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Påstande om mangel på sammenhæng i 
indsatser. 
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Mangel på sammenhænge i den ”verden” der omgiver  medarbejdere 
med mentale sundhedsudfordringer?

Arbejdspladsens 
aktører:
Ledelsen

AMO/SU/MED
HR/AM prof

Leder/kolleger

Råd-
givereAT

Parterne: 
BFA’er

Samarbejds
konsulenter, 

Bambus

Netværk

Forsikring, 
pensions-
kasser mm

Kunder, 
konkurrenter

markedet

Individet, gruppen og 
de sociale vilkår

Finde sammenhæng og samarbejde blandt de mange 
aktører der tilbyder støtte til primær og sekundær 
forebyggelse?

Forstå den eller de ramtes situation 
og værdien af individuelle tiltag?

Finde sammenhæng blandt 
konsekvenseksperterne ?
(tertiær forebyggelse og læring) 

Psykologer, krisehjælp, individuel 
støtte og feedback

Sundhedssystemet: egen læge, 
sygehus mm. 

Beskæftigelsessystemet:
Kommunen, A-kassen

Fagforening

Arbejdsskadessystemet

Pensions og forsikringsselskaber

Patientforeninger

K
er

n
eo

p
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ve

D
rift 

Arbejdsvilkår



Første påstand: 
Der er en katastrofal mangel på sammenhæng i den ”verden” der omgiver  
medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer

• Varetagelse af sygdomsforløb, rehabilitering og helbredelse er opsplittet 
mangfoldige aktørinteresser og kassetænkning – det giver ringe rehabilitering

• Mangelfuld ‘orkestrering’ af virkemidler og de mangfoldige aktørperspektiver 
giver en ufokuseret indsats og silotænkning

• Manglende feedback fra ‘behandling og rehabilitering’ til ‘regulering og 
håndtering’– giver ufokuseret og svag forebyggelse
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HÅNDTERINGEN AF PSYKISKE ARBEJDSMILJØPROBLEMER OG 
FOREBYGGELSE – I ET ARBEJDSPLADS-PERSPEKTIV
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70 %

Trivselsindsatser
Individuel

stresscoping

Baseret på 18 case studier. (Nielsen og Limborg: Psykisk 
arbejdsmiljø og samarbejdssystemet. LO-dokumentation 1. 2014)



Anden påstand

Håndteringen af psykiske arbejdsmiljøproblemer og forebyggelse på 
arbejdspladser rammer ikke risikogruppen

• Virksomheder magter ikke at lære af situationer, hvor det går galt 

• Trivselsindsatser er primært til gavn for dem der allerede trives

• De indsatser man sætter i værk bygger ikke på en forståelse af 
sammenhæng mellem årsag og konsekvenser og rammer ikke 
risikogruppen 
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ARBEJDET MED AT SKABE ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ
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Arbejdspladsen: 
Jobfaktorer:
Krav, indflydelse, udvikling, 
tempo & mening

Relationer og 
ledelse:
Belønning, retfærdighed, 
tillid, respekt, rolleklarhed, 
social støtte mm.

Social kapital

Symptomer:
individ, relationer og 
organisation 

Stress, depression mm. 

Ringe kvalitet, 
lav produktivitet mm.

Mobning, konflikter mm 

Individet: 
Personlighed
Sociale vilkår

Årsagsfaktorer og Analyse
”Diagnose”:

Individrettede
Sociale

Organisatoriske

Indsatser

Ændringer

Læring

Viden om Symptomer:

Trivselsmålinger, APV, 
MUS, observationer, 
Fravær mm. 



TREDIE PÅSTAND

Arbejdet med at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø er ufokuseret

• Der mangler kompetencer til årsagsanalyse i virksomhederne – uklare 
og tilfældige ”diagnoser” øger en tendens til individualisering

• Indsatser er upræcise fordi diagnoser/analyser er uklare eller direkte 
forkerte - ofte vælges ‘religion’ eller ‘generaliserede metoder’. Derfor er 
det svært at lave kontekst bestemte sammenhængende indsatser. 

• Vi lærer ikke af det der virker - eller af det der ikke virker – derfor halter 
forebyggelsen.
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