
I AU Viden 
 

vil vi fremme trivsel og 
forebygge stress  

 
ser vi stress som en fælles 

udfordring og et fælles 
ansvar  

 
har vi en kultur, der giver 

plads til forskellighed  
 

er det legitimt at sige til 
og fra i forhold til arbejds-

opgaver 

 AU 
Forebyggelse af stress i 

AU Viden AU 
Mere information og 
kontaktoplysninger 

Læs mere om stress på 

http://medarbejdere.au.dk/
administration/hr/arbejdsmiljoe/
psykiskarbejdsmiljoe/stress/ 
 
Hvor du også kan downloade pjecen 
”Forebyggelse og håndtering af stress” 
 
 

Få overblik over  

ledelse, lokalt samarbejdsudvalg og ar-

bejdsmiljøudvalg i AU Viden på 

http://medarbejdere.au.dk/institutter/
auviden/ledelse-organisation/ 
 
 
Læs om tilbud 

på AU om psykologisk rådgivning på 

 

http://medarbejdere.au.dk/

administration/hr/arbejdsmiljoe/

psykiskarbejdsmiljoe/psykologisk-

raadgivning/ 

 

AU har en aftale med Prescriba, der tilby-

der psykologisk rådgivning. 

Prescriba kan kontaktes på 

tlf. 7022 1266  

au@prescriba.com 

 
 

om denne folder 

Folderen er lavet af LSU og LAMU i samar-

bejde med vicedirektørens sekretariat.  

Udgivet juni 2014 

Stress er ikke en sygdom men 

”en tilstand af anspændthed og ulyst”, der ”viser 

sig som en række fysiske, psykiske og adfærds-

mæssige reaktioner”  

 

Stress kan være 

”hensigtsmæssig i passende doser - når bare 

man har mulighed for at falde ned igen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ledelsens opgave at: 

”sikre rammerne for god trivsel på arbejdsplad-

sen ved bl.a. at bidrage og opfordre til anerken-

dende kommunikation, prioritering af opgaver 

og god håndtering af konflikter” 

 

Det er alles ansvar at: 

”begrænse og forebygge stress på Aarhus Uni-

versitet” 

 

 
Lidt om stress og 

trivsel.. 



Fysiske tegn 

 Hovedpine og svimmelhed 

 Hjertebanken og rysten på hænder 

 Mavesmerter, diarre og kvalme 

 Forværring af infektioner og kronisk 
sygdom 

 Nedsat seksuel interesse 

 Lavere smertetærskel 
 
 

Psykiske tegn 

 Hukommelsesbesvær og koncentrati-
onsproblemer 

 Irritabilitet, kort lunte og følelseslabil 

 Træthed og følelse af udmattelse 

 Indre uro og restløshed 

 Angst og bekymring 

 Nedsat humoristisk sans 

 Depressive symptomer 

 Følelse af ulyst 
 
 

Adfærdsmæssige tegn 

 Søvnbesvær 

 Følelsesmæssig og social tilbage-
trækning 

 Vrede og aggressivitet 

 Nedsat præstationsevne 

 Ubeslutsomhed 

 Øget brug af stimulanser 

 Appetitforstyrrelser 

 Øget sygefravær 

 
Vigtige tegn på 

stress 

du føler dig stresset 

Undgå at isolere dig og del dine tanker med andre 

feks.: 

 din nærmeste leder, eller en anden du har tillid til i 

ledelseskredsen  

 din tillidsrepræsentant 

 din arbejdsmiljørepræsentant  

 en kollega du har tillid til 
 
 
din kollega virker stresset 

Tal med: 

 den pågældende kollega om det 

 din nærmeste leder 

 din tillidsrepræsentant 

 din arbejdsmiljørepræsentant 
 
 

du bliver kontaktet af en kollega, der føler 

sig stresset 

 Lyt til din kollega 

 Prøv at overtale vedkommende til at kontakte 

nærmeste leder, tillidsmand eller arbejdsmiljøre-

præsentant. Tilbyd eventuelt din hjælp hertil 

 
du vender tilbage efter en stressbetinget 

sygemelding: 

 Besøg arbejdspladsen inden du starter igen 

 Aftal med din leder, hvad og hvor meget der skal 

informeres til kollegaer 

 Start på nedsat tid og tag det med ro i starten 

 Begynd med overskuelige arbejdsopgaver 

 Vær opmærksom på de fysiske rammer—måske 

har du brug for fred og ro 

 
Hvad gør du som 
medarbejder hvis 

du oplever at en medarbejder virker 

stresset, eller du bliver kontaktet af en 

der føler sig stresset 

 Gå i dialog med medarbejderen 

 Vurdér sammen med medarbejderen, hvad 

der skal ske, feks, omlægning af arbejdsop-

gaver, nedsat arbejdstid eller en sygemel-

ding 

 Inddrag eventuelt tillidsrepræsentant, ar-

bejdsmiljørepræsentant og AU HR i løsningen 

 
 
en medarbejder vender tilbage efter en 

stress-sygemelding 

 Giv klare udmeldinger om arbejdstider og 

vilkår til medarbejderens kolleger 

 Giv ligeledes klare udmeldinger om ønsker 

og behov fra den stressramte medarbejder  

 Aftal med den stressramte medarbejder, 

hvad og hvor meget der informeres om til 

kollegaerne 

 Hold faste statusmøder med medarbejderen  
 

 
Hvad gør du som 

leder når 


