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Udfordringer for arbejdspladsen 

•  Berøringsangst 

•  Fordomme 

•  Når årsagerne synes umulige at gøre noget ved 

•  Det psykologiske hører til folks privatliv 

•  Bange for at forværre tilstanden 

•  Usikkerhed om performance-evnen 

•  Mangler viden og redskaber til at håndtere stress  og 

følgesygdomme med et arbejdsrelateret fokus  

• Mangler feedback og anbefalinger fra fagprofessionelle 

• Dilemmaet ved hensyn til den enkelte kontra det fælles 

• Handler ofte sent – derfor sværere forløb og prognose 
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Program 

• Konfliktens natur kort ridset op 

• Hvordan bliver konflikten mindre? 

• Stress, hvilke signaler skal man være opmærksom på? 

• Forebyggelse og håndtering (hvad kan den enkelte gøre, hvad kan 

AMIR og ledere stille op?) 
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Kortlægning af konfliktens natur 

• Hvad er i spil? 
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Gode greb 

• Hvad gør I allerede hos jer, der har til hensigt at minimere 

konflikten? 
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Konflikten kommer ofte til udtryk ved stressreaktion 

 

Krav > Ressourcer  =  Stress 

                                              (oplevede og faktiske)                      
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Signaler at være opmærksom på 

Forudsætninger for at opdage signaler: 

• Det regelmæssige servicetjek 
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Individuelle stress-symptomer: 
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Udtryk og konsekvenser også arbejdspladsen: 

• Kritisk, irritabel, aggressiv 

• Ubeslutsom, mister overblikket 

• Hukommelsesbesvær, glemmer aftaler 

• Koncentrationsbesvær, får ikke udrettet 

• Taler hurtigere og afbryder andre 

• Øget brug af stimulanser  

• Lav selvfølelse, indesluttet 

• Sammenbrud 

• Grådlabil 

 

 

 

• Faldende produktivitet 

• Ringere kvalitet  

• Øget sygefravær 

• Dalende motivation 

• Samarbejdsproblemer 

• Dalende loyalitet 
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Hvordan passer vi på hinanden, hvem gør hvad? 

• Tæt på  

 - se, høre og spørge 

 

• Fokuseret og relevant dialog 

 - om det væsentlige, om det fraværende men implicitte 

 

• Håndtere og følge op 

 - bliver vi ved med at gøre det vi plejer, får vi de resultater vi   

    plejer  
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Hvad kan man gøre, hvis man er bekymret? 

•  Henvend dig, hvis du er bekymret 

•  Vær nysgerrig, autentisk, konkret beskrivende og lyttende 

•  Empatisk frem for sympatisk 

•  Kend arbejdspladsens arbejdsgange og tilbud om hjælp 

• Hvis du er i tvivl, om du skal spørge, så spørg! 

• Hvem er ”nærmeste pårørende”? 
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Fra trivsel til stress 
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Sygemelding? 

•  En professionel kan hjælpe med at afgøre nødvendigheden 

• Løbende kontakt til arbejdspladsen under sygemelding 

• Undgå (hvor det er muligt) længerevarende sygefravær 

•  Gradvis tilbagekomst til arbejdet og grundig planlægning af forløbet 

• Husk tilpas information til andre 

• Mulighedserklæring 
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Hvordan håndteres stress bedst muligt? 

Hjælpsomme strategier: 

•Find ud af det der ligger under neden af de fundne årsager 

•Genvind overblikket 

•Genvind følelsen af kontrol 

•Genvind følelsen af at slå til 

•Sæt tempoet ned 

•Konsulter egne ambitioner 

•Slut fred med grundvilkår, der ikke kan ændres 

•Brug kontrolcirklen 

•Inddrag andre 
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Kontrolcirklen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udenfor kontrol og indflydelse 
– grundlæggende vilkår 

 

 

 

 

 
 

Indflydelse på 

Kontrol over 
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Hvad kan man selv gøre for at holde sig i balance? 

Hjælpsomme strategier: 

•Lever jeg mit liv på en for mig god måde? 

•Træne nærvær 

•Konsultere egne ambitioner og forventninger 

•Have rum til pauser 

•Kunne lukke ned og logge af (også slutte fred med) 

•Vide, hvad der giver energi 
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Et særligt fokus 

• Hvis en del af udfordringen handler om grænseløshed ligger en del 

af løsningen i at sætte grænser! 

 

• De gamle sikkerhedsblade og udfordringer i det psykiske 

arbejdsmiljø 

 

 



   Blom Søefeldt • Erhvervspsykologisk rådgivning • www.blomsoefeldt.dk 

De hjælpsomme greb – individuelle som fælles 

• Hav fokus på planlægning, prioritering og forventningsafstemning 

• Find dine tidsrøvere og undgå dem 

• Øv dig i at være tidsrealist snarere end tidsoptimist 

• Husk at planer og prioriteringer ikke er statiske, men (meget) regelmæssigt 

   skal justeres ift aktuelle nye omstændigheder 

• Find ud af hvad der giver dig energi/dræner din energi? 

• Husk at det du sætter lup på forstørrer du 

• Øv dig (og jer) i åbenhed og tal om det der svært 

• Husk pauser 
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De hjælpsomme greb – individuelle som fælles 

• Kend dig selv og bliv bevidst om dine mønstre (strategier) 

• Kend dine egne stressorer og brug kontrolcirklen til at kortlægge, hvad du 

    faktisk kan ændre på (slut fred med ting du ikke kan ændre på) 

• Kend dine egne tidlige signaler og reager, når du mærker dem 

• Del dine tidlige signaler med andre, så I får en sund opmærksomhed på 

   hinandens trivsel 

• Tal om – i fredstid – hvordan I gerne vil have andre handler, hvis de bliver 

    bekymrede 

• Tag imod omsorg og gør selv opmærksom på dit behov 

 

 



   Blom Søefeldt • Erhvervspsykologisk rådgivning • www.blomsoefeldt.dk 

Tak for nu 
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