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Håndtering af stress i AU Forskning og Talent  
 
I AU Forskning og Talent er arbejdet for mange medarbejdere kendetegnet ved et va-
rierende arbejdspres hen over året. Der vil ofte være perioder med stort arbejdspres 
og perioder med mindre arbejdspres.  
 
Stress og generel travlhed kan ikke sidestilles, men arbejdspresset kan vokse sig så 
stort over en længere periode, at det risikerer at udvikle sig til arbejdsrelateret stress. 
Arbejdsrelateret stress kan ofte defineres som tab af kontrol. Dette tab kan forekom-
me i forskellige situationer, og det kan være forskelligt, hvilken situation der udløser 
det for den medarbejder, som rammes af stress.  
 
Stress opstår i relationer og ikke kun i det enkelte individ. Stress på en arbejdsplads 
påvirker dermed ikke kun den enkelte medarbejder, der rammes af stress, men hele 
den pågældende afdeling. Stress er derfor en fælles udfordring og et fælles ansvar for 
den enkelte, for kolleger og for lederen.  
 
Forebyggelse af stress 
For at forebygge stress i Forskning og Talent tilstræbes følgende 
 

• At den enkelte medarbejders opgaveportefølje opfattes som havende en til-
fredsstillende opgavesammensætning og -volumen, set over en længere peri-
ode, så der opnås en fornuftig balance mellem arbejde og fritid 

• At der er ’restitutionsperioder’, sådan at arbejdspresset opfattes som værende 
i balance, set over en længere periode 

• At der er en åben og inddragende ledelsesstil 
• At lederen har opmærksomhed på løbende uddannelse i afdelingen i kommu-

nikations- og samtaleværktøjer ift kunder og kolleger 
• At lederen for den enkelte såvel som for afdelingen foretager en klar priorite-

ring af arbejdsopgaverne 
• At det opfattes som legitimt at italesætte oplevelsen af et for højt arbejdspres, 

både for den enkelte medarbejder, for kolleger og for lederen 
• At lederen viser lydhørhed og handlekraft over for medarbejderes italesættel-

se af et for højt arbejdspres 
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• At det er legitimt for en medarbejder at sige ja til en ny opgave, på betingelse 
af at der fjernes en anden opgave, så den samlede arbejdsmængde ikke stiger 
uforholdsmæssigt 

• At leder og medarbejdere har fokus på at fange signaler om begyndende 
stress tidligt, f.eks. ved at være opmærksomme på at stressramte kan have 
tendens til at skjule stress og forsøge at klare problemerne længst muligt selv. 
 

Hvis stress opstår 
Hvis en medarbejder rammes af stress og sygemeldes og/eller får løftet nogle af sine 
opgaver væk, er det i det efterfølgende forløb vigtigt at tage højde både for den stress-
ramte medarbejder og for de øvrige medarbejdere i teamet/afdelingen.  
 
I en sådan situation er lederen forpligtet til at indkalde teamet/afdelingen til et fælles 
møde og prioritere opgaverne, i erkendelse af at ikke alle opgaver kan løses i samme 
omfang og på samme niveau med en reduceret medarbejderskare. Lederen er desu-
den – som altid – forpligtet til at tilrettelægge en hensigtsmæssig arbejdsportefølje 
for den enkelte medarbejder og for den samlede gruppe, både hvad angår mængden 
af opgaver og sammensætningen af disse.   
 
Derudover kan lederen indhente midlertidig arbejdskraft i form af vikarer, studen-
termedhjælp o.l. Er der ressourcer til det andre steder i Forskning og Talent, kan rela-
terede afdelinger evt. hjælpe hinanden på tværs.  
 
Åbenhed og lydhørhed er vigtigt, både mellem leder og medarbejdere og medarbejde-
re imellem.   
 
For den enkelte medarbejder, der er stressramt, kan følgende muligheder komme i 
spil 
 

• Psykologhjælp  
• Kompetenceudvikling  
• Sygefraværssamtale med mulighed for tæt dialog om hjælp, arbejdsbetingel-

ser, relationer og håndtering af opstart 
 
For den samlede afdeling kan følgende muligheder komme i spil 
 

• Et fælles forløb med konsulent/mediator uden for Forskning og Talent, f.eks. 
med fokus på at blive bedre til at fange stresssignaler i tide  

 
Tillidsrepræsentant inddrages i forløbet.  
 
Tilbagevenden efter stresssygemelding 
Det er vigtigt at bevare en så høj grad af kontakt mellem arbejdspladsen og den sy-
gemeldte som muligt. Det kan f.eks. være i form af 
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• Løbende kontakt med leder, kolleger og tillidsrepræsentant  
• Ved deltidssygemelding 
• Ved en gradvis tilbagevenden til jobbet 
• Tilbud om faste feedback samtaler og opgavestatus med nærmeste leder i en 

aftalt periode efter tilbagevenden. 
 

 
Når den sygemeldte medarbejder er tilbage, er det for alle parter vigtigt med en er-
kendelse af, at ting kan have forandret sig. Dels kan den medarbejder, der har været 
ramt af stress, have ændret sig, dels kan arbejdsgangene og løsningen af arbejdsopga-
verne i afdelingen have ændret sig. 
 
 
 


