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NÅR DET GODE ARBEJDSLIV 
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Hvorfor fokus på psykisk arbejdsmiljø? 

 

Det psykiske arbejdsmiljø påvirker bl.a.: 

 

• Medarbejdernes trivsel 

 

• Kvaliteten  

 

• Effektiviteten 

 

• Bundlinjeresultatet 

 

• Samfundet 
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Side 3     1. aug. 2016 

 

 Social kapital   
• Tillid 
• Retfærdighed  
• Samarbejdsevne  

TYDELIG KERNEOPGAVE 
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TRIVSEL I ORGANISATIONER 
Organisatorisk medlemskab – en invitation til ”det fælles tredje” 

Organisatorisk 
medlemsskab 

Personlighed 

 

Faglighed 

”Det fælles tredje” 

• Faglig tilgang 

• Kompetencer 

• Uddannelse 
 

• Personlige værdier 

• Følelser 

• Holdninger 

• Hvad har kerneopgaven brug for?  
• Hvad har arbejdsfællesskabet brug 

for? 

Frit efter Maja Lous Haslebo ”Organisatorisk medlemskab” 

ORGANISATORISK MEDLEMSKAB 
Det rum vi alle har skrevet kontrakt med - sammenhængende og samlende kraft 

 

• Rummet, som samler os om en fælles interesse - kerneopgaven 

• Bør fylde mest i vores kommunikation og ageren med hinanden 

• Fokus på kerneopgaven, som højeste kontekst 

• Fokus på, hvad kerneopgaven og arbejdsfællesskabet har brug for 

• At sætte helheden over egne interesser 

• Vi er til for kerneopgaven og ikke omvendt  

 

• Fokus på rollen som organisationsmedlem som er andet og mere end faglighed og personlighed 

 

• Blik for organisatoriske faktorer som økonomi, tid, krav, rammer, strategi, justeringer af 
kerneopgaven mv. 

• Spille hinanden gode / bidrage til at andre kan gøre deres bedste som organisationsmedlemmer 
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NÅR DET FAGLIGE RUM DOMINERER… 
Faglig tilgang - kompetencer - uddannelse 

• Fare for at fagspecialister ophøjes og fritages for deres organisatoriske 
forpligtelser 

• Andre faggrupper bliver placeret lavt i hierarkiet 

• Opdeling i siloer – manglende sammenhængskraft 

• Eksperternes faglighed bliver omdrejningspunkt i sig selv, i stedet for et bidrag 
til den fælles kerneopgave 

• Andre faggruppers viden, ideer og kompetencer bliver ikke brugt – manglende 
anerkendelse 

• Min faglighed fremfor den "nyttige" faglighed    

• Organisatoriske faktorer fx økonomi, rammer, strategi mv. bliver negligeret til 
fordel for faglige idealer 

Hvordan kan vi bruge vores faglighed på en hensigtsmæssig måde som et 
bidrag blandt flere til den fælles løsning af kerneopgaven? 

NÅR DET PERSONLIGE RUM DOMINERER…
  
Personlige værdier – holdninger - følelser 

• Afsporer fokus fra kerneopgaven og kommer i vejen for et professionelt fokus 

(forkerte prioriteringer) 

• Udfordringer betragtes som personlige frem for et fælles anliggende 

• Vi inkluderer dem, vi svinger bedst med og ekskluderer andre (er det 

nødvendigvis dem, vi svinger bedst med, som det er mest relevant at 

samarbejde med?) 

• Vi undgår at stille krav til hinanden af frygt for, at det går ud over den 

personlige relation 

Hvad har arbejdsfællesskabet og kerneopgaven glæde af, at jeg 
deler og bidrager med? 
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EN LILLE FORTÆLLING… 

 

Biologien 
Centrale områder i at forstå og arbejde med et godt arbejdsmiljø. 

Kontrol oplevelse (Inoue) 

- Positivt. Hvis oplevelsen af kontrol er 
tilstede stimuleres produktion af 
serotonin (motorolien) 

- Negativt. Hvis oplevelsen af kontrol 
tabes, reduceres serotonin (motor 
brænder sammen, ved samme 
stresspåvirkning) 

Forventning (Dayan, Dolan og Schultz 2016) 

- Positivt. Stemmer forventning om 
belønning sammen med virkeligheden, 
stimuleres dopamin, som øger lysten 
til at arbejde, lære, og giver generel 
tilfredshed. (Brain prize 2017) 

- Negativt. Hvis belønning ikke stemmer 
overens, reduceres dopamin (de 
kognitive funktioner bliver hæmmet) 
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Side 11      

 

FRA EN TILGANG TIL EN ANDEN 
For at kvalificere arbejdet med kerneopgaven og trivslen 

FRA 
• Individuelle rettigheder 

 

• Vilkår og trivsel som ledelsesansvar 

 

• Trivsel som noget man kan ”få” 

 

• Passiv modtager 

 

• Have ret til at brokke sig  

 

 

 

TIL 
• Fælles forpligtelser 

 

• Fælles ansvar 

 

• Noget vi må skabe  

 

• Aktiv bidragsyder 

 

• Pligt til at komme med 
forbedringsforslag 
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PRIORITERING 

1. Kerneopgaven 

 

2. Fællesskabet  

 

3. Det individuelle hensyn, når de 2 første 
prioriteter ikke lider under det 

OLFA-MODELLEN  
Hvordan skaber vi sammen det gode arbejdsmiljø?  

1 Organisation 

”Hvad er målet 
med opgaven” 

2 Leder 

”Hvilken retning 
skal vi tage?” 

4 Ansat 

”Hvilke 
synspunkter, 
værdier og 

holdninger bringer 
jeg i spil?” 

3 Fællesskabet 

”Hvilke handlinger 
kan vi udføre?” 

 

 

OLFA benyttes til at styre dialoger,  
beslutninger og adfærd på 
arbejdspladsen.  
 
Brug rækkefølgen i modellen til 
prioritering,  
når der opstår et nyt spørgsmål i 
hverdagen.  
 
Arbejdsfællesskabet er 
implementeret i punkterne.  
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Hvordan kan I som tillidsrepræsentanter bidrage til 
fokus på fællesskabet om kerneopgaven?  

 

JERES ROLLE SOM 

TILLIDSREPRÆSENTANTER I 

ARBEJDSMILJØARBEJDET 
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EKSEMPEL PÅ FORKSEL  

 Fælles opgaver AMRs vinkel på opgaven TRs vinkel på opgaven 

Fysisk arbejdsmiljø Sikre at arbejdet er sundhedsmæssigt 
forsvarligt og have viden om at de fysiske 
forhold er i orden og i overensstemmelse med 
gældende regler 

Sikre at der er en kultur og organisering af 
arbejdet, så der er et godt arbejdsmiljø, hvor 
arbejdsskader forebygges 
 

Psykisk arbejdsmiljø 
(stress, vold, mobning 
og chikane) 

Udarbejdelse af retningslinjer og politikker 
samt evaluering af disse, men også sørge for at 
formidle kontakt ved nødvendig behandling af 
problemer med det psykiske arbejdsmiljø. 

Udarbejdelse af retningslinjer og politikker 
samt evaluering af disse. Derudover 
varetagelse af konkrete personalesager 
 

Omstruktureringer/ 
ændringer på 
arbejdspladsen 

Tilpasse APV og sikre at arbejdsmiljøgruppen 
inddrages i planlægningen. 

Overholdelse af overenskomster og aftaler 
 

Sygefravær Forholde sig til det arbejdsmiljørelaterede 
sygefravær 

Tjenstlige samtaler, fraværspolitikker 
 

ArbejdsPlads- 
Vurdering (APV) 

Skal deltage og medinddrages i arbejdspladsens 
planlægning af arbejdsmiljøforhold, herunder 
deltage i APV og opfølgning på samme 

Aftale retningslinjer for arbejdspladsens 
udarbejdelse af handlingsplaner samt drøfte 
disse. 
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Hvad skal I samarbejde om? 
Hvad kan I som TR bidrage med ind i 
samarbejdet? 

 

DIALOGSPØRGSMÅL 
Brug dem til forventningsafstemning omkring TRIO-samarbejdet 

• Hvad skal vi samarbejde om? 

• Hvordan skal rammen for vores samarbejde være? 

• Hvilke værdier skal præge vores samarbejde? 

• Hvilke roller har vi hver især? 

• Hvilke forventninger har vi til hinanden, således vi kan varetage vores 
rolle? 

• Hvad gør vi, hvis vi er uenige 

• Hvordan og hvornår fortæller vi den øvrige personalegruppe, hvad vi 
taler om? 
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Jeg er blevet mindet om…  

Jeg er blevet klogere på… 

Når jeg kommer hjem, vil jeg… 
 


