed, kreativitet 
og samarbejdsevne. for at universitetets 
medarbejdere skal kunne præstere deres 
bedste, skal trivslen prioriteres og tages alvorligt. 
det er ledelsens opgave at sikre, at der på 
arbejdspladsen er en adfærd, en kommunikation, 
en prioritering af opgaver og en håndtering af 
konflikter, der forebygger stress. 
  formålet med denne pjece er at gøre en 
forebyggende indsats i en periode med store 
forandringer. dette gøres ved at sætte fokus  
på kilder til stress, og hvad der kan påvirke 
ansatte under større forandringer. Begrænsning 
og forebyggelse af stress er alles ansvar på 
aarhus Universitet – lige fra organisation til ledelse, 
kolleger og den ansatte selv.

rektor Lauritz B. Holm-nielsen

Forord
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Baggrund for denne pjece 

Aarhus Universitet er en moderne arbejdsplads 
i forandring. Aktuelt står universitetet midt i 
en faglig udviklingsproces, som blandt andet 
betyder fakultets- og institutsammenlægnin-
ger. Dette kan få indflydelse på medarbejder-
nes fremtidige arbejdsopgaver og geografiske 
placering.
 Denne forandringsproces griber ind i det 
daglige arbejde, og medarbejderne kan så at sige 
”mærke” forandringen. Man kan få en følelse af 
at befinde sig i et vakuum, hvor spørgsmål som 
”Hvad bliver mine opgaver? Hvem er mine nye 
kolleger? Hvor skal vi være?” kan medvirke til 
usikkerhed og utryghed. 
 Omfattende og vedvarende forandrings-
processer kan være med til at øge risikoen for 
stress, hvilket Aarhus Universitet ønsker at 
forebygge. 

 For at forebygge stress er det vigtigt at vide, 
hvad stress er – hvad er fakta, og hvad er myter? 
Hvis det at have en travl hverdag altid forbin-
des med stress, kan det få uheldige følger, idet 
medarbejdere, der faktisk lider under alvorlig 
stress, i højere grad kan blive overset og dermed 
ikke få den nødvendige hjælp.

Aarhus Universitet vil med denne pjece sætte 
fokus på følgende:
-	 Hvad	betyder	forandringer	
	 for	arbejdsmiljøet?
-	 Hvad	er	stress?	
-	 Hvad	kan	føre	til	stress?	
-	 Hvor	kan	medarbejdere	
	 og	ledere	få	hjælp?	
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Hvad er stress? 

Stress er ikke en sygdom. Der findes ikke en 
diagnose, der hedder ”stress”, og derfor kan 
ordet stress let blive en betegnelse for al fysisk 
og psykisk ubehag i en travl hverdag. 
 En afgrænsning af begrebet stress, som ofte 
bruges i Danmark, er, at stress er en tilstand af 
høj anspændthed og ulyst.

Figur 1: anspændthed (arousal) og lyst.

anspændthed (arousal)

Lyst Ulyst

afslappethed

arbejdsglæde

”lader
batterierne op”

stress

Kedsomhed og  
ligegyldighed

Forandring 

Forandringer leder ikke nødvendigvis til stress, 
men det er vigtigt at understrege, at forandrin-
ger kan spille negativt ind på flere måder i for-
hold til stress. 
 Forandringerne på Aarhus Universitet kræ-
ver, at alle medarbejdere forholder sig til og 
tilpasser sig eventuelle nye rammer i arbejdet. 
I denne proces bruger man ekstra energi, og 
dette kan over en længere periode være med 
til at give stress. 
 Yderligere kan forandringer medføre en grad 
af usikkerhed og utryghed hos medarbejderne. 
Det kan på arbejdspladsen vise sig i form af 
tanker som, ”Hvad skal der ske med mine ar-

bejdsopgaver? Har jeg de rette kompetencer? 
Hvem er mine nye kolleger? Sådanne ubesva-
rede spørgsmål kan skabe forvirring hos den 
enkelte og i medarbejdergruppen. Forvirring 
omkring krav og forventninger til hinanden 
kan skabe misforståelser, der i værste fald kan 
udvikle sig til magtkampe, konflikter i grup-
pen, manglende engagement og stress hos den 
enkelte. 
 Forandringer spiller ligeledes ind på mange 
af de områder, man taler om som kilder til 
stress. Det vil sige, at forandring kan være med 
til at øge risikoen for, at kilderne til stress vok-
ser. 

 Anspændthed kan forstås som det at være i 
høj aktivitet. Mange oplever anspændthed som 
at være i flow. Det vil sige, at man er så opslugt 
af og fokuseret på en bestemt aktivitet, at tids-
fornemmelsen forsvinder, og man glemmer sig 
selv.
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tabel 1: fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner:

Fysiske
• Hovedpine
• Hjertebanken
• Svimmelhed
• Mavesmerter
• diarre
• Kvalme
• forværring af  
 infektioner  
 og kronisk sygdom
• nedsat seksuel  
 interesse 

Psykiske
• Hukommelses- 
 besvær
• Koncentrations- 
 problemer
• Manglende  
 overblik
• tankemylder
• træthed/følelse  
 af udmattelse
• irritabilitet
• nedsat  
 humoristisk sans
• Let til tårer
• Ulyst  

adfærdsmæssige
• forstyrret søvn
• forstyrret appetit
• nedsat  
 præstationsevne
• Lav selvfølelse 
• Ubeslutsomhed
• indesluttethed
• Kort lunte/vrede  
 og aggressivitet
• Øget brug af  
 stimulanser
• Øget sygefravær

”Jeg har altid haft  
stor glæde ved mit  

arbejde og været glad 
for, at der var store  
udfordringer, og at  

ingen dage lignede den 
forrige… Men der  

begyndte at komme  
opgaver, jeg pludselig 

ikke orkede, og en  
dag havde jeg slet  

ikke lyst til at gå på  
arbejde. Det var helt  

uforståeligt for mig…”

 At være anspændt i en kort periode kan 
kaldes kortvarig	stress. Ved kortvarig stress 
går kroppen i beredskab, og sanserne skærpes 
blandt andet. Den kortvarige stress er således 
en hensigtsmæssig reaktion, der hjælper til at 
præstere en ekstra indsats. 
 At være anspændt i en længere periode kan 
kaldes kronisk	stress. Ved kronisk stress er 
kroppen i konstant beredskab over en længere 
periode. Det betyder, at det, der var en hen-
sigtsmæssig reaktion, bliver til en reaktion, 
der kan have en skadelig virkning. Kronisk 
stress udvikler sig til at være en tilstand af høj 
anspændthed og ulyst og kan beskrives ud fra 
en række af fysiske, psykiske og adfærdsmæs-
sige reaktioner, som viser sig forskelligt fra 
menneske til menneske.
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Idet stress er en dynamisk størrelse, kan det 
være svært at afgøre, om det er den grønne el-
ler den røde stress, der er dominerende på et 
givent tidspunkt.
 Der er ikke altid langt mellem de to tilstande, 
så den grønne stress kan umærkeligt bevæge sig 
over imod det røde område, hvis for eksempel 
engagementet løber løbsk, og kroppens advar-
selssignaler overhøres.

 Modellen forsøger således at give en mere 
nuanceret forståelse af stressbegrebet. Dette 
kan hjælpe i arbejdet med det psykiske arbejds-
miljø på arbejdspladsen, idet det er væsentligt at 
fastlægge ”energi-givere” og ”energi-drænere” i 
forhold til forebyggelse og håndtering af stress. 

• stress er ikke en sygdom.

• stress er en tilstand af anspændthed og ulyst. 

• stress viser sig som en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner.

• stress  er hensigtsmæssig i passende doser 
– når bare man har mulighed for at ”falde ned” igen.
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energi-givende

overskud
Lyst

gul
neutral

rød
energi-drænende

Underskud
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Det, der er afgørende i forhold til stress, er for 
det	første, at medarbejderen har mulighed for 
både at præstere og ”falde ned igen”. Med andre 
ord, at der i løbet af en uge både er anspændthed 
og afslappethed på jobbet og hjemme. 

 For det	andet er det vigtigt at anskue stress 
som et grundlæggende neutralt begreb, der 
bevæger sig på et kontinuum mellem lyst og 
ulyst. Dette kan den dynamiske forståelse af 
stress hjælpe til. 

Figur 2: en dynamisk forståelse af stress
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Hvad kan føre til stress på arbejde?

Tidligere var manglende indflydelse på arbej-
det den primære kilde til stress. I dag oplever 
langt de fleste at have indflydelse på deres ar-
bejde, arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 
Yderligere organiseres arbejdet ofte gennem 
projekter og teams, og dette stiller store krav til 
medarbejderne om fleksibilitet, selvledelse og 
samarbejdsevner. Dette kan medføre spørgs-

de ”traditionelle” kilder
tempo, ensformigt arbejde, lav indflydelse, få udviklingsmuligheder  
(fx rutinepræget arbejde)

de ”relationelle” kilder
Høje følelsesmæssige krav, uklare krav, rollekonflikter, konflikter,  
vold og trusler, krævende brugere  
(fx vejlednings- og rådgivningsarbejde mv.)  

de ”moderne” kilder
Uendelige krav, uklare grænser mellem arbejde og fritid,  
manglende forudsigelighed, individualisering af krav og forventninger  
(fx forskning, projektarbejde, it mv.)

I løbet af en arbejdsdag er det sjældent muligt at 
isolere de forskellige kilder til stress. Hvad der 
fører til stress, kan kun forstås, hvis det sættes 
i en sammenhæng. Hvis opgaven er en kilde til 
stress, er det derfor vigtigt at undersøge, hvad 

det er, der spiller ind på opgaven. Er det sam-
arbejdet omkring opgaven? Er det manglende 
kvalifikationer? Er det mængden af denne slags 
opgaver, eller er det kompleksiteten i opgaven?

mål som ”Hvornår har jeg gjort mit arbejde?”, 
”Hvem gør hvad?”, ”Skal mailen og telefonen 
stå åben i weekenden?”. Forbliver spørgsmå-
lene og dermed rollerne uafklarede, kan det 
som medarbejder være vanskeligt at vurdere, 
hvornår arbejdet er løst tilfredsstillende – og 
hermed færdiggjort.

Kilderne til stress på arbejde kan kategoriseres i følgende tre typer: 
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Figur 3: den arbejdspsykologiske trekant

Den arbejdspsykologiske trekant viser, at stress 
sjældent kommer fra en enkelt kilde. Oftest 
skyldes stress en kombination af flere kilder fra 

arbejdet, mens privatlivet og de forventninger 
og krav, den ansatte har til sig selv, også spiller 
en væsentlig rolle.

Kilder 
til stress

Privatliv

Skilsmisse
alvorlig sygdom

Små børn
Stram økonomi

Person

engageret
ansvarsfuld

Pligtopfyldende
Perfektionistisk

Job

Stor arbejdsmængde
Manglende indflydelse

Uforudsigelighed
dårligt socialt klima

Mobning



StreSS og forandring
9

På det organisatoriske niveau 
har arbejdspladsen ansvar for de mål og strategier, der sætter rammerne  
for de ansattes arbejde og dermed deres trivsel, herunder: 
– Arbejdsmiljøarbejde fx procedurer for og redskaber til APV.
– Personalepolitikker omkring fx sygefraværssamtaler m.m.
– Kompetenceudviklingstiltag.

På det ledelsesmæssige niveau 
har lederen en central rolle i arbejdet med stress.  
Ledelsen skal gå forrest i arbejdet med stress ved blandt andet at:
– Være bevidst om kilderne til stress.
– Tilstræbe åbenhed og dialog om stress. 
– Reagere hvis medarbejdere ikke ser ud til at trives. 

På gruppeniveau 
har medarbejderne ansvar for at bidrage til  
trivsel og samarbejde på arbejdspladsen ved blandt andet at:
– Afklare roller og ansvar indbyrdes i gruppen og med nærmeste leder
– Være opmærksomme på en god omgangstone – også i pressede situationer 
– Være opmærksomme på kollegers trivsel 
– Støtte aktivt op om trivselsfremmende initiativer, der sættes i gang.

På individniveau 
har medarbejderen ligeledes ansvar for at bidrage til  
trivsel og samarbejde ved for eksempel at:
– Lære egne stresssignaler at kende og bede om hjælp hvis nødvendigt
– Spørge og lytte til kolleger og deres trivsel 

Forebyggelse af stress

Arbejdet med stress kræver en fælles indsats 
på arbejdet, da stress er et fælles ansvar. Derfor 
skal alle på arbejdspladsen arbejde med at fore-

bygge og begrænse stress, og samtlige niveauer 
på arbejdspladsen inddrages i dette arbejde. 
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Tilbud om stresshåndtering og -forebyggelse 
håndteres forskelligt på Aarhus Universitet. 
Arbejdsmiljø i AU HR har på dette område et 
samarbejde med psykologer ved en autoriseret 
arbejdsmiljørådgiver. 
 Proceduren er, at nærmeste leder kan kon-
takte Arbejdsmiljø i AU HR i tilfælde af, at 

en medarbejder er stressramt. Arbejdsmiljø i 
AU HR koordinerer med psykologen, der tager 
kontakt til den stressramte, hvorefter et ano-
nymt forløb på fem samtaler kan tilbydes. Er 
der brug for yderligere sessioner, aftales dette 
med nærmeste leder – enten direkte eller via 
Arbejdsmiljø i AU HR. Udgifter afholdes lokalt.

På aarhus Universitet er stress et fælles ansvar

Ved Aarhus Universitet har lederen et særligt 
ansvar i forhold til forebyggelse og håndtering 
af stress. Selvom stress ofte er forårsaget af 
mange forskellige faktorer, spiller organisering 
og tilrettelæggelse af arbejdet en væsentlig rolle 
på arbejdspladsen. Derfor skal lederen blandt 
andet kunne hjælpe medarbejderen med at 
skabe klarhed og sikre medindflydelse gen-
nem dialog. 
 Ved sygemelding er det lederens ansvar at 
facilitere den nødvendige hjælp ved for eksem-
pel at kontakte Arbejdsmiljø i AU HR, medar-
bejderens arbejdsmiljøgruppe eller benytte sig 
af lokale aftaler.

Som kollega har man ansvar for at skabe et 
godt arbejds-/samarbejdsklima i den medar-
bejdergruppe, man er del af. Opmærksomhed 

på hinanden og klarhed om hinandens ansvars-
områder er to grundlæggende elementer. Hvis 
man observerer en kollega med stresssympto-
mer, kan det være en god ide at tage en snak 
med vedkommende og eventuelt hjælpe med at 
kontakte nærmeste leder eller arbejdsmiljøre-
præsentant og bede dem tage hånd om sagen.

Som medarbejder har man naturligvis også 
et ansvar over for sig selv i forhold til at være 
opmærksom på egne stresssymptomer, stoppe 
op og bede om hjælp hos nærmeste leder eller 
arbejdsmiljørepræsentant.

Ud over at gå til nærmeste leder eller arbejds-
miljørepræsentant kan de ansatte ved Aarhus 
Universitet også bede om hjælp fra Arbejdsmiljø 
i AU HR. 

Hvad har aU af tilbud omkring forebyggelse af stress og stresshåndtering?

”Det værste var nok at opleve sin dømmekraft og  
engagementet i såvel kolleger som familie forsvinde.  
Takket været professionel hjælp kunne jeg rette op  
igen og genfandt hurtigt glæden ved andre mennesker.  
I dag ville jeg gerne have bedt om hjælp tidligere”
                                       Medarbejder ved aU
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I 2011 udbyder Arbejdsmiljø i AU HR i samar-
bejde med arbejdsmiljørådgiveren CRECEA 
A/S 35 lokale workshops. 
 Formålet med workshoppen er at fokusere på 
konkrete og lokale problemstillinger i relation 

til stress og forandring. En workshop består af 
et indledende møde med leder og eventuelt en 
medarbejderrepræsentant, en halv dags work-
shop samt et opfølgende møde.

Workshop om stress og forandring

to eksempler på en workshop

Har dit institut, afdeling eller gruppe lyst til at 
benytte jer af tilbuddet om en workshop, skal 
I kort beskrive den konkrete problemstilling 
og sende en ansøgning til Arbejdsmiljø i AU 

HR på arbejdsmiljo@au.dk. Herefter vil I få 
yderligere information og muligvis blive henvist 
til CRECEA A/S.

1: en afdeling på 35 medarbejdere 
har gentagne gange oplevet at med-
arbejdere har været sygemeldt pga. 
stress og for at forebygge og håndtere 
dette bedst muligt i fremtiden ønsker 
de at sætte stress på dagsordenen.

2: en gruppe medarbejdere føler 
usikkerhed ved de aktuelle forandrings-
processer og har derfor et ønske om 
at få redskaber til håndtering af disse 
omstændigheder.
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Her kan du finde yderligere info
http://medarbejdere.au.dk/hr/arbejdsmiljoe/
andre relevante informationssider om stress
www.arbejdsmiljoviden.dk
www.personaleweb.dk
www.lederweb.dk

Udarbejdet i samarbejde 
med CreCea a/S.

tlf.: 89 42 67 50 / 89 42 68 37 / 89 42 67 89
Mail: arbejdsmiljo@au.dk
Web: http://medarbejdere.au.dk/hr/arbejdsmiljoe/
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