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Forebyggelses- og trivselspolitik for 
Psykiatri & Social, Region Midtjylland

Indledning

Psykiatri og Social ønsker at 
fremme og skabe et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø, hvor medarbejdere 
trives og finder en rimelig balance 
mellem vilkår og forventninger samt 
mellem arbejds- og privatliv. Ledere 
og medarbejdere skal i fællesskab 
sikre og fortsat udvikle arbejds-
miljøet, så denne opgave bliver en 
naturlig del af hverdagen.

Der opleves stadigt stigende krav 
både internt og eksternt, og orga-
nisationen og dagligdagen påvirkes 
især af udefrakommende forandrin-
ger, som medarbejderne ikke har 
indflydelse på. Dette er vilkår, men 
det er også forhold, der kan påvirke 
trivsel og helbred.

Sygefraværspolitikken, der blev 
udarbejdet for Psykiatri og Social i 
2010, angiver de retningslinjer, der 
skal følges, når en medarbejder er 
blevet syg og langtidssygemeldt. 
Nærværende politik har til formål at 
sætte fokus på de områder, der kan 
fremme trivsel og mindske fravær 
forårsaget af det psykiske og fysiske 

arbejdsmiljø. Der henvises desuden 
til RMU’s delpolitik om vold, mob-
ning og chikane i Region Midtjylland
(link til denne politik finder du på 
bagsiden af denne folder under 
afsnittet ”Brug for hjælp”).

Det er Psykiatri og Socials mål, at 
alle ansatte skal finde det motive-
rende og tilfredsstillende at gå på 
arbejde, og at medarbejderne både 
trives med arbejdet på arbejdsplad-
sen og efter arbejdstid. Glade og 
tilfredse medarbejdere har positiv 
indflydelse på brugerne og patien-
terne på afdelinger og de sociale 
tilbud og gør Psykiatri og Social til 
en attraktiv arbejdsplads.

God trivsel påvirkes både af faktorer 
i privatlivet og forhold på arbejds-
pladsen. Medarbejderne i Psykiatri 
og Social skal opleve, at privatliv og 
arbejdsliv kan forenes. Dette sker 
bl.a. gennem et godt arbejdsmiljø og 
et fokus på sammenhæng mellem 
krav og forventninger på den ene 
side og ressourcer på den anden.
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Formål 

Trivsels- og forebyggelsespolitikken 
skal
•	 Sende et klart signal om, at 

Psykiatri og Social er opmærk-
som på og interesserer sig for 
medarbejdernes trivsel

•	 Bidrage til, at Psykiatri og Social 
opleves som en arbejdsplads 
med fokus på det enkelte men-
neske og dennes trivsel og 
velbefindende

•	 Fungere som oplæg til lokale 
drøftelser af forebyggelse af 
arbejdsbetinget sygefravær. 
Politikken er den overordnede 
minimumsramme, der beskriver 
de værdier og holdninger, der 
knytter sig til trivsel i Psykiatri 
og Social. Politikken skal efter-
følgende drøftes og implemen-
teres lokalt i overensstemmelse 
med lokale vilkår og forhold 

•	 Øge kendskabet til de faresig-
naler, der kan føre til arbejdsbe-
tinget sygefravær

•	 Bidrage til, at de ansatte føler 
sig trygge i arbejdsdagen og 
ikke frygter arbejdsbetinget 
sygdom

Det er målet, at medarbejdere i 
Psykiatri og Social
•	 Trives med at gå på arbejde 

hver dag
•	 Ikke bliver syge af at gå på 

arbejde
•	 Oplever en sammenhæng mel-

lem arbejds- og privatliv
•	 Skal opleve et reelt fokus på 

krydsfeltet mellem forventnin-
ger og ressourcer i det daglige 
arbejde. Det sker bl.a. gennem 
en opmærksomhed på løbende 
prioritering af opgaver

•	 Oplever en åben og interesseret 
arbejdsplads, der er opmærk-
som på og tager hånd om med-
arbejdernes velbefindende

•	 Ikke føler sig alene, hvis de 
mistrives. Arbejdsrelateret 
stress er ikke et individuelt 
problem, men organisationen 
sætter fokus på håndtering af 
manglende trivsel og arbejdsre-
lateret stress

•	 Selv har et ansvar for at bidrage 
til en åben dialog og gøre op-
mærksom på mistrivsel såvel 
personligt som kollegialt  
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Læsevejledning

Trivsels- og forebyggelsespolitikken 
falder i to dele og er opbygges, så 
trivsel indledningsvist beskrives i 
henhold til definition fra Videncen-
ter for Arbejdsmiljø. Hernæst næv-
nes de forhold, som bidrager til at 
skabe trivsel på arbejdspladsen og 
nedbringe arbejdsrelateret stress. 
Til sidst behandles arbejdet med 
trivsel og forebyggelse på forskel-

lige niveauer i Psykiatri og Social, 
nemlig organisations-, ledelses-, 
afdelings/institutions- og medarbej-
derniveau.

Som redskab til politikken er der 
udarbejdet en GUIDE til brug i det 
videre arbejde med trivsel og fore-
byggelse. Her findes desuden links 
til inspiration for både ledere og 
medarbejdere.
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Hvad er trivsel?

Videncenter for Arbejdsmiljø anven-
der følgende definition: ”Trivsel på 
arbejdet er, når vi oplever velvære 
og balance mellem de krav, vi stilles 
over for, og vores behov, kompeten-
cer og ressourcer”.

God trivsel er ifølge Videncenter 
for Arbejdsmiljø: ”et resultat af, at 
der hos hver enkelt medarbejder er 
balance mellem de udfordringer, der 
gives, og de ressourcer, der er til rå-
dighed. Den enkelte ansatte mærker 
løbende, om der er balance mel-
lem udfordringer og ressourcer og 
denne opfattelse skabes i samspillet 
mellem medarbejdere, mellem med-
arbejdere og ledere og mellem de 
forskellige dele af organisationen. 
Arbejdet med at skabe god trivsel er 
altså vedvarende og noget, der ska-
bes i dialogen og kommunikationen 
på alle niveauer af organisationen”.
(www.arbejdsmiljoviden.dk). 

En af de største trusler mod god 
trivsel er arbejdsrelateret stress. 
Stress bruges ofte som et synonym 
for travlhed eller sygdom, selvom 

stress ikke i sig selv er en sygdom. 
Derimod kan stress udløse en lang 
række fysiske, psykiske og sociale 
reaktioner, som kan føre til længere- 
eller korterevarende sygefravær. 
Lang- og kortvarig stress er nær-
mere beskrevet i GUIDEN.

Hvad skaber trivsel?

Indflydelse
Det er nemmere at håndtere 
stress, når man føler, at man har 
indflydelse på situationen. Oplever 
man, at man kan påvirke dele af sit 
arbejdsområde, får man en større 
følelse af at have kontrol over og 
styr på situationen. Har man et 
arbejde, hvor der er daglig risiko for 
vold eller trusler om vold, påvirkes 
oplevelsen af at have kontrol over 
situationen. Det er derfor vigtigt at 
være opmærksom på, hvordan man 
ellers kan skabe indflydelse på sin 
arbejdssituation.     

Forudsigelighed
De fleste trives bedst med, at 
tingene er, som de plejer at være. 
Når der rykkes ved rutiner eller 

http://www.arbejdsmiljoviden.dk
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foretages store ændringer, ska-
bes der god grobund for stress og 
usikkerhed. Derfor er det for de 
fleste mennesker vigtigt med tilpas 
information om f.eks. perioder med 
ekstra arbejdsbelastning, så man 
har mulighed for at forberede sig 
på situationen. Forudsigelighed 
handler i denne forbindelse om de 
store linjer og ikke om alle detaljer i 
dagligdagen.

Social opbakning fra 
leder og kolleger
Støtte i pressede situationer kan 
minimere reaktioner på stress. Det 
hjælper at drøfte udfordringerne 
med kollegerne og/eller lederen, 
idet det giver følelsen af, at man ikke 
er alene om problemerne. Støtte 
kan være praktisk i form af konkret 
hjælp til at løse vanskelige opgaver, 
men det kan også være psykologisk 
gennem et signal om, at man ikke er 
ikke alene om at klare en vanskelig 
situation. Har man et arbejde med 
risiko for vold eller trusler om vold 
er det desuden vigtigt, at der er 
særligt fokus på støtte af både prak-
tisk og psykologisk karakter.

Følelse af ”den rigtige retning”
Har man fornemmelsen af, at ens 
arbejde bidrager til den samlede 
opgaveløsning i afdelingen og orga-
nisationen, er man knap så tilbøjelig 
til at føle utryghed og stress. Det 
er vigtigt at fejre hverdagens små 
og store succeser og markere, at 
man er med til at gøre en forskel. 
Oplevelsen af, at man udfører et 
meningsfyldt arbejde, bidrager til 
trivsel hos både den enkelte og hos 
hele afdelingen.

Udfordringer
Et godt arbejdsliv med god trivsel er 
ikke ensbetydende med, at man skal 
være forberedt på alt, og at intet må 
fravige fra rutinerne. Arbejdsdagen 
kan sagtens indeholde uventede 
opgaver, der måske stresser kort-
varigt, eller som giver midlertidig 
forvirring over opgaveløsning eller 
mål. Den slags udfordringer er med 
til at afveksle og udvikle arbejdet, 
og den slags stress er ikke skadelig. 
Det har betydning for trivslen, at 
arbejdsdagens krav opleves som al-
sidige og både fagligt og personligt 
udfordrende.
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Anerkendelse
En oplevelse af, at ens arbejdsind-
sats anerkendes, er vigtigt for alle 
mennesker. Det bidrager til god 
trivsel, når man føler, at man gør en 
forskel, og at ens arbejde har be-
tydning for den samlede opgaveløs-
ning. Det er vigtigt, at den enkelte 
medarbejder har en fornemmelse 
af, hvornår arbejdet er udført til-
fredsstillende. Denne drøftelse kan 
både finde sted internt i afdelingen 
og mellem den enkelte medarbejder 
og dennes nærmeste leder, og man 
kan have fokus på at give konstruk-
tiv feedback på udførte arbejds-
opgaver. I forhold til trivsel er det 
ligeledes centralt, at medarbejderen 
har en oplevelse af retfærdighed, 
herunder at processer foregår på 
en ordentlig måde, og at skrevne og 
uskrevne regler bliver overholdt. 
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Hvem skaber trivsel i 
Psykiatri og Social?
Det er et fælles ansvar at skabe et 
godt arbejdsmiljø, og arbejdet skal 
forankres flere forskellige steder i 
organisationen. En forudsætning 
for at skabe god trivsel og nedbrin-
ge arbejdsrelateret stress i Psykiatri 
og Social er, at der er opmærksom-
hed på området på organisatorisk 
og strategisk niveau, på ledelsesni-
veau, på afdelinger og institutioner 
og hos den enkelte medarbejder.

Ifølge MED-aftalen for Region 
Midtjylland har alle medarbejdere, 
der kommer ud for forhold, der skal 
anfægtes, pligt til at gå til nærmeste 
overordnede (se MED-aftalen §2, 
Formål og midler). Alle afdelinger/
institutioner har desuden tillids-
repræsentanter, en arbejdsmiljø-
repræsentant og en arbejdsleder 
i arbejdsmiljøorganisationen, som 
har pligt til at reagere ved tegn på 
og information om mistrivsel. Alle 
medarbejdere skal kende arbejds-
miljørepræsentanten, arbejdslede-
ren og tillidsrepræsentanten, og nye 
medarbejdere bør oplyses herom 
allerede i introduktionen.

Organisationen
Psykiatri og Social tænker trivsel 
og forebyggelse af arbejdsbetinget 
sygefravær ind i aktiviteter på tværs 
af hele organisationen såsom:
•	 MUS-samtaler
•	 Sygefraværssamtaler
•	 Ansættelsessamtaler
•	 Fratrædelsessamtaler
•	 Kompetenceudvikling
•	 Arbejdspladsvurdering (APV)
•	 TrivselsUndersøgelse og Leder 

Evaluering (TULE)
•	 Ledelsesudvikling
•	 MED-systemet

Det er vigtigt, at der lokalt handles 
på resultaterne af igangsatte akti-
viteter såsom APV og TULE. Følges 
der ikke op, kan det medføre en 
manglende følelse af opbakning, og 
dermed kan mistrivsel opstå.

Lederen
Lederen har stor betydning for 
medarbejdernes opfattelse af ar-
bejdspladsen. Lederen har en særlig 
rolle i forhold til opgaven med at 
skabe engagement og trivsel gen-
nem støtte, konstruktiv feedback og 
opfordring til selvledelse. Lederen 
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skal desuden arbejde for, at der sker 
en tydelig tilkendegivelse af mål, 
rammer og vilkår. Lederen skal både 
kunne lede enkeltpersoner og en 
hel afdeling/institution, og han/hun 
skal åbne dialogen for, hvordan der 
skabes god trivsel lokalt. 

Lederen er jf. Arbejdsmiljøloven for-
pligtet til at varetage sikkerheden 
og sundheden på arbejdspladsen, 
herunder det psykiske arbejdsmiljø. 
Denne forpligtelse omfatter alle 
problemer som følge af arbejdsbe-
tingede belastninger i den udstræk-
ning, at dette medfører risiko for 
sikkerhed og sundhed. Oplæg til 
ledelsesmæssige opmærksomheds-
punkter findes i GUIDEN. 

Afdelingen/institutionen/
kollegerne
Trivsel på arbejdspladsen forbin-
des af mange med forholdet til de 
nærmeste kolleger i afdelingen eller 
gruppen, man er tilknyttet til daglig. 
De sociale relationer på arbejds-
pladsen er derfor vigtige, når det 
handler om at skabe god trivsel. I 
GUIDEN findes oplæg til arbejdet 
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med god trivsel lokalt i afdelingen/
institutionen.

Den enkelte medarbejder
Alle ansatte har en generel forplig-
telse til at støtte op om de tiltag 
til sikring af trivsel, som ledelsen 
fastsætter.

To medarbejdere oplever ikke trivsel 
ens. Derfor er det vigtigt at man 
fortæller, hvilke behov og ønsker 
man selv forbinder med trivsel i dag-
ligdagen, samt hvilke situationer/
opgaver der omvendt stresser én. 
Dette bidrager til en åben dialog i 
afdelingen, og kollegerne har mulig-
hed for at reagere, hvis de ser tegn 
på stress. Samtidig bliver lederen 
opmærksom på klimaet i afdelingen 
og har bedre mulighed for at gribe 
ind, før stress bliver langvarig og 
fører til en sygemelding. 

I GUIDEN findes idéer til, hvordan 
man som medarbejder kan bidrage 
til den gode trivsel på arbejdsplad-
sen.



Region Midtjylland
Tingvej 15, Postboks 36

DK - 8800 Viborg

www.psykiatrisocial@rm.dk

Hvis man som leder eller medar-
bejder er ramt af arbejdsrelateret 
stress eller har været udsat for 
traumatiske hændelser (ulykker, 
alvorlige fejl, vold, trusler) eller 
personlige belastninger (sygdom, 
fysisk/psykisk belastning), er der 
mulighed for at benytte sig af Re-
gion Midtjyllands tilbud om psyko-
loghjælp. Det er ikke nødvendigt 
med en henvisning, og man kan selv 
bestille tid. Tilbuddet er gratis for 
både medarbejder og arbejdsplads. 
Yderligere information findes i pje-
cen på følgende link:
http://www.rm.dk/
files/Regionshuset/
HR-afdelingen/MED%20
aftale/2009.09.17%20RMU/Pkt.6.4_
Psykologhj%C3%A6lp2_pjece.pdf
 

Der kan desuden læses mere om 
trivsel på arbejdspladsen på:
www.personaleweb.dk. 
Her findes også magasiner om 
arbejdsbetinget stress udgivet af 
Det Personalepolitiske Forum. Ideen 
med magasinerne er at hjælpe 
MED- og SU-udvalg med at aftale 
retningslinjer for arbejdspladsens 
samlede indsats for at identificere, 
forebygge og håndtere arbejdsbe-
tinget stress.

En arbejdsgruppe under RMU har 
i 2010 udarbejdet en delpolitik om 
vold, mobning og chikane i Region 
Midtjylland. Politikken findes på 
Region Midtjyllands hjemmeside via 
følgende link:
http://www.rm.dk/om+regionen/
organisation/koncern+hr/
politikker+og+retningslinjer/
personalepolitik/
vold,+mobning+og+chikane

Brug for hjælp?
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