
Hvad gør du hvis… 
 

Du føler dig stresset 

Hvis du føler dig stresset, er det vigtigt, at du ikke isolerer dig, men deler dine tanker med 

andre. Du kan: 

- Tale med din nærmeste leder 

o Hvis din nærmeste leder er en del af årsagen til, at du føler dig stresset, kan du 

tale med andre om det, f.eks. tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant 

eller kolleger, eller med lederen niveauet over din nærmeste leder. Desuden 

kan du anonymt kontakte Prescriba. 

- Tale med din tillidsrepræsentant 

- Tale med din arbejdsmiljørepræsentant 

- Tale med dine kollegaer  

I LSU’s papir om håndtering af stress i AU Forskning og Talent kan du se, hvilke muligheder der 

kan komme i spil for stressramte medarbejdere. 

 

Du oplever, at en kollega virker stresset 

Oplever du, at en kollega virker stresset, er det vigtigt, at du agerer. Du kan: 

- Tale med den pågældende kollega  

- Tale med din nærmeste leder  

- Tale med din tillidsrepræsentant 

- Tale med din arbejdsmiljørepræsentant 

 

Du bliver kontaktet af en kollega, der føler sig stresset 

Bliver du kontaktet af en kollega, der føler sig stresset, er det vigtigt, at du agerer. Du kan: 

- Lytte til din kollega 

- Forsøge at overtale den pågældende kollega til at kontakte sin nærmeste leder, 

tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant 

- Evt. tilbyde at hjælpe din kollega med kontakt til nærmeste leder, tillidsrepræsentant 

eller arbejdsmiljørepræsentant 

 

Du oplever som leder, at en medarbejder virker stresset, eller du bliver kontaktet af en 

medarbejder, der føler sig stresset  

Uanset om medarbejderen selv kontakter dig, eller du kontakter vedkommende, er det vigtigt, 

at du agerer hurtigt. Du skal: 

- Gå i dialog med medarbejderen 

- I samarbejde med medarbejderen vurdere, hvad der skal ske. I denne proces kan 

tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og AU HR evt. inddrages. 

- Følge de retningslinjer, der er fastlagt i LSU’s papir om håndtering af stress i AU 

Forskning og Talent  

Stress er en fælles udfordring og et fælles ansvar for den enkelte, 
for kolleger og for lederen. 



Kontaktliste 
 

 Tillidsrepræsentanter 

 
Arbejdsmiljørepræsentanter 

Titel Medarbejder E-mail Telefonnummer 

Medarbejderrepræsentant Nicolai Paulsen nicolai@dpu.dk 8715 1719 

Medarbejderrepræsentant Jette Raalskov jetter@psy.au.dk 8715 2396 

Ledelsesrepræsentant Kristian Thorn krth@adm.au.dk 8715 2556 

Ledelsesrepræsentant  Kirsten Wisborg  kw@sun.au.dk 8715 2568 

 

AU HR 

Titel Medarbejder E-mail Telefonnummer 

HR-Partner Lisbeth Lauritsen lisl@adm.au.dk 2913 6022 

HR-Supporter Dorotea Smesnjak ds@adm.au.dk 8715 2021 

 

Prescriba: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/psykologisk

-raadgivning/  

 

 

Fagforening Medarbejder E-mail Telefonnummer 

HK Helle Colding Seiersen hcs@adm.au.dk 8715 2547 

DM Gry Louise Minor Jensen glj@dpu.dk 8716 2947 

DJØF/DM/JA Grethe Baasch Thomsen gbt@adm.au.dk 2778 2081 

KS Tinna Meyer tme@asb.dk 8716 4932 
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