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Hvem har ansvar for balancen? 
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Workshoppens program 

• 10 min: Kort introduktion - v. Mette Aagaard 

• 20 min: Lidt fakta på bordet - v. Vibeke Koushede 

• 20 min: Hvad er vores ansvar i HR og hvad kan vi gøre? – v. jer 

• 25 min: Opråb til HR: Hvad er konklusionen? – v. os alle!  

Invitation til diskussion…. 
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AB Bakker and WGM Oerlemans, Erasmus University Rotterdam 2010, adapted from Russell, 1980, 2003 
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Udgangspunktet for diskussionen 
 

Performance kulturens værste bi-produkt er stress. 

 

Stress fører til udbrændthed. 

 

Udbrændthed har massive menneskelige og økonomiske 
konsekvenser.  

 

Det bliver mere og mere udbredt. Og Danmark leverer ikke en 
imponerende indsats 

 

Hvem skal gøre noget ved det? Og hvad? 
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• ‘Lidt stress er godt. Og hvis man aldrig oplever stress, arbejder 
man for lidt’ 
• Lidt stress er i hvert fald ikke skadeligt. Men det er ikke ‘lidt stress’, vi skal tale 

om i dag.  

 

• Stress er jo ikke kun noget, der kommer fra arbejdet, så det  kan 
ikke kun være arbejdspladsens ansvar at gøre noget ved det!  
• Korrekt, men vi vil i dag diskutere det, vi kan gøre noget ved. Og vi ved, at 

arbejdspladsens påvirkning er HELT afgørende.  

 

• Vi kan ikke se på vores sygefravær, at stress og udbrændthed rent 
faktisk er et problem.  
• Sygefravær er sidste udvej og ikke eneste materialisering af, at der er et 

problem. Det kan være folk siger op eller præsterer mindre godt. Problemet 
opstår langt før og kaldes ‘present-ism’.  

 

Myter i diskussionen om stress og udbrændthed 
- og som er super gode til at sparke diskussioen til 
‘hjørne’ 
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Mistrivsel smitter 





Stress og depression væsentligste kilder til sygdom i 2020 

Ubehandlet stress forårsager > 50% depressioner og angst 

37.000 sygemeldt hver dag 

430.000 har symptomer på alvorlig stress hver dag  

 

500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet 

 
30 % kommer tilbage på arbejdsmarkedet 
 

1400 dør  

af stress 

hvert år 

 

I 2011 var 9 % af privatansatte ledere stressede i høj grad  
 - i 2014 var det tal steget til 15 %  
 





Vælg layout 

1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen 
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Hvornår sætter vi ind? 

Mentalt sund 
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Mentalt usund 
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Udbrændthed 

Sundhedsfremme 
Fokus på at fremme ressourcer 
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Fokus på at forebygge risikofaktorer 

Kontinuerlig proces livet igennem 

Behandling 
Fokus på at helbrede skader 
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MISTRIVSEL SMITTER  

DET GØR TRIVSEL HELDIGVIS OGSÅ! 



• Hvad er HR’s ansvar? 

 

• Hvad kan (skal) HR gøre? 

 

• Hvad er næste bedste skridt? Fælles diskussion 

 

 

Gruppediskussion 
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»Arbejdet er ikke altid en del af 

problemet, men det er altid en del af 

løsningen«  
 

Pernille Knudsen  
Viceadmin. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening 



3 gange ↑ risiko  

for depression  

sammenlignet 

med 

høj mental 
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 ↑ 
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KONTINUERLIG PROCES LIVET IGENNEM 

Fra bogen For mental sundhed – et nyt perspektiv af Vibeke Koushede. Baseret på Huppert   

 



KONTINUERLIG PROCES LIVET IGENNEM 

Fra bogen For mental sundhed – et nyt perspektiv af Vibeke Koushede. Baseret på Huppert   

 

MENTAL SUNDHEDSFREMME: FOKUS PÅ FAKTORER DER FREMMER TRIVSEL 

 

FOKUS PÅ RAMMERNE 

 


