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Stressforebyggelse er en
menneskelig og økonomisk
investering i bedre trivsel &
performance
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”Er det vores medarbejderes ansvar at
undgå stress?
eller
Er det arbejdspladsens skyld, at vi har
stresstilfælde?”

”Vi har faktisk ingen / få stresstilfælde i vores
organisation, men vi har en god sundhedsforsikring
til medarbejderne, og desuden prøver vi at være
opmærksomme på hinandens ve og vel. Så skal vi
egentlig stressforebygge?”

JA

Ja, det skal I!

NEJ

• Fordi stressforebyggelse er med til at sikre, at I
kan have en organisation, der kan blive ved med
at trives og performe trods nye krav og
forandringer.

JA
Nej, drop snakken om skyld & ansvar!

NEJ

• Fordi placering af skyld og ansvar hører
ikke til i den effektive stressforebyggelse.
Det handler derimod om at arbejde med
det fælles ansvar, som virksomhed, ledere
og medarbejdere deler.
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• Fordi sundhedsforsikringen er reaktiv og
aktiveres dermed, når skaden er sket. Selvom
flere sundhedsforsikringer tilbyder hotlines eller
app-løsninger, så skal stressforebyggelsen foregå
mellem leder og medarbejder ude på
arbejdspladsen, hvor de har deres hverdag.

”Vi har allerede nogle brugbare
retningslinjer indskrevet i vores
stresspolitik, og vi har også afholdt et
foredrag om stress – kan vi gøre
mere?”

NEJ

• Fordi antallet af stresstilfælde ikke udelukkende
er en målestok for trivsel i hverdagen, da der i
virksomheden kan være en tendens til
sygenærvær.
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JA

Ja, for stressforebyggelse kræver meget
mere end ét foredrag!
• Selvom foredrag og retningslinjer for
stresshåndtering, etc. er nødvendige
indsatser, så foregår stressforebyggelse
ikke på papiret, men går derimod håndi-hånd med organisationens dagligdag
og det betyder, at der skal viden og især
værktøjer til for at virksomhed, leder og
medarbejdere kan løfte det fælles
ansvar.
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JA

”Okay, men pt. har vi rigtig travlt i vores
organisation, som står overfor større
forandringer / projektimplementeringer
etc., så vi må vente med at sætte
stressforebyggelse på dagsordenen, da
organisationen ikke kan tage mere ind nu.
Det er helt forståeligt, ik?”

NEJ

Nej, medmindre I hellere vil reparere bagefter på
organisationen – og det kan ikke anbefales!
• Det er ekstra vigtigt at have fokus på den stressforebyggende adfærd, når organisationen har travlt,
for den usikkerhed og de nye krav, der ofte følger med
forandringer, presser organisationen. Det er især her,
at ledere og medarbejdere skal bruge nogle gode
mentale værktøjer i hverdagen til at forebygge
mistrivsel og stress.

