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• Hvorfor fokus på følelsesmæssige krav?  

• Hvad gør det ved os, når kravene bliver for høje? 

• God forebyggelse går på flere ben 

• Kollegial supervision som systematisk forebyggelse – konkret 
værktøj 

• Alternativt kollegial sparring   
 
 

Formiddagens program 



Hvad kendetegner den gode 
hjælp?  

Hvilke erfaringer har I med 
forebyggelse af følelsesmæssige 

belastninger?  
Hvad kan være en udfordring? 



Dilemmaet 

Meningsfuldt og givende arbejde 
(begejstring) 

Overvældende og psykisk belastende 
(belastning) 



 
 

• at høje følelsesmæssige krav kan have negative sundhedsmæssige 
konsekvenser (stress, udbrændthed) 

• at høje følelsesmæssige krav er stærkt relateret til risikoen for 
langtidssygefravær  

• at høje følelsesmæssige krav er relateret til en forhøjet risiko for at 
få behandling med antidepressiv medicin 
 

• at hvis man som medarbejder samtidig oplever organisatoriske 
problemer (dårlig ledelse, mistillid, mangel på social støtte og 
dårligt indbyrdes samarbejde), bidrager det til, at de 
følelsesmæssige krav bliver ekstra vanskelige at håndtere  
 

 
 
 
 
Kilde: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark, 2014 

 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet, 2012  

Forskning viser… 



 

Arbejdsbetinget stress kan forårsages af mange forskellige faktorer som 
f.eks. arbejdets organisering, følelsesmæssige krav, arbejdsmiljø, dårlig 
kommunikation mv.  
 
Overordnede tre typer: 

 
• Klassisk stress: Tempo, ensformigt arbejde, lav indflydelse, få 

udviklingsmuligheder, stort arbejdspres 
 
• Relationel stress: Uklare krav, følelsesmæssige krav, konflikter, vold og 

trusler, lav prestige, krævende kunder, utydelig og vag ledelse 
 

• Moderne stress: Mange krav og deadlines, uklar grænse mellem arbejde 
og fritid, ubalance mellem arbejdsliv og privatliv, manglede 
forudsigelighed  
 

 

Stressfaktorer i omgivelserne 



 

”Udbrændthed er en tilstand af følelsesmæssig udmattelse, hvor 
servicemedarbejdere udvikler et upersonligt syn på modtagerne af 

deres ydelser og vurderer egen indsats negativt”  
(Maslach & Jacksons) 

 
 
 

Tre karakteristika er centrale i udbrændthed: 
Følelsesmæssig udmattelse 

Følelsesmæssig distancering i forhold til andre mennesker 
Dårligere selvværd og ydeevne i forhold til udførelsen af arbejdet 

 
 
 

Udbrændthed (I) 



 
Udbrændthed er en proces – en forandring i holdning, følelser og 
handlinger:  

1. Engagement og optimisme  
2. Ambivalens og tvivl 
3. Frustration og magtesløshed 
4. Opgivenhed og resignation 
5. Kynisme og apati 
6. Udbrændthed 
 

Udbrændthed (II) 



Professionel 

Privat Personligt 

De tre P’er 



 

 
Det vigtige er ikke, hvor grænsen går. 

 
Det vigtige er, at man selv styrer ”trafikken” henover 

grænsen – at man er en god grænsevogter. 
 

Grænsevogteren til de tre P’er 



 
• Følelser kan være positive og negative – men de har alle en funktion 

 
• Følelser er vores vurdering af overensstemmelsen mellem de ydre 

krav/udfordringer til os, vores indre dybfølte behov, værdier og ønsker og 
vores handlemuligheder 
 

• Når vi er i kontakt med en følelse i en konkret situation, er der potentiale 
for også mere reflekteret at komme i kontakt med de dybfølte behov, 
værdier eller ønsker, der opleves ikke at kunne tilfredsstilles eller 
realiseres 
 

• Når vi kommer i kontakt med behov, værdier eller ønsker og undersøger 
mulighederne for at realisere dem, så er motivationen til at udvikle sig til 
stede 

 
 
Kilde: Patricia Coughlin, 2001 

 

Følelser som drivkraft for trivsel 



 
 
 
 
 

Følelser og energi 

FØLELSER, DER ØGER 
ENERGIEN 

FØLELSER, DER HÆMMER 
ENERGIEN 

Glæde 

Seksueltbegær/opstemthed 

Vrede 

Frygt  

Tristhed/sorg 
 

Angst 

Skyld  

Skam  
 

Kilde: Patricia Coughlin, 2001 



 
• Forsvaret træder i kraft, for at vi kan fastholde et positivt 

billede af os selv og reducere angst samt følelser af skyld og 
skam.  
 

• Vi benytter os konstant af vores forsvar - og det er en sund 
mekanisme. Men vores forsvar kan også være en rigid 
størrelse, der kan have store konsekvenser for den enkelte, 
teamet og organisationen. 

 

Forsvarsmekanismer (I) 



 
Forsvarsmekanismer er vores ubevidste måde at håndtere pres, 
trusler og ubehag fx: 
 
• Fordømme 
• Generalisere 
• Placere skyld hos den anden 
• Sort-hvid opfattelse 
 
 
Fordel:  Fritager os selv for skylden/ansvaret 
 
Ulempe:  Frarøver os muligheden for at ændre situationen 
 
Resultat:  Handlingslammelse, fastlåst situation, stress,  
  depression, lavt selvværd 

Forsvarsmekanismer (II) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Patricia Coughlin, 2001 

 

Forskellige former for forsvar 



• Vi ser ikke realiteterne i øjnene 

• Vi tegner vores eget billede af virkeligheden  

• Vores evne til at løse problemer (kognition) indskrænkes – 

vores præstation forringes 

• Vi sidder fast i situationen/relationen/opgaveløsningen 
 

Konsekvenser ved brugen af forsvar 



FOREBYGGELSE 



Når borgerne/kunderne m.fl. udviser følgende adfærd:  
• Udadreagerende/aggressive/truende/en hård tone  
• Grænseoverskridende/krænkende  
• Uforudsigelige/utilregnelige  
• Selvskadende  
• Opmærksomhedskrævende  
• Klagende/hjælpeløse/tavse  
• Høje forventninger/krav til service eller kvalitet  
 
Når opgaverne i kontakten til borgerne/kunderne er karakteriseret ved:  
• Håndtere vrede, frustrerede eller utilfredse borgere/kunder  
• Samarbejde med pårørende eller andre samarbejdsparter  
• Indgående relationsarbejde (behandling, opdragelse, m.m.)  
• Støtte borgere i krise eller sorg (evt. ved dødsfald)  
• Motivere eller hjælpe borgere med svære problemer  
• Overvåge eller sætte grænser for borgere  
• Arbejde med borgere involveret i alvorlig kriminalitet eller andre etiske 

problemstillinger (omsorgssvigt, vanrøgt, misbrug m.m.)  
• Ansvar for syge, skrøbelige eller ressourcesvage borgere  (børn, døende, psykisk 

syge m.fl.)  
• Ansvar for beslutninger med vidtrækkende konsekvenser for borgeres liv 

(myndighedsarbejde, sagsbehandling m.m.)  
 

Systematisk forebyggelse, når arbejdet indeholder… 



 
• At medarbejderskal skal forstå, rumme og håndtere andres og egne 

følelser (afmagt, frustration, utryghed, vrede m.m.)  
 

• At medarbejderne skal lade som om, at man føler noget, som man 
egentlig ikke føler (fx smile, optræde høfligt, vise forståelse eller 
venlighed, uafhængigt af borgerens/kundens adfærd )  
 

• At medarbejderne undertrykker negative følelser (vrede, irritation, 
antipati, m.m.)  
 

• At medarbejderne skal skjule følelser (frygt, bekymringer, ligegyldighed, 
kedsomhed m.m.)  
 

• At medarbejderne skal aflæse og forudse handlinger (være på ”forkant” 
med situationen)  
 

• At medarbejderne skal navigere i dilemmaer  
 

Systematisk forebyggelse, når arbejdet kræver… 



Planlæggelse og tilrettelæggelse af arbejdet 

• Informeres borgere, kunder m.fl. om hvilket service- og kvalitetsniveau de kan forvente?  
• Kan de ansatte få hjælp til prioritering af arbejdsopgaver i det daglige?  
• Er der en tydelig og fælles forståelse af arbejdsmetoder (ansatte imellem og ansatte og ledelse 

imellem)?  
• Er der en tydelig og fælles forståelse af niveauet for kvalitet/service i arbejdet?  
• Tages der hensyn til de følelsesmæssige krav, når opgaver fordeles?  
• Har man tilstrækkeligt med tid til at udføre de opgaverne?  
• Er der passende fysiske rammer? (rum til pause, gennemførelse af fortrolige/svære samtaler m.m.)  
• Hvor eller hvordan har de ansatte indflydelse på planlægning og udførelse af arbejdet?  
 
Oplæring og instruktion 
• Har de ansatte de nødvendige kompetencer til at løse arbejdsopgaverne i relation til arbejdet med 

mennesker (viden, metoder, erfaring)?  
• Har de ansatte viden om den type borgere, de arbejder med (borgernes behov, adfærd, udfordringer 

mv)?  
• Oplæres de ansatte tilstrækkeligt i metoder til at håndtere følelsesmæssige krav   
• Hvordan sikres det, at nyansatte er klædt på til at udføre arbejdet?  
 
Sikring af hjælp, støtte og sparring  
• Er der i det daglige mulighed for kollegial/ledelsesmæssig hjælp og sparring om konkrete opgaver?  
• Hvordan gives støtte og omsorg i særligt vanskelige situationer?  
• Får ansatte feedback ift., hvornår arbejdet er udført godt nok (kvalitet og serviceniveau)?  
• Er der regelmæssig eller systematisk mulighed for at efterbearbejde høje følelsesmæssige krav?   
• Kan alle med behov få hjælp, støtte og sparring?  
• Virker støtten, sparringen eller supervisionen?  

God forebyggelse 

Kilde: Arbejdstilsynet, spørgeguide til ”Følelsesmæssige belastninger” 
           Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet, 2012  



 

Hvordan arbejder I konkret med forebyggelse af høje 
følelsesmæssige krav?  
 
Virker forebyggelsen efter hensigten?  
 
Indenfor hvilket område af forebyggelsen er I særligt gode? 
Hvad lykkes I med her og hvordan gør det en forskel for 
medarbejderne?  
 
Hvilket område i forebyggelsen kunne I med fordel give lidt 
ekstra opmærksomhed? Og hvordan kunne det gøres? 

Et kig på jeres forebyggelsesniveau 



Styrk din egen og arbejdspladsens robusthed 

Energi  
Energi har  betydning for vores trivsel, 
præstation og samarbejdsevne. Basale 
fysiske faktorer som  hensigtsmæssig kost og 
tilstrækkelig søvn skaber og vedligeholder  
energi og styrker vores robusthed.  

Mindfulness 
Du kan ved hjælp af  fx åndedræt, 
afspænding og mindfulness reducere 
den oplevede stress i hverdagen. 
Desuden handler mindfulness om at 
være til stede og holde fokus – skab 
langsom tid. 

Social støtte 
Når vi er under pres, er det vigtigt at 
få støtte fra vores kollegaer. Evnen til 
at lytte, være empatisk og løse 
konflikter styrker  teamets 
samhørighed,  trivsel og produktivitet.  

Problemløsning 
Evnen til at tænke analytisk og 
bevare roen - fx ved at  kunne 
udfordre kritiske tanker og fokusere 
på muligheder - giver overblik og 
hjælper os til at træffe  de mest 
hensigtsmæssige beslutninger.  

Optimisme og positive følelser 
Realistiske og positive tanker sikrer 
fokus på det, vi  kan gøre noget ved. 
Positive følelser styrker vores 
engagement og kreativitet, så vi kan 
se flere muligheder, når vi er under 
pres. 

Styrker 
Medarbejdere, der bruger 
deres styrker på arbejde, 
oplever  større arbejdsglæde, 
mindre stress, er mere robuste  
og har højere produktivitet.  

Kilder: Martin Seligman, Karen Reivich, Babara Fredrickson, Kabat Zinn,  CFMR,  m.fl 

Kerneopgaven 



Vejen til den gode arbejdsplads – social kapital 



 
De seks guldkorn: 

• Indflydelse (hvordan arbejdet udføres, pauser, hvem man arbejder sammen med, etc.) 

• Mening (formål med arbejdet, sammenhæng med andres indsats, kvalitet) 

• Forudsigelighed (relevante informationer om fremtidige forandringer og begivenheder) 

• Social støtte (praktisk og følelsesmæssig støtte fra kolleger og ledere) 

• Belønning (anerkendelse, karriere, løn) 

• Passende krav (kvantitative, følelsesmæssige, sociale) 

 

Vejen til et godt arbejde 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JPipbMtm8rm1SM&tbnid=uoYPMndMRE6HtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://investeringsguld.dk/hvorfor-investere-i-guldbarre&ei=PwV6U8KSBOyM4gS1-4DICA&bvm=bv.66917471,d.bGE&psig=AFQjCNGi3MhRaIoBqkfK3tBxr6RHIi7Xiw&ust=1400592021366518


 
Når vi er under pres og oplever belastninger, har vi brug for andre. 
 
At kunne håndtere belastninger afhænger derfor ikke kun af vores egne 
ressourcer og evner, men i høj grad også af kvaliteten af vore relationer på 
arbejde og de sociale netværk, vi er en del af.  
 
Desuden viser forskning, at positive relationer på arbejdet: 
• Øger trivsel og produktiviteten 
• Gør medarbejderne mere modstandsdygtige overfor stress  

 

Social støtte – positive relationer på arbejde 



 

Et godt samarbejde og en god feedback-kultur kræver en god 
dialogkultur (det hele handler i sidste ende om dialog).  
 
Tretrinsmodel for en god dialogkultur:  
• Spørg (stil flere spørgsmål) 
• Lyt (og lyt aktivt!) 
• Anerkend (ikke ros) – formålet med anerkendelse er at udtrykke 

”jeg hører, hvad du siger og når jeg bevæger mig herover og ser 
verden fra din vinkel, så forstår jeg godt, hvad du mener”  

Et godt samarbejde kræver arbejde 



KOLLEGIAL SUPERVISION 



 
Adskillige undersøgelser viser, at supervision på arbejdspladsen er den 
vigtigste faktor i forebyggelsen af stress hos personer, som arbejder med 
mennesker. Det kan både være supervision fra en person uden for 
arbejdspladsen og kollegial supervision. Effekten er den samme.  
 
 
• Supervision = kyndig vejledning  
• Supervision er vejledning, der er planlagt og accepteret af alle parter 
• Supervision er såvel en læringsproces som en ressourcegivende proces 

som ved bevidstgørelse af tanker, følelser og adfærd kan skabe nye 
handlemuligheder   

 

Hvorfor systematisk supervision? 



 
• Systematisk supervision giver mulighed for at få taget følelsesmæssig 

intensitet ud af oplevelserne, så man er i bedre stand til at håndtere dem 
(adskille tanker og følelser, genvinde kontrol over følelser) 
 

• Høj følelsesmæssig intensitet overvælder og gør det svært at reflektere 
(”hvad gjorde jeg godt/skidt i situationen?”) – derfor er det vigtigt, at der 
gives plads til dette i et andet ”rum” 
 

• Målet med supervision er at gøre medarbejderne i stand til at bruge 
følelser konstruktivt og håndtere andres følelser professionelt. 

 
 
 
 
Kilde: Arbejdstilsynet 

Hvorfor er systematisk supervision forebyggende? 



Krybdyrhjernen 
• Aktiveres ved oplevet trussel 
• Liv og død / sort og hvid 
• Instinktiv reaktion 
• Handlinger baseret på stærke følelser, vrede og angst 
• Kun tre handlemuligheder: Kamp, flugt, ligge død 
 
”Menneskehjernen” – den tænkende hjerne 
• Mere nuanceret forståelse 
• Handling baseret på bevidsthed og tænkning 
• Evnen til at se den andens perspektiv 
• Langsommere reaktion 
• Uendelige handlemuligheder 
 

Supervision er hjælp til hjernen 



 

• At styrke den enkeltes faglige identitet  

• At vise den enkeltes egne styrker og ressourcer  

• At anvise nye idéer og nye veje i forhold til faglige og personlige 

problemer  

• At sænke stressniveauet  

• At forhindre at man bliver udbrændt  

• At sikre eller udvikle kvaliteten af arbejdet  

• At vende skuffelser, skyldfølelser og følelse af utilstrækkelighed til 

professionelle dilemmaer, som kan løses  
 

Målet med den gode supervision 



Supervisanden  
Den der modtager supervision. Det er en kollega, som har en faglig problemstilling, 
han/hun ønsker at blive klogere på.  
 
Gruppen af supervisorer  
En gruppe kolleger, der påtager sig at give kollegial supervision. Gruppen er fælles om at 
give respons. Dens opgave er at generere konstruktive ideer til supervisanden og sørge for, 
at idéudviklingen sker efter supervisandens behov og ikke efter egne behov.  
 
Ordstyreren  
Ordstyreren vælges blandt gruppens medlemmer. Ordstyrerens opgave er at lede 
processen og sørge for at:  
• Markere hvem der har taleretten/ordet i de forskellige faser  
• Tiden holdes  
• Faserne i den kollegiale supervision overholdes , markere overgange fra faseren 
• Supervisandens behov er i centrum - ikke gruppens behov  
• Gruppen genererer konstruktive og fremadrettede ideer  
• Supervisanden får noget ud af responsen  
• Stemningen er god  
• Spillereglerne overholdes  
 
 

De tre roller i kollegial supervision 



1. fase – Fremlæggelse  
Kollegaen, som skal modtage supervision, fremlægger en faglig problemstilling, fortæller 
historien om problemstillingen og hvad i problemstillingen, hun ønsker gruppens respons 
på. Ordstyreren stiller eventuelt uddybende spørgsmål.  
 
2. fase – Anerkendelse  
Gruppen af supervisorer anerkender de ting, som kollegaen (supervisanden) allerede har 
gjort i forhold til problemstillingen. Ordstyreren spørger kort til, hvad kollegaen er mest 
tilfreds med i sin håndtering af sagen hidtil, og hvad hun oplever har virket bedst i 
håndteringen af problemstillingen indtil nu.  
 
3. fase – Undersøgelse  
Gruppen af supervisorer skal nu sikre sig et mere dybdegående kendskab til 
problemstillingen. De spørger opmærksomt, nysgerrigt, uddybende, konkretiserende og 
udvidende til de får et tydeligt billede af indholdet i problemstillingen.  
Gruppen skal hovedsageligt bruge ’hv’-spørgsmål, men undgå ’hvorfor’, da det kalder på, 
at supervisanden får behov for at gå i forsvar.  
Ordstyreren sørger for, at det bliver klart hvad gruppen skal give respons på, før 
responsfasen sættes i gang, fx ved at spørge: ”Hvad ønsker du særligt at supervisorerne 
fokuserer på?” eller ”hvad ønsker du særligt supervisorernes hjælp til?”.  

Faserne i kollegial supervision (I) 



4. fase – Respons  
Gruppen fremlægger sine hypoteser og refleksioner i forhold til problemstillingen. Den 
giver anerkendelse og konstruktiv feedback og kommer med forslag, idéer og nye 
perspektiver.  
Ordstyreren styrer processen og gruppen aktivt og sørger for løbende at få supervisanden 
til at forholde sig til, om hun kan bruge gruppens forslag, ideer m.v. eller om der eventuelt 
er noget, der skal uddybes. Ordstyreren holder sig distanceret i responsprocessen for at 
kunne styre processen. Supervisanden lytter, tager imod og sorterer. Hun er ikke forpligtet 
til at følge eller rette sig efter responsen. Det er hendes eget valg og ansvar.  
 
5. fase - Afslutning  
Kollegaen, som modtog supervision, fortæller, hvordan det har været, hvad hun har fået 
ud af processen og hvilke idéer hun har til at komme videre.  
 
6. fase - Evaluering  
Supervisand, gruppe og ordstyrer evaluerer forløbet.  
 

Faserne i kollegial supervision 



 
• Aftal på forhånd hvor mange gange en gruppe skal mødes, og fastlæg 

datoerne et halvt år frem 
 

• Hold maksimalt møder en gang om måneden, da det erfaringsmæssigt er 
nogenlunde dækkende for behovet  
 

• Aftal hvor lang tid møderne må vare. Erfaringen viser maksimalt to timer.  
 

• Der bør være mødepligt 
 

• Gruppen har tavshedspligt, man må ikke fortælle andre, hvad der er 
blevet talt om ved den kollegiale supervision 
 

• Man sidder i rundkreds eller firkant, så man kan se hinanden 
 
 

Overordnede spilleregler for supervisionen 



 
Kollegial sparring er en form for ”supervision i det daglige” 

kolleger imellem. Her giver I hinanden mulighed for selv at finde 
frem til løsninger og handlingsmuligheder ved at skabe små, 

koncentrerede refleksionsrum.  
 

Begge øvelser skal tage 5 minutter. Det er vigtigt, at tiden 
overholdes.  

 

Kollegial sparring 



 
Lad den kollega, der har brug for sparring fortælle, hvad der er 
svært uden afbrydelse. Som kollega skal du kun være øre og 
ikke hverken hjælpe eller udspørge.  
Når de fem minutter er gået, er seancen overstået.  
 
Metoden bygger på den erfaring, at man ved at få mulighed for 
at sige sit problem højt og fortælle om det, ofte selv kan finde 
ud af, hvad man skal gøre.  
 
 
 
 
 
 
Kilde: Supervision og sparring, 2016 (bar social og sundhed) 

 
 
 
 

Kollegial sparring: Det store øre 



 
De tre spørgsmål går ud på, at den person, der har brug for 
sparring, kort fortæller om sin problemstilling. Herefter er 
problemejeren tavs og den lyttende kollega stiller så mindst tre 
spørgsmål til det han/hun har hørt.  
 
Efter spørgsmålene er stillet, er seancen slut. Problemejeren 
skal altså ikke svare.  
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Supervision og sparring, 2016 (bar social og sundhed) 

 

Kollegial sparring: De tre spørgsmål 



 

• Jeg er især blevet klogere på ............ 
 

• Efter i dag tænker jeg, at vi på min arbejdsplads skal …… 
 

 

Afslutning 



Follow ALECTIA 

www.linkedin.com/company/alectia 

www.alectiajoblife.com 

 

TAK FOR I DAG! 


