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Rammer for Stop Stress og evalueringsarbejdet. 

 

Formål 

Stop Stress var et forebyggelsesprojekt finansieret af forebyggelsesfonden med et samlet 

budget på 5,57 og en samlet bevilling på knap 5,43 mio. fordelt på aktiviteter i 2010, 2011 

og 2012 samt evaluering i 2013. 

 

Formålet med Stop Stress var at forebygge og afhjælpe arbejdsbetinget stress gennem øget 

medarbejderinddragelse. Stop Stress anvendte et åbent stressbegreb, som i bredeste 

forstand kan forstås som truet eller belastet trivsel i arbejdslivet.  

 

Projektet omfattede alle ansatte i ældreafdelingens Distrikt Vest i Næstved. Distrikt Vest i 

Næstved var ved projektets start blevet sammenlagt fra tre selvstændige områder til ét 

stort distrikt.  

 

Stop Stress undersøgte, hvordan stressfaktorer opleves og udpeges lokalt med fokus på 

medarbejdernes egne problemforståelser og løsningsudkast. 

 

Stop Stress var et bottom-up projekt, der blev udviklet gennem medarbejdernes viden, 

kritik og handlingsplaner i relation til stress og øget trivsel. Projektet var designet og 

metodisk ledet i tæt samarbejde med aktionsforskerne Ditte Tofteng og Mia Husted fra 

Roskilde Universitet, Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv. Stop Stress var derfor 

inspireret af bestemte teoretiske rammer samt en forskningsmæssig interesse for at 

fastholde og undersøge bestemte metoders betydning for forebyggelse af arbejdsbetinget 

stress. 

 

Organisering 

Ledelsen af Stop Stress var delt således, at den driftsmæssig og administrativ ledelse blev 

varetaget af vicedistriktsleder Elisabeth Kjær Johannesen, mens projektledelsen i relation 

til aktiviteter og metoder blev varetaget af lektor Ditte Tofteng. Projektet blev bistået af en 

følgegruppe, som løbende støttede projektet i at indfri eget formål gennem drøftelser og 

justeringer af aktiviteter, roller og opgaver. Følgegruppen bestod af; 

• Elisabet Kjær Johannesen, vicedistriktsleder Distrikt Vest 

• Jeannette Trojel, teamleder Distrikt Vest  

• Eva Andersen, tillidsrepræsentant Distrikt Vest 

• Jette D. Larsen, arbejdsmiljørepræsentant Distrikt Vest 

• Bodil Nielsen, arbejdsmiljørepræsentant Distrikt Vest 

• Marlene Andersen, arbejdsmiljørepræsentant Distrikt Vest  

• Ditte Tofteng, lektor Roskilde Universitet, center for arbejdsmiljø og arbejdsliv 

• Mia Husted, lektor Roskilde Universitet, center for arbejdsmiljø og arbejdsliv 

• Kirsten Juul Andersen, psykolog og leder af Rejsescenen 
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• Malene Friis Andersen, ph.d.stud Det Nationale Center for Arbejdsmiljø 
 
Følgegruppen afholdt følgegruppemøde ca. 3 gange årligt i projektforløbet og foretog en 
række justeringer i projekt Stop Stress, som afspejles under forløbsbeskrivelserne. 
  

Teoretiske og metodiske rammer 

Projektet tog udgangspunkt i et stressbegreb, som af arbejdsmiljøforskere kan forstås 

indenfor et belastningsparadigme (Kristensen 2002).  I en mere psykologisk forstand kan 

dette stressbegreb beskrives som en arbejdsrelateret kritisk tilstand eller udvikling, hvori 

medarbejderen mister orienteringen, meningen med og perspektivet i arbejdet og føler sig 

berøvet faglig og menneskelig myndighed (Prætorius 2007). Projektets metode sigtede på 

at reducere og forebygge stress ved at øge indflydelse på daglig trivsel i arbejdslivet. 

Samtidig arbejdede projektet med metodiske opfordringer, som understregede, at 

fremadrettede løsninger af stress bør forholde sig til belastninger og ikke alene til 

individuelle copingstrategier eller gruppens evne til at rumme stress som et vilkår. 

 

Stop Stress anvendte aktionsforskningsmetoder hentet i den skandinaviske tradition for 

participation og deltagerinddragelse i arbejdsmiljø- og arbejdslivsudvikling. Projektet var 

på denne baggrund teoretisk forankret i socioteknikken, som belyser og understøtter 

samspillet mellem gruppeorganiseret udvikling af den sociale organisation og tilegnelsen 

af teknologi og andre ydre rammebetingelser for gruppens liv og organisering (Murray og 

Trist 1990/1993, Pasmore 2001). Fra denne tradition hentede ’Stop Stress’ et perspektiv på 

udviklingen af arbejdet, som pointerer, at mennesker selv bør deltage i designprocesser, 

som vedrører eget arbejde, hvis de skal tage ejerskab til sociale og moralske værdier, som 

tillægges produktionen. Projektets pointering af deltagerinddragelse som metode til at 

forebygge og afhjælpe arbejdsbetinget stress var således teoretisk forankret i forståelsen af, 

at vedvarende og bæredygtige forandringer skabes bedst gennem deltagerbaserede 

dialoger samt bred og direkte inddragelse af alle organisationens aktører (Toulmin og 

Gustavsen 1996).     

 

Design af metoder i projekt Stop Stress var desuden teoretisk og metodologisk inspireret af 

kritisk-utopiske aktionsforskning, som pointerer betydningen af kritik, frirum og utopiske 

orienteringer i udviklingsprocesser (Nielsen og Nielsen 2005, Tofteng og Husted 2012). 

Fra denne tradition hentede projektet teoretisk begrundelse for procesforløb og fremdrift. 

Stop Stress blev drevet frem gennem to faser:  

 

1) Problemidentifikationsfasen, hvor deltagerne blev bedt om at identificere, drøfte og 

undersøge arbejdspladsforhold, som oplevedes stressende. 

2) Løsningsfasen, hvor deltagerne blev bedt om at udvikle visioner og handleplaner, som 

kunne forebygge eller dæmme op for stressende arbejdsforhold.  
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Medarbejderne deltog i projektets faser ved at deltage i konferencer, kurser og 

opfølgningsmøder som, for så vidt det var muligt, blev udformet som frirum. I Stop Stress 

betød det, at særligt kurser blev afholdt væk fra arbejdspladsen, blev udformet med mindst 

mulig social kontrol og at deltagerne blev stimuleret til at give egen viden, kritik og 

forestillinger forrang.  

 

Den metodiske fremdrift i Stop Stress var desuden understøttet af en udstrakt brug af 

teater. Projektets brug af teater udspringer af et mangeårigt samarbejde mellem forskere 

ved RUC og Rejsescenen. Rejsescenen har et stort bagkatalog af kompetencer indenfor 

folkeoplysende og debatskabende teaterproduktioner og ledes i dag af psykolog Kirsten 

Juul Andersen, som også fungerede som konsulent i Stop Stress. Erfaringerne med teater 

er, at det kan åbne vanskelige eller tabuiserede problemstillinger på en vedkommende, 

humoristisk og direkte måde, som tillader tilskuerne at spejle sig og samtidig opretholde 

distance (Tofteng og Husted 2010). Teater kan stimulere til erkendelse og anerkendelse af 

vanskelige, utilfredsstillende eller uhensigtsmæssige aspekter af eget liv ved at spejle, 

hvordan mennesker lever og agerer (Brecht 1964). I Stop Stress blev teater indarbejdet 

med henblik på at facilitere projektets fremdrift, hvor teater særligt anvendes som en 

metode til at fremvise, skærpe, udforske og nuancere stressende forhold ved arbejdslivet.  

 

Forløbsbeskrivelse 

Stop Stress forløb fra primo 2010 til medio 2012. Projektet omfattede samtlige ca. 2801 

medarbejdere organiseret i 13 teams med følgende funktionsbeskrivelser;  

 

Ledelse (9); Syv teamledere, én vicedistriktsleder, én distriktsleder 

Tillidsvalgte (16); otte tillidsrepræsentanter, syv arbejdsmiljørepræsentanter, én MED 

udvalgsrepræsentant 

SoSu assistenter og SoSu medhjælpere (230) 

Konsulenter og terapeuter (7) 

Driftere (6) 

Køkkenpersonale, rengøring og vedligehold (15) 

 

Stop Stress indledtes med en dialogkonference, som af bemandingsmæssige grunde blev 

afviklet 3 gange. Dialogkonferencerne var af fire timers varighed og blev indledt med en 

præsentation af projektets formål og metoder. Herefter spillede Rejsescenen 

teaterforestillingen ’Det Røde felt’. ’Det Røde Felt’ var og er en forestilling af en times 

varighed, som indeholder mindre situationsspil over modsætninger, krav, forventninger og 

følelser i hverdagslivet, som opleves stressende. Forestillingen åbnede således 

stressproblematikken, som medarbejderne efterfølgende drøftede i forhold til egne 

arbejdsforhold. Medarbejderne drøftede inspirationen fra teaterforestillingen i to tempi, 

 
1 Antallet af medarbejdere er dynamisk og stigende i projektperioden. Se under ’personaleomsætning’ i afsnit 
om resultater og succeskriterier. 
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hvor de først blev spurgt til, hvad de kunne genkende i forestillingen og derefter, hvilke 

temaer og forhold de anså som værende stressende i Distrikt Vest. Dialogkonferencerne 

udgjorde et indledende arbejde med at synliggøre og reflektere over stress og trivsel. 

Medarbejdernes drøftelser udgjorde ligeledes råmateriale til udvikling af de efterfølgende 

kurser. 

 

Få uger efter dialogkonferencerne indledtes kursusrækken med kursusmodul 1. Projekt 

Stop Stress indeholdt kursusforløb for tre grupper; ledelsesgruppen, medarbejdergruppen 

og gruppen af tillidsvalgte. Kurserne var opdelt i to moduler fordelt med ét modul i 

henholdsvis 2010 og 2011. I forlængelse af hvert modul afholdtes der et opfølgningsmøde 

ca. seks måneder senere. Kurserne var organiseret i tre forløb, som reflekterede funktioner 

i Distrikt Vest samt funktioner og opgaver i Stop Stress;  

A. Trivsel og stress – for medarbejderne i teams. Hvad giver stress, hvad skaber 

trivsel, og hvilke Stop Stress- projekter vil medarbejderne sætte i værk?  

 

B. Ledelse og stress – for ledere. Hvad kan ledelsen gøre, når medarbejder og ledelse 

rammes af stress? Hvilke Stop Stress-projekter vil ledelsen sætte i værk? 

 

C. Faglige udvalg og stress – for tillidsvalgte og faglige udvalg. Hvad kan AMO, 

MED udvalg, sikkerheds- og tillidsvalgte gøre, når kollegaer rammes af stress? 

Hvilke Stop Stress projekter vil de tillidsvalgte sætte i værk? 

Medarbejderne var inddelt i otte hold, som var af sted på kurser i 2010 og igen i 2011. 

Herudover var de tillidsvalgte et hold og ledelsesgruppen et hold. Holdene var sammensat 

på tværs af teams, men med hensyntagen til, at grupper af medarbejdere fra samme team 

eller område deltog i samme kursus. På hvert hold dannede medarbejderne grupper ud fra 

et kriterium om, hvem der realistisk ville kunne mødes og sætte udviklinger i gang i det 

daglige arbejde.  

 

Ledelsesgruppen, og gruppen af tillidsvalgte, havde særlige opgaver i forhold til at sikre 

beslutningsprocesser, fremdrift og konsolidering i relation til udviklingsarbejdet i ’Stop 

Stress’. Begge grupper deltog i det ordinære forløb, som de øvrige medarbejdere og fik i 

dette inkluderet et særligt tilrettelagt forløb, som gav mulighed for at drøfte og understøtte 

projektets aktiviteter. De konkrete justeringer i forløbet for tillidsvalgte og ledere belyses 

yderligere i rapportens afsnit om ’Forløbet for tillidsvalgte’ og ’Forløbet for ledelsen’. 

 

Det ordinære kursusforløb bestod, som nævnt, af to kursusmoduler samt 

opfølgningsmøder. Undervisning samt vejledning blev gennemgående varetaget af lektor 

Ditte Tofteng, lektor Mia Husted og psykolog Kirsten Juul Andersen. Desuden deltog Silas 

Hansen, Katrine Johansen og Hilde Breum som studentermedhjælpere for 

gruppevejledning og administrativt arbejde. Spejlinger blev gennemgående produceret af 
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skuespillerne Anette Katzmann, Rikke Wölck, Terese Damsholt og Rikke Bendsen. 

Nedenstående beskriver indhold for kursusmodul 1 og 2 i punktform; 

  

Modul 1: Problemidentifikation 

Formålet med modul 1 var at danne projektgrupper og indlede et problemafdækkende 

arbejde, hvor medarbejderne i grupper identificerede og undersøgte stressende forhold i 

eget arbejde. Modul 1 strakte sig over to og en halv dags kursus afholdt på et eksternt 

kursuscenter. Modulet indeholdt; 

• Oplæg: Status på arbejdsmiljøet baseret på fund fra APV og Trivselsmåling i 2009 i 

Distrikt Vest (Vilen 2009) samt data indsamlet ved Dialogkonferencerne. 

• Gruppeøvelse: Hvad er der sket af vigtige ting i jeres arbejdsmiljø i de sidste ti år? 

• Oplæg: Projektarbejde – hvad er det? En introduktion til projektarbejdsformen 

(Berthelsen, Illeris og Poulsen 1979) 

• Gruppearbejde: Hvilket tema/emne vil i arbejde med? Hvad er problemet? Hvordan 

viser problemet sig? 

• Spejl: Skuespillere lytter til gruppens problem og fremfører et mindre situationsspil, 

hvor problemet optræder i det daglige arbejde   

• Oplæg: Stress forståelser – et rids af syv tilgange til stress (Kristensen 2007, 

Prætorius 2007) 

• Gruppearbejde: Hvad skal vi vide mere om? Handleplan og fordeling af opgaver  

Modul 1 blev fulgt op af opfølgningsmøde ca. seks måneder senere, som afholdtes i teams 

af ca. 3 timers varighed. Formålet med opfølgningsmødet var at sikre fremdrift og 

vejledning til projektgrupperne samt udbrede kendskabet til projekterne internt i teamet. 

 

Modul 2: Visioner og løsninger 

Formålet med modul 2 var at skabe forudsætninger for udvikling af nye typer af løsninger 

på stressende arbejdsforhold. På Modul 2 tog projektgrupperne udgangspunkt i egne 

problemfelter og arbejdede videre derfra mod løsninger. Vejledning og undervisning på 

modul 2 foregik blandt andet ved at støtte og vejlede projektgrupperne i at formulere 

visioner og handleplaner. Modul 2 strakte sig over 2 dage på eksternt kursuscenter; 

• ’Lærkevang’ – en mindre teaterproduktion indeholdende et sammenkog af 

problemer identificeret i Modul 1. 

• Gruppearbejde: Hvad var jeres problem og hvad er der sket siden sidst? 

• Oplæg: Utopier, der gjorde en forskel (Nielsen og Nielsen 1989, Nielsen, Nielsen og 

Olsén 1993) – hvad er en utopi? 

• Gruppearbejde: Hvis vi selv kunne bestemme – visioner for projektet. 

• Idyl – skuespillerne vender problemer til idyl 

• Gruppearbejde: Hvad skal fredes for udvikling/afvikling/omlægning? 

• Gruppearbejde: Visionen for projektet i 2015. Der udarbejdes tidslinjer. 

• Oplæg: Kunsten at gøre noget anderledes – gode råd til at gøre noget anderledes. 

Faser, delmål, eksperimenter, evaluering og begrundelser. 
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• Gruppearbejde: Hvor kan man begynde? Tids- og aktivitetsplan og hvem gør hvad? 

Modul 2 blev ligeledes efterfulgt af tre timers opfølgningsmøder i teams ca. seks måneder 

senere. Formålet med opfølgningsmødet var at gøre status på konkrete initiativer og sikre 

fremdrift i løsninger. 

 

Afslutning og overlevering 

I foråret 2012 afsluttes Stop Stress med konferencer for samtlige medarbejdere. 

Afslutningskonferencerne blev af bemandingsmæssige hensyn afviklet af tre gange. 

Foruden medarbejderne blev repræsentanter fra de øvrige tre distrikter i Næstved 

ældrepleje, ledere fra social- og sundhedsforvaltningen i Næstved, lokalpolitikere, 

konsulenter samt repræsentanter fra forebyggelsesfonden inviteret. 

Afslutningskonferencerne blev afviklet over fire timer med følgende indhold; 

• Fernisering af 53 nye Stop Stress projekter i plakatform 

• Oplæg ved distriktsledelse og fælles TR: Kan Stop Stress stoppe stress? Hvad kan 

Distrikt vest tage med fremadrettet fra Stop Stress? 

• Oplæg ved projektledelse fra RUC: Kan Stop Stress stoppe stress? Hvad kan vi som 

forskere tage med fremadrettet fra Stop Stress? 

• Teaterstykket ’Stop – lige et øjeblik’ – et 60 minutter langt teaterstykke udviklet af 

Rejsescenen, som gennem musik, situationsspil og sketchs spejlede processer, 

vanskeligheder og erkendelser knyttet til forløbet i ’Stop Stress’. 

• Dialoger om bordene: Mener medarbejderne, at Stop Stress kan stoppe stress? Og 

hvad kan medarbejderne tage med fremadrettet fra Stop Stress? 

Projektets resultater, handleplaner og nye initiativer blev efterfølgende overdraget til 

ledelsen, Arbejdsmiljøorganisationen og MED-udvalget ved et heldagsseminar. Seminariet 

gennemgik alle de 53 projekter med henblik på at vurdere, i hvilket omfang projekterne var 

indløst samt hvem og hvad, der fremadrettet skulle sikre projekternes fremdrift. Ved 

overdragelsesseminariet vurderedes visioner og handleplaner i 26 ud af 53 projekter at 

være helt eller delvist indfriet (Tofteng, Husted og Breum 2012). Ledelsen, 

Arbejdsmiljøorganisationen og MED-udvalget var og er herefter ansvarlige for at fastholde 

projektets processer og resultater. 

I foråret 2013 blev Stop Stress evalueret. Evalueringen følges op med et seminar for 

tillidsvalgte, trivselsagenter, teamledere og distriktsledere med henblik på at præsentere og 

drøfte resultaterne af Stop Stress. Denne aktivitet afvikles efter den skriftlige evaluering 

foreligger, hvorfor processer og drøftelser knyttet til aktiviteten ikke afspejles i denne 

evaluering. 

I foråret 2013 afsluttes Stop Stress med et sidste seminar for teamledere og distrikts- 

ledere, hvor ledelsesmæssige processer, resultater og læring som følge af Stop Stress 

drøftes og evalueres med henblik på at styrke ledelsens muligheder for fremadrettet at 
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forebygge stress og fastholde oparbejdede resultater og kompetencer. Denne aktivitet 

afvikles efter den skriftlige evaluering foreligger, hvorfor processer og drøftelser knyttet til 

aktiviteten ikke afspejles i denne evaluering. 

Nedenstående figur afspejler i grove træk procesforløbet i projekt ’ Stop Stress’. 

 

 

 

Dokumentation og data 

Herunder beskrives det materiale, som ligger til grund for kvalitativ og kvantitativ 

evaluering og effektmåling af Stop Stress.   

 

Protokoller 

Projekt Stop Stress er primært dokumenteret gennem protokoller, som er udarbejdet i 

forlængelse af alle aktiviteter og kurser i Stop Stress. Protokollerne indeholder; 

• Kopier af slides og materiale. Al materiale, som er vist som OH, Power Point 

eller uddelt i undervisningsmæssige sammenhænge er gengivet i protokollerne. 

• Afskrifter af vægaviser. Vægaviser betegner baner af grundtapet, på hvilken 

kursusledere har opført stikordsreferat af drøftelser, gruppernes tilbagemeldinger 

til plenum, kommentarer til skuespillernes fremvisninger og evalueringer. 

Vægaviser er en anerkendt dokumentationsteknik inden for aktionsforskning, som 

er karakteriseret ved synlige stikord, der afspejler deltagerens egne ordvalg og ved 

at opfordre deltagerne til selv at formulere stikord, der bør opføres på vægaviserne.   

• Logbøger. Der blev udleveret logbøger på begge kursusmoduler, i hvilke 

spørgsmål til gruppearbejder er angivet med plads til besvarelser. 

Projektgruppernes arbejde og fremdrift er således dokumenteret af grupperne selv i 
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form af deres egne beskrivelser af problem, handleplaner, status, opgavefordelinger, 

arbejdsspørgsmål, løsninger, tidslinjer mm.  

 

 

 

 

Monitorering 

Udviklingen i det psykosociale arbejdsmiljø i Distrikt Vest er, i samme periode som Stop 

Stress forløber, monitoreret via APV og Trivselsmåling foretaget af Vilen i 2009 samt APV 

og Trivselsmåling foretaget i 2012. APV og trivselsmåling fra 2009 leverede input til 

undervisningen. Hensigten var desuden, at monitorering af perioden fra 2009 til 2012 

kunne leverer målepunkter, som kunne indgå i evaluering af effekten af Stop Stress. 

Distrikt Vest skifter imidlertid system og metode til at måle trivsel og udarbejde APV i 

2012, som gør data indsamlet i 2009 usammenlignelige med data indsamlet i 2012. 

 

Sygefravær samt personaleomsætning er monitoreret af Distrikt Vest i projektperioden. 

Data over bevægelser i sygefravær og personaleomsætning indgår ligeledes i evaluering a 

effekten af Stop Stress. 

 

Eksterne evalueringer 

Stop Stres er blevet eksternt evalueret to gange undervejs i forløbet med henblik på at 

spørge til udbytte, forløb og samlet vurdering af effekt.  

 

I 2010 blev den eksterne evaluering foretaget af professor Kurt Aagaard Nielsen, Roskilde 

Universitet, på baggrund af fire fokusgruppeinterviews: et fokusgruppeinterview med fire 

tillidsvalgte, ét fokusgruppeinterview med fire teamledere og to fokusgruppeinterviews 

med medarbejdere, hvor syv medarbejdere deltog i alt. Alle interviews er siden 

transskriberet i fuld længde. Den eksterne evaluering blev forelagt følgegruppen mundtligt 

på baggrund af et fem siders udleveret notat.  

 

I 2011 blev den eksterne evaluering foretaget af sociolog Jacob Hilden Winsløw på 

baggrund af seks interviews: et fokusgruppeinterview med fem tillidsvalgte, ét 

fokusgruppeinterview med fem teamledere og to fokusgruppeinterviews med 

medarbejdere, hvor 12 medarbejdere deltog i alt. Desuden telefoninterview med 

vicedistriktsleder Elisabeth Kjær Johannesen samt telefoninterview med coach Helle 

Børglum, Børglum Kompetence. Disse fokusgruppeinterviews er siden transskriberet i fuld 

længde. Den eksterne evaluering blev forelagt følgegruppen i form af et seks siders notat. 

Begge eksterne evalueringer samt de dertilhørende transskriberede interviews indgår i den 

endelige evaluering af kvaliteter og effekter af Stop Stress. 
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Opfølgende interviews 

I Februar 2013 foretages der opfølgende interviews med henblik på samlet evaluering af 

udbytte, forløb og vurdering af effekt af Stop Stress.  

 

De opfølgende interviews blev foretaget af Mia Husted og Ditte Tofteng, som også 

udfærdigede den endelige evaluering. Der udførtes fem interviews: et 

fokusgruppeinterview med fem tillidsvalgte, ét fokusgruppeinterview med fem teamledere 

og to fokusgruppeinterviews med medarbejdere, hvor 8 medarbejdere deltog i alt. Desuden 

et fokusgruppeinterview med distriktsleder og vicedistriktsleder. Alle interviews blev 

punktvist transskriberet. 

 

Forskningspublikationer 

Stop Stress var et udviklingsprojekt under indflydelse af forskning, hvorfor der er indgået 

aftale med Distrikt Vest om, at projektets data og processer kan benyttes som genstand for 

forskning. Ved Projektets afslutning har Stop Stress leveret data til to 

forskningspublikationer, som indgår i dokumentationen af processer og resultater i Stop 

Stress; 

 

1) Husted, Mia og Ditte Tofteng: Kan medarbejdere selv stoppe stress? Bidrag i 

Antologien ’ Nye perspektiver på Stress’, Malene Friis Andersen og Svend Brinkman 

(red.) (udkommer 2013) 

 

2) Husted, Mia and Ditte Tofteng: Theatre as actions research and creative adult 

learning in Denmark, Antologibidrag, Manchester University Press (forthcoming 

2013)  

 Forskningspublikationerne er vedlagt som bilag 
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Forløbet for medarbejdere. 
Gruppen af medarbejdere i Stop stress dækker over ca. 280 personer2 og dækker over en 

række faggrupper; teknisk drift, køkkenpersonale, Social og sundhedshjælpere, social og 

sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt en række 

fagkonsulenter.  Alle ansatte i Distrikt Vest har været inviteret ind i Stop stress. Enkelte 

har pga. sygdom, nyansættelse efter projektafslutning eller andre særlige forhold ikke 

været en del af det fulde forløb. 

Den sociotekniske tradition er optaget af, hvordan medarbejdere individuelt og kollektivt 

kan gå i dialog med tekniske systemer både i form af teknologi, men også i forhold til 

særlige organisatoriske styringssystemer. At inddrage medarbejdere i udvikling og 

forandring har til formål at myndiggøre og styrke medarbejdernes kompetencer til at 

deltage aktivt i udviklingen af eget arbejdsliv. På denne måde lægger projektet sig i et spor 

fra Socioteknikken, hvor medarbejderne gennem demokratiske og myndige dialoger 

potentielt bliver i stand til at træde myndigt og dannet op overfor de udfordringer, de 

møder i arbejdet (Lewin 1948, Husted og Tofteng 2012). At lade medarbejderne tage del i 

Stop Stress, som den mangfoldige gruppe de er, stiller ikke alene udfordringer til 

medarbejderne, men også til ledelsesniveauet. Forhåbningerne til processerne i Stop Stress 

var således, at der gennem medarbejdernes deltagelse kunne designes nye relationer 

mellem det sociale system; medarbejderne og det tekniske system; organiseringen af 

arbejdet og teknologien. I Distrikt Vest var både ledelse og medarbejdere uvante med 

denne systematiske måde at arbejde med udvikling fra neden, men de var ikke uvante med 

at samarbejde på tværs og lytte til hinanden i det daglige arbejde.  

I det efterfølgende gennemgås forløbet for medarbejderne kronologisk. De 

medarbejderdrevne projekter beskrives ikke enkeltvis, idet dette materiale er for 

omfattende. I stedet henvises til projektbogen (Husted, Tofteng og Breum 2012) samt de to 

vedlagte artikler. Projekternes samles op tematisk i afsnittet Projekterne – præsentation. 

 

2010: Problemidentifikationsåret – forløb og justeringer. 

I 2010 var medarbejderforløbet planlagt til at forløbe som et kursusmodul af to og en halv 

dags varighed samt et opfølgningsmøde af en halv dags varighed. Der blev i alt afholdt otte 

kurser for medarbejdere. Opfølgningsmøderne blev afholdt teamvis, hvilket betød, at der 

blev afholdt 13 opfølgningsmøder i slut 2010. 

 

 

 

Evaluering af kursusmodul 1 

 
2 Tallet er dynamisk, grundet en stigning i visiteret tid og dermed i medarbejderantallet gennem 
projektperioden.  
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Kurset for medarbejderne fulgte det ordinære forløb. Deltagerne blev således introduceret 

for projektarbejdet, samt stressforståelse og status for branchens og eget arbejdsmiljø. 

Medarbejderne gik i projektgrupper af 3-6 deltagere.  

Ved kursets afslutning blev der lavet en kort evaluering. Her meldte deltagerne primært 

tilbage omkring 3 temaer; skuespillerne, projektarbejdets problemorientering og de fysiske 

rammer. Særligt var der positive tilbagemeldinger i forhold til at have været på kurset. De 

kunne forstå, hvad det handlede om, oplevede det havde relevans, og de var glade for at 

møde de andre på tværs af distriktet. 

I evalueringen af 2010 fremgår det; 

Der er bred enighed, om at kurserne havde en vigtig funktion for at hele 

medarbejderstaben kom til at kende hinanden og lytte til hinandens opfattelse af 

problemerne i organisationen.  

Generelt havde alle medarbejderne i interviewene svært ved at huske ”andre oplæg” på 

kurserne. Til spørgsmålet om ”hvad de fik ud af øvrige undervisningsoplæg på kurset” 

svarer en af medarbejderne tilbage: ”Fik vi undervisning”. En tolkning af dette er, at 

kursets konkrete undervisningsinput ikke har efterladt tydelige indtryk, men til gengæld 

er der stor tilfredshed med den måde kurserne er tilrettelagt på dvs. RUC-forskernes 

sammenkitning af de forskellige aktiviteter. Noget tyder på, at de faglige oplæg ikke har 

haft nogen særlig væsentlig betydning som undervisningsinput, men at den dialogiske 

arbejdsform har været påskønnet og sammen med betydningen af skuespillernes 

deltagelse, har det givet en samlet vurdering af kurserne som positive forløb.  

Der er altså en tilfredshed i medarbejdergruppen omkring kursusforløbet, hvor deltagerne 

har lært hinanden at kende på tværs af organisationen og de sammenlagte distrikter. Ud 

over dette har deltagerne haft stor glæde af at lytte til hinandens problemidentifikationer 

og har på den måde både set nyt og er blevet genkendt i de andres fokuseringer.  

Projekterne – præsentation 

Der var ca. 47 medarbejderprojekter, da kursusforløbet var afsluttet for alle medarbejdere. 

Projekterne præsenteres her, da det i 2010 var første gang projekterne blev formuleret. 

Projekterne beskrives ikke yderligere eller enkeltvis andre steder i rapporten. For denne 

indsigt henvises til projektbogen (Husted, Tofteng og Breum 2012). Processerne omkring 

projekterne vil derimod løbende blive evalueret. Projekterne præsenteres omkring 

følgende seks temaer;  

• Indflydelse og ansvar 

• Ledelse, synlig ledelse og nærledelse 

• Information, dokumentation og kommunikation. 

• Fysiske rammer og muligheder 

• Hjælpemidler og IT 

• Fællesskab og faglighed,  

• Borgeren i Centrum 
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Temaerne er genereret ud fra de problemidentifikationer medarbejderne selv rammesætter 

for projekterne. Hvert projekt er placeret under det tema, der er mest rammesættende for 

det enkelte projekt. Det må dog bemærkes, at en række af projekterne rækker ud over dette 

tema og ind i hinanden.   

Indflydelse og ansvar 

Under temaet omkring indflydelse og ansvar lægger de fleste af projekterne sig i et 

planlægningsperspektiv. Planlægningen af den daglige drift er primært en opgave, der 

varetages af en daglig drifter. Der er knyttet en drifter til hvert team, og denne drifter kan 

for enkeltes vedkommende have flere teams, de skal drifte for. At driften detailstyres af 

ansatte driftere er en ændring i forhold til tidligere. Når vi spørger de ansatte om 

arbejdsmiljøet for 10 år siden, fortæller de, at de havde en større indflydelse for de daglige 

arbejdsgange. Medarbejdernes projekter indenfor dette tema handler om relationen til 

drifteren, om overlap mellem vagter, ferieplaner og udfærdigelsen af kørelister blandt 

meget andet. Der er 16 projekter under dette tema.  

 

Projekterne findes i projektbogen (Husted, Tofteng og Breum 2012) under overskrifterne;  

 

• Forglem mig ej 

• Nødkald 

• Som borger i hjemmeplejen – træf nye mennesker 

• Kørelister – vi løser det, kommunikation mellem vagter 

• Indmøde /Overlap 

• Arbejdstid 

• Solstrålen 

• Fint skal det være 

• Planlægning 

• Den store weekend 

• Planen der skred 

• Planlægning 

• Planlægning 

• Styr på rodet 

• Overlapning af tider. 

 

Ledelse, synlig ledelse og nærledelse 

Dette tema handler om ledelse i et bredt perspektiv. Ledelsen af arbejdet i de enkelte teams 

er primært lagt ud til de enkelte teamledere. Disse teamledere varetager således den 

daglige drift og ledelse af store teams og på tværs af skift. På denne måde kommer enkelte 

skift til at stå uden en leder, der er fysisk tilstede. Temaet indbefatter ønsker om 

tovholderfunktion blandt medarbejderne samt ønsker om mere synlig ledelse. 

Der er tre projekter under dette tema. 
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Projekterne findes i projektbogen (Husted, Tofteng og Breum 2012) under overskrifterne;  

• Synlig teamleder i aftenvagten 

• Tovholder/ Kontaktperson 

• Synliggøre tovholder i weekenderne. 

 

Information, dokumentation og kommunikation 

Temaet runder informationsflowet i organisationen, herunder; at søge og finde 

informationer, information forsvinder, tid til at kigge på informationer, samt at 

informationer omkring ændringer i afdelingsstruktur eller andre større forandringer 

opleves mangelfulde. På denne baggrund indeholder temaet også et fokus på 

dokumentation, hvor tiden til dokumentation opleves mangelfuld, hvorfor informationer 

kommer til at mangle. Dokumentationstiden udgør dog også et selvstændigt tema for en 

del af projekterne under dette tema. Dels fordi tiden opleves for begrænset, idet 

dokumentationstiden ikke opleves fyldestgørende medtænkt i den visiterede tid og 

samtidig, fordi de IT løsninger, der stilles til rådighed, opleves mangelfulde i forhold til det 

arbejde, der skal udføres eller ikke virker, når det skal bruges. Temaets fokus på 

kommunikation omhandler således også den daglige kommunikation mellem 

medarbejderne og mellem medarbejderne og ledelsen. 

Der er 13 projekter under dette tema. 

Projekterne kan findes i projektbogen (Husted, Tofteng og Breum 2012) under 

overskrifterne;  

• Kvit eller dobbelt 

• Information 

• Mangel på tillid 

• Dokumentationstid 

• Trappedialog /Lev godt - Bo godt 

• Manglende information /speak up 

• Tid/krav 

• Visiteret tid og dokumentation 

• Accept af vikarer 

• Kommunikation mellem teamleder og team 

• Ulvesprog 

• Fraværsafløsere 

• En god dag. 

 

Fysiske rammer og muligheder 
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Temaet handler om det fysiske arbejdsmiljø, hvor helt konkrete ændringer til borde, stole 

ønskes. Samtidig handler temaet om ændring af de fysiske rammer for eksempel i forhold 

til ændrede lokaler, personalerum og badefaciliteter. Som et sidste punkt handler temaet 

om faglighed i forhold til udviklingen af de fysiske rammer blandt andet i forhold til tid og 

plads til møder i de faglige teams. Der er fem projekter under dette tema. 

 

Projekterne kan findes i projektbogen (Husted, Tofteng og Breum 2012) under 

overskrifterne;  

• Computerskab i fællesrum 

• Morgenstund har bly i mund 

• Tid og omrokering 

• Effektiv sagsbehandling 

• Bad og omklædning 

 

Fællesskab og faglighed 

Fællesskab og faglighed er et tema, der runder de faglige mødesteder i organisationen 

herunder teammøder og indmøde. Det, der danner udgangspunkt for projekterne under 

dette tema er at skabe plads, tid og ro til faglige snakke, koordinering af opgaver og 

overlevering af viden i organisationen. Der er fem projekter under dette tema. 

 

Projekter kan finde i projektbogen (Husted, Tofteng og Breum 2012) under overskrifterne;  

• Uro og støj ved morgenmøder i teamet 

• Ding dong – faglighed 

• 10 minutter i helvede (indmøde) 

• Fælles om viden 

• Indmøde – ro. 

 

Hjælpemidler og IT 

Arbejdet med IT (herunder computere og EOJ telefoner) udgør i stigende grad et 

arbejdsredskab for hjemmeplejen. Brugen af IT har betydning for udførelsen af det daglige 

arbejde og indsigt i sagsgange i forhold til den enkelte borger. Projekterne under dette 

tema handler derfor om forstyrrelse af arbejdsgangen, når der er IT, der ikke virker 

optimalt, men det handler også om udvikling af mere hensigtsmæssige IT løsninger i 

forhold til det daglige arbejde. 

Der er fem projekter under dette tema. 

Projekter kan finde i projektbogen (Husted, Tofteng og Breum 2012) under overskrifterne;  

• Nemmere at få tilgivelse end tilladelse 
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• Rekvirering af hjælpemidler 

• EOJ telefoner 

• Ih hvor er det kommunalt 

• Lucky log 

 

Borgeren i Centrum 

Temaet omhandler livet som borger i hjemmeplejen. Temaet bringer faglighed og 

tværfaglighed ind som betydningsfulde for borgernes liv i plejen. Der er således en særlig 

opmærksomhed på, at en række af de styringssystemer branchen rummer, synes at fjerne 

fokus fra kvalitet i borgerens liv til mere kontrol og mindre tid til den enkelte. 

Der er tre projekter under dette tema. 

Projekter kan findes i projektbogen (Husted, Tofteng og Breum 2012) under 

overskrifterne;  

• At give demente borgere et mere værdigt liv 

• Trappedialog /Lev godt, Bo godt 

• Borgerrelateret samarbejde 

 

Arbejdsgangen i projekterne i 2010 

Arbejdsgangen for projekternes første år handlede primært om at undersøge eget problem 

hjemme i organisationen. Der var afsat tid til at grupperne kunne mødes mellem 

samlingerne. Det var op til grupperne selv at bede om denne tid hos drifter eller teamleder.  

Arbejdet mellem samlingerne blev for mange af grupperne planlagt til at foregå som 

samtaler med kolleger, spørgeskemaer til kolleger og ledelse samt samtaler med 

arbejdsmiljørepræsentanter og/eller ledelse. For en stor del af grupperne lykkedes det at 

mødes i grupperne og gennemføre den planlagte dataindsamling. Ikke altid på den måde 

de havde tænkt og planlagt på kurset, men for mange af dem på mere skæve måder og i 

mindre skala end planlagt. En medarbejder sagde i fokusgruppeinterviewet 2010; 

Vi ringer jo sammen, men så nogen gange kan en dagvagt ikke bliver efter to, og så er 

det aftenvagterne, der lige skal noget inden, de skal møde. For nogen gange har de 

friuge, så planlægger man jo også noget ikke. 

Vanskeligheder med at mødes handler for nogle af grupperne om, at de er sammensat på 

tværs af skift og derfor ikke er på arbejdspladsen samtidig. En anden vanskelighed ved at 

mødes i grupperne har været at medarbejderne ikke oplevede, at der var plads til at gå fra i 

det daglige arbejde eller at arbejdsdagen var for travl. Til dette sagde medarbejderne; 

Det er svært at blive samlet. Så var der ikke personale til, at man kunne gå fra. Det 

kunne godt være lidt svært. 
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Det løber meget hurtigt ud i sandet i hvert fald, fordi man har en travl hverdag. 

For andre har det været lettere, fordi de er på arbejdspladsen i samme tidsrum og i samme 

team. En medarbejder siger; 

Jeg tror, at det har været lidt nemmere for os i et inde-team, fordi vi er sammen hele 

tiden. Det er ikke altid, at det har været planlagt, så har man lige stukket hovederne 

sammen i 5 minutter og fået snakket. Det er nemmere på den måde. 

Medarbejderne ser det som et plus at være i projektgruppe med dem, de arbejder sammen 

med i hverdagen. På den måde behøver de ikke at skulle sætte møder op, men kan vende 

det i gennem de daglige snakke. 

Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af de adspurgte ved evalueringen i årets slutning 

sætter ledelsen op som barriere for at grupperne kan mødes eller for at grupperne kan 

påbegynde et systematisk projektarbejde. Langt de fleste grupper oplever, at det har været 

muligt at få den tid de ville have, men at de nok ikke har været så gode til at spørge om det. 

Medarbejderne i fokusgrupperne sagde det sådan her; 

Ja vi har fået den tid vi har bedt om, men vi kunne nok have bedt om mere. Ja. Jeg synes 

ikke, at jeg har mødt noget med, at vi ikke måtte bruge den tid eller ikke kunne bede om 

den. Det er nok lidt vores egen skyld 

Da vi var til det der opfølgningsmøde her i efteråret, der var vi inde på, hvad vi kunne 

gøre for at komme videre og hvad der skulle ske. Der skulle vores teamleder lige hjælpe 

os, for på trods af at vi kun var 4, så havde det ikke været muligt for os at få arrangeret 

nogle dage, hvor vi kunne mødes, for enten kunne den ene ikke, eller også kunne den 

anden ikke osv. Hvor vi blev enige om at få teamlederen til at vælge en dag. Det har vi så 

heller ikke rigtig fået gjort alligevel. 

Da 2010 afsluttes og evalueres skriver ekstern evaluator; 

En projektgruppe kom ikke i gang, fordi dens problemstilling blev løst af ledelsen, uden 

at det blev koordineret med gruppen – og så fandt man ingen grund til at mødes. En 

anden refererede, at gruppen ikke havde mødtes, og at hun faktisk ikke kunne huske, 

hvem hun var i gruppe med. En tredje gruppe arbejdede godt med at undersøge 

problemet, og man havde nu fundet ud af, hvem der skulle kontaktes for at komme videre 

med problemstillingen. En fjerde gruppe havde besluttet at opprioritere arbejdet og 

havde mødtes ofte. En femte og sjette gruppe mødtes kun en enkelt gang, fordi det var 

svært at finde en tid hvor alle – der jo kommer fra forskellige afdelinger – kunne finde 

fælles tid.   Flere af grupperne refererede, at den geografiske opsplitning gjorde det 

vanskeligt at mødes og også at kommunikere imellem møderne. Der var delte meninger 

om fordele og ulemper ved at grupperne var sammensat på tværs af geografi og 

afdelinger. Nogle mente det var en stor gevinst, mens andre så de praktiske 

vanskeligheder som værende for store og som derfor næsten lagde grupperne døde.  
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I slutningen af 2010 afholdes en række opfølgningsmøder i teams. Her viste det sig 

alligevel, at det langt fra var alle grupperne, der var gået i stå. En del grupper havde 

arbejdet mere organisk end systematisk med at indhente viden omkring deres problem. 

Disse grupper havde også mødtes i projektgruppen, havde snakket med de tillidsvalgte 

eller med ledelsen omkring deres projekttematik. En del af grupperne oplevede ikke selv, 

at de var ’kommet særlig langt’, men da der blev samlet op på, hvad der var sket siden 

sidst, havde de alligevel undersøgt en del og var kommet en del længere mod en 

problemidentifikation. 

I løbet af 2010 opstod et overraskende problem i organisationen. Et problem, der også blev 

gjort opmærksom på ved informationsmødet med ledelse og tillidsvalgte, der blev afholdt i 

juni måned. De medarbejdere, der kom hjem fra kursus holdt kortene tæt til kroppen og 

ville ikke fortælle om deres projekter eller om det, de havde lavet og oplevet på kurset. 

Ekstern evaluator fremskrev det på følgende måde 

I begge fokusgrupper blev projektgruppernes lukkethed i starten gjort til genstand for 

drøftelser. Mange havde fået opfattelsen af, at gruppernes arbejde skulle ”holdes 

hemmeligt”, hvorfor der i den første tid er meget lidt tværgående snak om 

projektarbejdet. Det bliver imidlertid tilkendegivet, at de lidt hen i processen bliver 

kritiseret (ifølge de tillidsvalgte er det dem der formulerer kritikken) for denne lukkethed, 

og at kritikken bliver taget til efterretning. Derefter bliver der mere diskussion på tværs. 

Det er ikke muligt på baggrund af de gennemførte interviews at afgøre, hvordan 

opfattelsen vedr. hemmelighed i projektgrupperne er opstået. Et opfølgningsmøde lige 

før jul 2010 var et forsøg på at åbne på tværs. Men det forekommer evaluatoren, at 

projektet har manglet et fælles forum eller medium til bred information om aktiviteterne. 

I følgegruppen gav evaluators notat samt den generelle oplevelse af misforstået lukkethed i 

organisationen anledning til en række justeringer for medarbejderniveauet; 

• Efter kursusmodul 2 skulle alle grupper præsentere projekt og handleplaner i deres 

respektive teams efter hjemkomst 

• Der ville blive mulighed for at vejledning af projektets studentermedhjælpere i 

perioden mellem kursus og opfølgningsmøde 

• De tillidsvalgte skulle komme på besøg på kursernes sidste dag på kursusmodul 2. 

 

2011: Løsningsåret – aktiviteter og justeringer 

I 2011 startede vi ’Løsningsåret’. Den umiddelbare kommentar fra medarbejdere og ledelse 

var ’endelig!’. Det var en generel oplevelse i organisationen, at det var svært ikke at måtte 

løse noget endnu, men at skulle opholde sig ved problemet så længe. Flere gange udtrykkes 

det, at vi er en branche, der er gode til at løse nu og her, fordi arbejdet kræver det. En 

medarbejder sagde; 
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Vi er slet ikke uddannet til at skulle arbejde på den måde. Vi skal helst finde nogle 

løsninger på problemet, og det skulle helst have været i går. 

Samtidig var der bred tilslutning til projektledelsens antagelse om, at et grundigere arbejde 

med at forstå og undersøge problemer i arbejdet, som kan føre til stress, kunne være et 

vigtigt forarbejde til udvikling af mere bæredygtige løsninger. En medarbejder siger; 

Jeg synes også, at vi prøver at løse det, så godt vi kan. Så der er faktisk meget fokus på 

det. Vi kan heller ikke trylle det hele væk på en gang. Så vi må tage det lidt i etaper. Jeg 

er heller ikke helt enig i, at forløbet skulle komprimeres. For jeg har haft glæde af, at det 

har været så langt. Jeg kan godt lide at arbejde med tingene inden – man skal også have 

tid til det. Der skal være nogle muligheder i det. Så jeg synes egentlig, at det har passet 

fint. Vi er jo ikke færdige. Vi har jo sat et år på, hvornår det er, at vi forventer, at det her 

projekt skal være løst. Ting tager tid, og noget tager længere tid end andet, og 

ændringsprocessen, den tager lang tid. Det kan jo tage flere år. 

 

Evaluering af kursusmodul 2 

Kurserne for medarbejderne fulgte det ordinære forløb. Kursusholdene var så vidt muligt 

de samme som i 2010, men nogle medarbejdere havde i løbet af året, særligt i forbindelse 

med opfølgningsmøderne, fundet ind i nye grupper, der var mere hensigtsmæssige for 

samarbejde i det daglige. Disse medarbejdere var i et vist omfang gode til at få denne 

ændring med ind i kursusholdene, så grupperne kom af sted sammen. Enkelte 

medarbejdere kom dog alene af sted på kurserne, hvilket betød, at de til en vis grad var 

blevet afkoblet den gruppe de hidtil havde været en del af. Nogle af dem fandt nye grupper 

på kurserne, andre forblev løsere fugle og en slags ’konsulenter’ for andre grupper.  

Generelt sås en positiv udvikling i medarbejdernes tilegnelse af arbejdsformen i Stop 

Stress i 2011. En medarbejder sagde ved fokusgruppeinterviewet;  

For mit eget vedkommende, der synes jeg, at det var lidt svært, for vi er jo meget 

handlekraftige. Vi vil gerne løse problemet inden, at det overhovedet opstår, sådan er vi. 

Det er bare en vane. Så det er en læringsproces. Jeg synes, at det var rigtig rigtig fint. 

Det gav rigtig rigtig meget, for når man har længere tid, så kan man også finde frem til 

nogle bedre løsninger i stedet for, at det bliver sådan noget halvhjertet noget. 

På kursets sidste dag sagde medarbejderne ved evalueringen; 

• Nu er vi klædt bedre på, mere afklarede i forhold til sidst – projektet er mere 

synligt end sidst. 

• Hvis den følelse af indflydelse, som man får på kurset, kunne eksistere på 

arbejdspladsen, så ville det give enormt meget arbejdsglæde 

• Utopier og fredninger, det sætter et godt fokus og vækker ens tanker 

Medarbejderne var særligt optagede af øvelsen omkring ’Fredninger’. I denne øvelse blev 

grupperne bedt om at udpege 3 forhold i deres arbejde, som de oplevede fungerede så godt 
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og meningsfuldt, at det skulle fredes for udvikling eller omlægning. Denne øvelse 

fremhævedes som meningsfuld ved den eksterne evaluering 2011; 

En medarbejder nævner spontant, at ’fredningerne’ havde været et rigtig godt delforløb 

på samlingen. 

Det, der særligt blev fredet, var forskellige ’fælles rum’ såsom; teammøder, indmøde og 

sociale arrangementer. Det var altså både faglige fællesskaber og fællesskaber af mere 

social karakter, der ønskedes fastholdt i det daglige arbejde. Ud over dette var der en 

række af fredningerne omkring medbestemmelse, planlægning af egen tid samt selvstyre.  

Disse fredninger tyder på, at medarbejderne havde taget positivt imod det 

deltagelsesperspektiv, der styrkes med Stop stress. I tillæg til disse fredninger lå en række 

ønsker om at frede teamlederen. Medarbejderne ønskede således ikke at stå uden ledelse 

og have rent selvstyre, men fastholdt, at der skulle være en leder tæt på, der understøttede 

og hjalp til både i det daglige arbejde, men også i forhold til de strukturændringer, der hele 

tiden møder organisationen. Fredningerne blev på kurset skrevet op på farvet A4 pap. I alt 

blev 108 stykker farvet pap hængt op fra tørresnore i loftet på afslutningskonferencerne.  

Fredningerne vurderes til at have skærpet opmærksomheden omkring tilfredsstillende og 

værdifulde forhold i arbejdet. Denne opmærksomhed producerede særligt en øget 

synlighed og anerkendelse af betydningen af de sociale rum, inddragelsesmuligheder samt 

synlig og nærværende ledelse. 

Kurserne og deltagelsen i kurserne i 2011 blev af ekstern evaluator beskrevet således; 

Det blev spontant nævnt i alle fokusgrupper, at det havde været værdifuldt at komme 

væk fra deres hverdag, at komme væk sammen med sine teamkolleger og at møde 

kolleger fra andre teams.  

Der var således også i projektets andet år en positiv oplevelse af at være af sted på kursus 

på tværs af teams og sammen med kolleger i smukke rammer med god mad og faglige 

snakke på tværs. 

 

Arbejdsgangen i projekterne i 2011 

I projektets andet år arbejdede grupperne videre med projektarbejdet med et særligt fokus 

på løsninger. En række af grupperne havde arbejdet videre med projekterne i det 

mellemliggende år og havde indhentet materiale og opbakning blandt kolleger eller 

snakket med ledelse og /eller arbejdsmiljørepræsentanter. Enkelte grupper havde 

påbegyndt arbejdet med at lave nye ’rul’, hvilket vil sige, at de havde lavet nye typer af 

vagtplaner, planer for overlap eller planer for, hvordan arbejdet kunne tilrettelægges 

anderledes rent geografisk. En del af medarbejderne oplevede stadig, at deres 

gruppearbejde var gået i stå, men så kursusmodul 2 som en anledning til at tage fat i 

gruppens arbejde igen. 
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De visioner, grupperne satte op for deres projektarbejde på kurset i 2011, vidnede for de 

flestes vedkommende om et stort overskud og indsigt i de daglige arbejdsgange. Mange af 

deres forslag til fremtidig udvikling i organisationen kunne integreres i de daglige 

arbejdsgange. På kurset lavede grupperne handleplaner for det videre arbejde med 

projekterne og gennemførelse af de ønskede ændringer. Disse handleplaner var for de 

flestes vedkommende meget udførlige og understøttede oplevelsen af, at der i medarbejder 

gruppen lå gode ressourcer og en grundlæggende indsigt i arbejdspladsens dagligdag samt 

arbejdets udformning. Ved kursusevalueringen siger deltagerne følgende; 

• Med alle de ideer vi har, kunne vi næsten fyre ledelsen og styre plejen selv 

• Det er godt, at man får andres syn på sit projekt 

• Dette kursus gav sammenhæng i forhold til hele projektprocessen 

• Overrasket over at der er flyttet så meget i projektets levetid – det er jo et langt 

projekt. 

Året blev afsluttet med opfølgningsmøder. Her var opgaven dels at følge op på gruppernes 

arbejde, men også at udvide eller udvikle opgaverne for projektgrupper, der havde afsluttet 

deres projekter.  

Når de vendte tilbage til organisationen var udfordringen for grupperne gennem begge år 

at få organiseret møder udenfor de planlagte samlinger. Grupperne blev ved 

kursusafslutning i 2011 tilbudt mulighed for vejledning fra studentermedhjælperen i 

perioden mellem kursus og opfølgningsmøder. I evalueringen af 2011 samles det op på 

følgende måde; 

To medarbejdere havde deltaget i grupper, som havde opsøgt eksterne kilder og stort set 

alle havde været opmærksom på muligheden for vejledning i år 2 og flere havde benyttet 

sig af den med godt udbytte - specielt som hjælp til at strukturere problemstillinger. Der 

var overvejende enighed mellem medarbejdere, de tillidsvalgte og teamlederne om, at 

teamlederne i år 2 havde været i passende grad involveret i medarbejderprojekterne.  

Flere grupper havde taget imod vejledningstilbuddet og havde været tilfredse med det. 

Enkelte grupper havde taget imod vejledningstilbuddet, men havde vanskeligt ved at bruge 

det til noget.  

En anden justering for året var, at alle skulle præsentere deres projekter på 

førstkommende teammøde, når den kom hjem fra kursus. Som det fremgår af ovenstående 

var medarbejderne godt tilfredse med ledelsens involvering i projekterne, og en del af 

denne involvering handlede også om, at ledelsen havde understøttet gruppernes 

præsentationer på teammødet. De vanskeligheder, grupperne havde med at mødes og 

holde fast i deres projekter, knyttede sig ikke særligt til ledelsens opbakning og 

prioritering, men havde mange årsager. Om projekterne og gruppearbejdet skrev ekstern 

evaluator i 2011; 
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Mødefrekvensen udenfor samlingerne har været stærkt varierende. Den typiske gruppe 

er dog kun mødtes 2-3 gange udenfor de fælles samlinger i hele Stop Stress-perioden. Alle 

medarbejdere oplyste at have haft ledelsesopbakning til at mødes. Den typiske barriere 

for at mødes var, at deres arbejdsskemaer ikke muliggjorde det. Enkelte medarbejdere 

efterlyste mere struktur omkring deres Stop Stress projekter og mente, at det ville have 

styrket projektarbejdet, hvis lederen havde fastlagt datoer for, hvornår grupperne skulle 

mødes. Enkelte andre nævnte, at barrieren mere var deres egen modvilje mod at insistere 

på at skulle mødes: At de havde bedt om lov hos drifteren i stedet for at benytte sig af den 

ret, de godt vidste at de havde, til at mødes. Lidt i modsætning til dette billede af en 

beskeden aktivitet mellem samlingerne oplyste et flertal af deltagerne i det ene 

fokusgruppeinterview, at hele deres team havde været engageret i arbejdet med de 

problemstillinger, som deres projektgrupper arbejdede med. 

Ved overleveringsmødet i 2012 gøres status over projekterne og her konkluderes det, at 

over 50 % af projekterne er lykkedes. Ikke alle projektgrupper havde fået deres projekter 

gennemført i forhold til hele den handleplan, de selv havde lagt. 

 

Muligheder og barrierer i et medarbejderperspektiv 

Medarbejderne oplevede at arbejdsformen i Stop Stress havde givet dem mulighed for at 

have indflydelse og tage del i planlægning og daglige drift. Denne mulighed ville de gerne 

fremadrettet udvikle og fastholde, men oplevede samtidig vanskeligheder ved selv at skulle 

holde fast og tage tiden fra det daglige arbejde til videre opfølgning på Stop Stress 

initiativerne. Ved afslutningskonferencerne meldte medarbejderne en række anbefalinger 

tilbage til organisationen, til ledelsen og projektledelsen; 

 

• giv tid 

• godt råd; hjælp til at holde fokus 

• hjælpe hinanden til at holde fast i ny struktur 

• tid til at der bliver fulgt op på kursusdagene i de forskellige teams 

• At vi fortsætter det gode samarbejde i hele området, og at der kan komme 

problemstillinger op i fagligt forum med alle kollegaer. 

• Bruge trivselsagenterne og arbejdsmiljørepræsentanterne til at bearbejde de små 

problemer, før de bliver for store.. 

• Det er vigtigt, at vi stadig bibeholder vores indflydelse 

• Grupperne skulle være teamet/tætte kolleger – folk fra samme hus, så stop stress 

kom med ind i hverdagen/ rytmen på arbejdet. 

Det var således en anbefaling fra medarbejderne, at der internt i organisationen holdes fast 

i de læreprocesser og kompetenceløft, der har været i Stop Stress. Det er særligt forhold 

omkring at understøtte projektgrupperne til at holde fast i projekterne i det daglige og at 

holde fast i arbejdet med projekterne efter Stop Stress er afsluttet. Medarbejderne udtrykte 
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bekymring omkring selv at skulle tage ansvar for at mødes i grupper og gøre brug af 

muligheden for at være inddraget i løsninger. I både år 2010 og 2011 synes dette også at 

være et tema, der kunne behøve særlig opmærksomhed, og medarbejderne oplevede, at det 

stadig er nødvendigt efter projektet er afsluttet. 

Selvom medarbejderne oplevede det vanskeligt at holde fast i projektets processer og 

arbejdsformer efter projektafslutning, ser de også, at projektet har haft en betydning for 

kulturen i Distrikt Vest. De beskriver det sådan, at kulturen i organisationen har ændret sig 

fra at være en brokkekultur til en handlingskultur. Ved afslutningskonferencerne blev 

følgende skrevet op som stikord ud fra dialogen ved bordene; 

• Det nytter at være engageret 

• Dialog hjælper i stedet for brok i krogene 

• Bedre til at handle på problemerne 

• problemløsende arbejdsmetode med større involvering 

• vi kan fortsætte arbejdet på vores ønsketænkning, så vi kan få en god hverdag 

• at vi er blevet bedre til at løse problemer – medansvar 

Medarbejderne oplever, at det i Stop Stress har nyttet at være engageret, og at der er en 

større lydhørhed overfor medarbejdernes ideer. Ved interview med medarbejderne i 2013 

siger en medarbejder følgende; 

Kulturen har ændret sig. Førhen var man bare i det – nu er det ok, at man sætter 

spørgsmålstegn ved nogen ting også i forhold til arbejdsmiljøet. Førhen var det sådan, at 

sådan har det altid været, så fifler vi lidt, nu er det sådan, at nej, det kan vi ikke (fifle). 

Jeg tror faktisk, at der er en større lydhørhed. Vi er blevet mere bevidste om, hvordan vi 

arbejder både fysisk og psykisk.  

Medarbejderne ser således nye muligheder i de kulturændringer, der er kommet af Stop 

Stress projektets bevågenhed og plads til medarbejderinvolvering. Samtidig lægger 

medarbejderne vægt på de arbejdsmetoder, projektet har bragt med sig, og ønsker at holde 

fast i dem fremover.  

Medarbejderne oplever, at de internt i organisationen er blevet bedre til at snakke om det, 

der stresser i hverdagen. Ved medarbejder interview i 2013 siger en medarbejder følgende; 

I dag er det blevet hverdag at snakke om, hvad der stresser en. Det gjorde man ikke før. 

Vi føler os meget mere accepterede, i forhold til det vi siger. Det er blevet acceptabelt at 

tale om det. Vi kan gå ind og sige, at den der borger taget noget længere tid. Det er 

kommet frem i lyset. 

Vi er blevet åbne og ærlige, og det er legalt.  

Der er således en større lydhørhed overfor at tale om det, der påvirker arbejdet i 

dagligdagen, og det er blevet legalt at tale om stress. Samtidig oplever medarbejderne, at 
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de er blevet mere modige og tør sige mere ved indmøderne, ved teammøder og i den 

daglige dialog mellem både kolleger og ledere. Ved afslutningskonferencen svarer 

medarbejderne på, hvad de kan tage med fra Stop Stress med følgende stikord;  

• Arbejdsmetoden, hvor problemer undersøges grundigt og anskues fra flere sider 

inden løsningen findes. 

• Vi er blevet ansvarlige for vores hverdag. 

• Blevet bedre til at strukturere vores hverdag. 

• Det er tydeligt, at folk har mange ideer til forandring. 

• Vi kan godt selv indenfor de rammer, vi har. 

Medarbejderne oplever således, at de blevet mere modige og myndige og har fået en større 

sikkerhed i forhold til at byde ind og tage ansvar i deres daglige arbejde.  

 

Anbefalinger for medarbejdergruppen 

Ovenstående belyser medarbejdernes gennemgående udfordringer i at fastholde 

kompetencer og udviklinger oparbejdet i Stop stress. Medarbejdergruppen har udvist stor 

villighed og været en ressourcestærk gruppe i forhold til at sætte stopstress initiativer i 

gang og arbejde sammenhængene med dem. I denne forbindelse er det lykkedes for 

medarbejderne at ændre på uhensigtsmæssige arbejdsgange, få indsigt i sagsgange, der 

synes uforståelige samt deltage aktivt i den daglige planlægning og dermed øge trivslen. 

Disse ændringer bør fastholdes fremadrettet. For at understøtte og udvikle 

medarbejdernes kompetencer til at indgå aktivt og ressourcefuldt til at nedbringe stress og 

uhensigtsmæssige arbejdsforhold, anbefales det;   

 

• At ledelsesgruppen og gruppen af tillidsvalgte tager stilling til medarbejdernes 

projekter med udgangspunkt i Projektbogen (Husted, Tofteng og Breum 2012). Her 

er udpeget en række tovholdere, der skal se på, hvorvidt det enkelte projekt stadig er 

i gang og herfra vurdere, om projektet har brug for hjælp og støtte til at komme 

videre, eller om projektet skal lukkes. Det anbefales, at projektgrupper, hvor det 

ikke synes sandsynligt, at de kommer videre med arbejdet i projektet lukkes i et 

samspil og samtale med gruppen. 

 

• At teamet samlet drøfter, hvordan, hvornår og i hvilket omfang arbejdsmetoder og 

kompetencer oparbejdet i stop stress understøttes fremadrettet. En sådan drøftelse 

kunne med fordel foretages ca. en gang hver halve år.    
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Forløbet for Tillidsvalgte i Stop Stress 

 
En særlig gruppe i Stop Stress projektet var De Tillidsvalgte. Gruppen af tillidsvalgte 

inkluderer tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og MED-medlemmer. 

Gruppen af tillidsvalgte inkluderer 19 deltagere, hvoraf 10 er arbejdsmiljørepræsentanter, 

7 tillidsrepræsentanter (heraf 1 Fællestillidsrepræsentant og en suppleant), samt en MED-

udvalgsrepræsentant, der alene varetager denne funktion samt en, der er suppleant for 

MED-udvalgsrepræsentant og alene varetager denne funktion.  I alt er 10 ud af de 19 

medlemmer af MED-udvalget. I det efterfølgende benævnes hele gruppen De tillidsvalgte. 

De tillidsvalgte var som gruppe væsentlig, fordi projektet i sin egenskab af trivsels- og 

forebyggelsesprojekt havde som et formål at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen i 

organisationen. I projektformuleringsfasen var både tillidsvalgte, 

arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljølederen (vicedistriktschefen) inddraget som 

primære ansøgere til projektet, men også som sparringspartnere i udformningen af 

projektforløbet. De tillidsvalgte udgjorde endvidere en særlig gruppe, idet de af både 

topledelsen i Distrikt Vest og af procesledelsen ses som aftagere, der sammen med team- 

og topledelsen er bærende for implementering og bevågenhed af projektets resultater.  

Forløbet med de tillidsvalgte var på forhånd planlagt til at ligne det ordinære forløb. Dette 

vil sige, at de begge år skulle arbejde med egne stress problemer på et kursusmodul, der 

sidst på året blev fulgt op af et opfølgningsmøde. Kurserne var dog en smule længere end 

medarbejdernes, idet de tillidsvalgte ud over at skulle lave egne projekter også skulle have 

en rolle i forhold til medarbejdernes projekter som en slags hjælpere, der bar projektets 

resultater og ideer videre. Spørgsmålet ’Hvad vil det sige at være tillidsvalgte i Stop Stress? 

var således det andet spor i kursusforløbene begge år. Begge år havde vi med 

udgangspunkt i projektledelsens råd, følgegruppens indstillinger og evalueringernes 

anbefalinger foretaget en række justeringer af forløbet for De tillidsvalgte, fordi det viste 

sig, at der i det planlagte forløb manglede noget eller gode ideer kom til undervejs. 

 

2010 Problemidentifikationsåret – aktiviteter og justeringer 

De tillidsvalgtes kursus lå, som det næstsidste kursus i rækken af kurser indenfor 

projektets første år. Dette viste sig at være problematisk, idet de tillidsvalgte ikke følte sig 

tilstrækkelig vidende om og klædt på til at forstå og hjælpe medarbejderne, når de kom 

hjem fra kursus. Derfor blev der på følgegruppens anbefaling afholdt et informationsmøde 

for Tillidsvalgte og ledere. På mødet blev det overordnede projektforløb præsenteret. 

Herudover blev programmet, for de kurser medarbejderne deltog i, gennemgået.  Samtidig 

blev ledelsen og de tillidsvalgte præsenteret for karakteren af det projektarbejde 

medarbejderne blev sendt hjem med. Som et sidste punkt blev de tillidsvalgte og ledelsen 

præsenteret for den rolle, de var tiltænkt at varetage i projektet. En rolle, der primært var 

at være nysgerrige ressourcepersoner, der kunne understøtte grupperne med råd, viden og 
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vejledning og huske medarbejderne på deres projekter, når de kom tilbage i organisationen 

og hverdagen. For de tillidsvalgte og ledelsen var dette informationsmøde opklarende og til 

en vis grad beroligende.  

 

Evaluering af Kursusmodul 1 

På kurset for de tillidsvalgte blev de præsenteret for projektets forløb og formål og det 

dobbelte formål; på en gang at sætte de tillidsvalgte i stand til at arbejde projekt- og 

problemorienteret med egne projekter og samtidig varetage rollen som Tillidsvalgt i Stop 

Stress. 

 

Kurset fulgte det ordinære forløb, som præsenteres indledningsvist under 

forløbsbeskrivelsen i denne rapport. Derudover kom Professor Kurt Aagaard Nielsen fra 

Roskilde Universitet og præsenterede en undersøgelse af Tillidsrepræsentanter i fire 

forbund under overskriften ’TR’s udfordringer i fremtiden – arbejdsliv’ (Ahrenkiel mfl. 

2009). I oplægget præsenteredes undersøgelsesdeltagernes oplevelser af de muligheder og 

barrierer, der kendetegner arbejdet som tillidsvalgte. I forlængelse af oplægget hæfter De 

tillidsvalgte sig ved vigtigheden af ’at sikre fælles tid som gruppe af tillidsvalgte for 

herigennem at styrke eget netværk’. Som et sidste oplæg på kurset kom en repræsentant 

fra FOA Næstved og holdt oplæg omkring arbejdsmiljøarbejdet lokalt FOA Næstved. 

Kurset blev afsluttet med en diskussion under overskriften ’Stiller Stop Stress særlige krav 

eller opgaver til AMR/TR eller MED?’. Nedenstående er et uddrag af den protokol, der blev 

lavet under diskussionen; 

• Hvad er særlig svært? 

• Svært at støtte de andre, når vi ikke ved, hvad de laver - vi kunne godt have brugt 

keywords 

• Svært at holde fokus på projektet ’Stop Stress’ + de små projekter 

 

• Hvad er særlig vigtigt? 

• At vi holder gryden i kog – på teammødet et punkt- at vi gennemgår projekterne. 

Vi kan starte med vores eget projekt 

• Vi skal passe på, hvordan vi tager imod projekterne 

• Opsøgende og spørge ind – ved indmøde og fyraften 

• At vi ikke giver op, selvom tingene ikke prioriteres fra de andre 

Som det fremgår, var De tillidsvalgte optaget af medarbejdernes projekter, men også for 

mulighederne for at understøtte og give tid og plads til disse projekter og dermed deres 

egen rolle som tillidsvalgte i Stop Stress. Samtidig var de optaget af egne projekter og af 

hvordan de i forhold til eget arbejdsliv kunne få plads til at holde fast i det projektarbejde, 

de havde taget fat på. Et særligt opmærksomhedspunkt var at holde Stop Stress i gang i 

perioderne mellem kurserne. De var optaget af, hvordan de kan holde fast i og prioritere 

projekterne i en allerede opfyldt hverdag. 
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Ved kursets afslutning udtrykker de tillidsvalgte generel tilfredshed med kurset, herunder 

lokalitet, kursusflow og pauser samt indhold;  

• Dagen med Kurt: Den var streng- man skulle lytte meget 

o Han var god at høre på 

o Han fik pejlet det ind på (SR)AMR 

• Dagene er gået hurtigt 

• FOA- kontakten genoptages 

• Fedt med skuespillere – udefra og indefra samtidig. De fanger virkelig meget på 

relativ kort tid 

Arbejdsgangen i projekterne i 2010, samt projektpræsentationer. 

De Tillidsvalgte delte sig i 3 projektgrupper med følgende overskrifter; 

• Hjælpemidler med snegleekspres. 

• MED uden med. 

• Lokkemad. 

I det efterfølgende har vi valgte at gå ind i den første overskrift ’Hjælpemidler med 

snegleekspres’. At vi vælger denne Case handler om, at netop temaet omkring 

hjælpemidler går igen i en række af medarbejdernes projekter, og at skuespillernes spejl af 

denne problemstilling blev anvendt som inspiration for en scene i den afsluttende 

forestilling ’Stop – lige et øjeblik’. 

 

Præsentation af projektet; Hjælpemidler med Snegleekspress 

Denne projektgruppe arbejdede med temaet omkring rekvirering af hjælpemidler. Her var 

problemet, at kommandovejen var for lang, at bestillingen af hjælpemidler skulle gå 

gennem flere led, hvori der let kunne opstå misforståelser og leveringstiden blive for lang.  

Herudover var der problemer med arbejdsskader pga. de manglende korrekte 

hjælpemidler og sygemeldinger på baggrund af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.  

For De tillidsvalgte i denne gruppe var der samtidig fokus på borgeren i situationer, hvor 

manglende korrekte hjælpemidler førte til, at borgeren lå uhensigtsmæssigt meget i sin 

seng. Skuespillernes spejl ’Else og Rigmors dilemma’ viste en situation omkring en 

manglende trygaflastende stol. Else, der var borgeren, havde brug for at sidde i en 

trykaflastende stol for at kunne være oppe og siddende i løbet af dagen. Den stol, der var til 

rådighed, var ikke af en kvalitet, der aflastede, men gjorde nærmere Elses tilstand værre. 

Else ville dog meget gerne op at sidde og kunne ikke holde ud at ligge i sengen hele dagen. 

Rigmor, der var assistent måtte overbevise Else om, at hun skulle ligge, fordi det var bedre 

for hende i forhold til trygaflastning. Gennem stykket ser vi Rigmor og Else i den samme 

situation med voksende frustration, hvor Else ringer på klokken igen og igen og beder 

Rigmor om at måtte komme op at sidde, men Rigmor må afvise hende. Alt imens disse 

møder foregår, ser vi Rigmor ringe til teamlederen, der ringer til ergo, der har ventetid, 

men kommer i næste uge. Vi ser ergoterapeuten komme og anvise temalederen hvilken 
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stol, der skal til. Vi ser Teamlederen ringe til hjælpemiddelcentralen, der har ventetid på 

netop den stol og herefter ser vi Rigmor rykke teamlederen, der rykker 

hjælpemiddelcentralen osv. Samtidig ser vi de pårørende købe en stol til Else, der ser god 

og fin ud, men som vurderes af Rigmor til at være ligeså problematisk for Else at sidde i 

som den stol der allerede er. Da den korrekte stol endelig ankom, var Else død. Spejlet blev 

af de tillidsvalgte kommenteret med følgende; 

• Frustreret – alle tre (Sosu’en, den ældre og den pårørende) – over det manglende 

hjælpemiddel 

• Mod borgerens vilje – et overgreb 

• Vores kommandovej ændres ikke af, at vi er AMR eller TR 

• Man skal være ihærdig, hvis man vil ændre noget, men nogle gange giver man op 

• Vi går til teamlederen i deres egenskab af AM ansvarlig 

• Kollegerne kommer til os som AMR, når der opstår problemer med hjælpemidler. 

Spejlet stod stærkt og viste ’et glimt af hverdagen’ og ’en faglig frustration’, som de 

tillidsvalgte beskrev det efterfølgende. Spejlets mange nuancer omkring borgerens 

reaktion, relationen mellem assistent og borger samt særligt de mange led i sagsgangen var 

noget gruppen satte op, som væsentlige punkter. Da gruppen skulle lave handleplan for det 

videre arbejde var det med fokus på, at ville undersøge sagsgangen og som det første at 

ringe til hjælpemiddelcentralen for at aftale besøg.  

Ved opfølgningsmødet i november havde gruppen haft et spørgeskema ude hos kollegerne, 

der afsøgte, hvilke hjælpemidler, der var søgt og datoen for ansøgning samt datoer for 

modtagelse. Kollegerne havde meldt flittigt tilbage, og gruppen stod med et fornuftigt 

grundlag for deres videre arbejde. Gruppen arbejdede stadig på at få et møde i stand med 

hjælpemiddeldepotet for at få indsigt i arbejdsgangene her. 

 

Præsentation af projekterne; MED uden med / Lokkemad 

For de to øvrige grupper var dialog og synliggørelse af tillidsvalgte overfor kollegaer og 

ledelse det, der udgjorde problemfeltet. Problemet var dels et manglende samarbejde 

mellem tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter og dels en manglende 

synlighed, tid, respekt og indsigt fra kolleger og ledelses side. Stikord fra protokollen så 

således ud; 

• At vi ikke har den store kontakt til kollegerne, og at de ikke ved, hvad vi skal 

bruges til 

• Ensomhed 

• Ikke har kontakt til FOA og ved, hvem der er kontaktperson her 

• AMR+ TR. Der er ikke noget samarbejde her, mødes ikke - hvorfor? 

Ved opfølgningsmødet i november havde den ene gruppe haft en række spørgsmål ude hos 

kollegerne blandt andet; ved du hvem, der er arbejdsmiljørepræsentant og 

tillidsrepræsentant i dit team? Ved du, hvad du kan bruge din tillidsmand til? 
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Spørgsmålene skulle besvares ved at lægge enten en rød eller grøn seddel i en bowle. 

Gruppen havde herigennem fået et tilstrækkeligt grundlag til at gå videre med arbejdet 

omkring synliggørelse af AMR og TR i organisationen.  

De tillidsvalgte brugte det første år til at gå i dybden og undersøge de problemer, de havde 

sat sig for. Ved evalueringen af 2010 beskrev ekstern evaluator det således; 

Der var enighed om, at de tillidsvalgtes projektarbejde havde fungeret godt. De har i 

udgangspunktet mødtes ca. en gang om måneden. Det træder klart frem, at de 

tillidsvalgte har taget ejerskab til projekterne, men også at de selv er i et andet gear i 

forhold til Stop stress end deres kolleger. Arbejdet i projekterne fremhæves som noget, 

der allerede er ved at give resultater. Blandt andet opdagede den gruppe, der arbejdede 

med de tillidsvalgtes synlighed, at ”rigtig mange kolleger ikke vidste, hvem der var deres 

TR og AMR”. Også et projektarbejde med ventetider i forbindelse med hjælpemidler 

havde allerede vist fremskridt. Dvs. de har opnået en viden om problemets karakter og er 

nu ”klar til at tænke i løsninger”. 

 

Uddybende tema; Gruppedannelse og roller i Stop Stress 

Både gruppen ’MED uden med’ og ’Lokkemad’ arbejdede med tematikken omkring de 

tillidsvalgtes synlighed og rolle i organisationen. Gruppen af tillidsvalgte oplevede ikke, at 

de var en samlet gruppe med kendskab til hinanden før projektstart. I den eksterne 

evaluering i 2010 fremgår følgende; 

 

For de tillidsvalgte var kurset en god ramme for at skabe bedre kontakt imellem TR-

arbejde og AMR (Arbejdsmiljørepræsentanterne). De havde ikke før stop stress set 

hinanden så tydeligt som mulige partnere. Da mange af de tillidsvalgte kendte hinanden 

på forhånd, var kurset ikke vigtigt for at skabe nye sociale kontakter, men som nævnt for 

at se hvad hhv. TR og AMR er og kan være involverede i. Det fremhæves at, der allerede 

er kommet et bedre samarbejde. Kurset fremhæves også for at have styrket fællesskabet 

på hele arbejdspladsen: ”man hjælper hinanden mere efter kurserne”. 

I slutningen af 2010 afholdes opfølgningsmøder for medarbejderne på tværs af 

kursusholdene i deres teams. På disse opfølgningsmøder deltog De tillidsvalgte. Dels fordi 

de var en del af teamet, men også fordi de havde en særlig rolle i Stop Stress. Denne rolle 

udfoldedes dog ifølge ekstern evaluering for 2010 ikke til fulde; 

Opfølgningskurset inden jul 2010 blev kritiseret for at holde de tillidsvalgte udenfor; ”vi 

fik en alt for passiv rolle” (En enkelt var dog uenig i denne karakteristik). Her lufter de 

tillidsvalgte en mulighed for, at de i højere grad kunne have spillet en aktivt støttende 

rolle for medarbejderne i det projektarbejde, som medarbejderne var involverede i. 
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På baggrund af dette blev det besluttet, at de tillidsvalgte skulle komme ’på besøg’ på 

kurserne for medarbejderne i 2011 for at lytte til, understøtte og hjælpe medarbejdernes 

projektarbejde i løsningsfasen.  

 

2011: Løsningsåret – aktiviteter og justeringer 

År 2011 havde overskriften ’Løsningsåret’. Efter arbejdet i 2010 med at problemidentificere 

var det nu tid til at arbejde med en afsøgning af løsninger i forhold til de 

medarbejderdrevne projekter. Årets aktiviteter var planlagt til at være dels et kursusmodul 

og dels et opfølgningsmøde. På baggrund af evalueringsrapporten for 2010 blev en række 

justeringer af forløbet besluttet af følgegruppen. For de tillidsvalgte betød det som nævnt, 

at de skulle deltage i kurset for medarbejderne. Denne opgave blev videreformidlet 

gennem følgegruppens AMR og TR medlemmer.  

 

 

Evaluering af kursusmodul 2 

Kursusmodulet i 2011 fulgte det ordinære forløb, der er præsenteret under afsnittet 

rammer for Stop Stress. Ud over dette indeholdt kurset en opmærksomhed på den 

dobbeltrolle De tillidsvalgte havde ved at være tillidsvalgte i Stop Stress. De præsenteredes 

i første omgang for alle kollegernes projekter i overskrifter og med indholdsstikord. En stor 

væg fyldtes med A4 ark med projekternes titler og indholdsstikord på. Der var derefter 

mulighed for at gå og kigge på væggen, snakke om projekterne og se på, om der var nogle 

af projekterne, de kunne genkende. Kurset blev afsluttet med et arbejde omkring de 

tillidsvalgtes opgaver i stop stress. 

 

Kurset indeholdt, som i de øvrige forløb, en fredningsøvelse. Grupperne blev spurgt; Hvad 

skal fredes i en forandringstid? Deltagerne fredede primært indmøde og teammøder, men 

en fredning lød således: ’Arbejdsro i den nuværende organisationskultur – ikke flere store 

forandringer’. 

Kurset skulle have haft besøg fra ledelsen (arbejdsmiljølederen) og fra FOA, men begge 

aflyste. I stedet afholdt vi et heldags opfølgningsmøde for de tillidsvalgte i efteråret 2011, 

hvor de fik mulighed for at diskuterer projekt og proces med FOA og ledelsen. På denne 

måde fik de indblik i de overvejelser ledelse og FOA gjorde sig omkring projektets flow og 

videre liv i Distrikt Vest.  

 

Arbejdsgangen i projekterne for de tillidsvalgte i 2011.  

De tillidsvalgte arbejdede stadig i 3 grupper dog under lidt ændrede overskrifter; 

• Hjælpemidler med sneglekspress 

• Dialog, synlighed og tid af TR/AMR (tidl. MED uden med) 

• Hvem ved hvad? (tidl.: lokkemad) 
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De to sidstnævnte grupper er begyndt at samarbejde omkring temaet synlighed. 

 

 

Status: Hjælpemidler med snegle ekspress 

Gruppen havde siden sidst haft kontakt med hjælpemiddelcentralen og havde dermed fået 

indsigt i sagsgangen i hjælpemiddelvejen. Gruppen var desuden blevet kontaktet af en 

medarbejdergruppe, der arbejdede med samme tema. Gruppens vision for 2015 rummede 

elementer som; 

 

Visionen om vores projekt 2015 

• Bedre bemanding på hjælpemiddeldepotet 

• At forflytningsvejledere bliver bedre uddannet, så de kan varetage alt med 

hjælpemiddel, så teamleder slipper for den post. 

• Telefontid hele dagen og i weekenden akutbil med 2 personer 

• Faneblade på PC over hjælpemidler og hos borgeren 

• Flere små depoter i distriktet 

Gruppen var blevet opmærksom på, at en del af problemet var den flaskehals, der var på 

hjælpemiddeldepotet i kraft af for lav bemanding. De ønskede sig på denne baggrund 

bedre bemanding på hjælpemiddeldepotet, og at hjælpemiddelcentralen fik ’telefontid hele 

dagen og en akutbil’. Men ikke alle ønskerne knyttede sig til hjælpemiddelcentralen. 

Gruppen ønskede også ændringer i arbejdspladsens interne organiseringer blandt andet et 

mere hensigtsmæssigt fanebladssystem i computeren samt et ønske om at flytte arbejdet 

med hjælpemidler fra teamlederen, som de oplevede travl og allerede opfyldt af 

arbejdsopgaver til forflytningsvejlederen, der netop i sit arbejde ville have god nytte af at 

udvide med denne funktion. 

Gruppen så således tre indsatsområder; Udvidelse af hjælpemiddeldepotet, lokale 

løsninger samt mere gennemgribende ændringer i fritvalgsordningen. Samtidig så gruppen 

gode muligheder i et udvidet samarbejde omkring hjælpemidler både internt i 

organisationen, men også eksternt overfor hjælpemiddelcentralen og med ældrechefen i 

Næstved kommune. Gruppens projekt står stadig åbent, da Stop Stress evalueres i 2011. Da 

projekterne af projektledelse overleveres til organisationen, var der lagt planer for møder 

med hjælpemiddelcentralen, og der stilles ønsker fra gruppen om at distriktslederen 

sammen med gruppen holder møde med ældrechefen omkring hjælpemiddelvejen. 

I 2013 var gruppens tilbagemelding, at ventetiden i forhold til hjælpemidler ikke var 

nedbragt væsentligt, men at de internt i organisationen var blevet mere klare på, hvad de 

kan gøre for at lette sagsgangen. Blandt andet at bestille mere præcist og detaljeret, så 

bestillingerne ikke skulle frem og tilbage mange gange før, den endelige bestilling lå klar til 

behandling. Samtidig var der ansat både ergoterapeuter og fysioterapeuter i hvert team, og 

det lettede i forhold til den flaksehals der, kunne være omkring visitering herfra. Gruppen 
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oplevede, at det ØGM3 projekt, der startes op i slutningen af perioden med Stop Stress, har 

støttet projektet. Gruppen oplevede, at projektet var gået i stå i forhold til at holde møder 

med ældrechef og dialogen omkring fritvalgsordningen. Det overordnede indtryk var dog, 

at gruppen oplevede, at de var blevet hørt, og at de havde fået indsigt og forbedrede 

arbejdsgange ud af at gå ind i projektet. 

 

Status: Dialog, synliggørelse og tid af TR/AMR og Hvem ved hvad? 

De to grupper arbejdede stadig med temaet omkring synlighed, og dialog med kollegerne, 

men havde suppleret med et tema omkring tid. Den ene af grupperne havde udarbejdet en 

pjece til nye medarbejdere, der fortalte; hvem der er TR, og hvem der er AMR samt 

indholdet i de to funktioner. Den anden gruppe havde udarbejdet en planche med billeder 

af de enkelte tillidsvalgte i de respektive teams, der nu hænger i teamlokalerne til 

oplysning for kollegaerne. Temaet omkring synliggørelse oplevedes af de tillidsvalgte som 

et tydeligt resultat af Stop Stress. I evalueringen af 2011 sagde en af de tillidsvalgte; 

 

Vi har prøvet at synliggøre os via de der skemaer og foldere. Sætte dem ind i mapper, 

som de kan gå hen og åbne. Sætte ansigt på os. (..) I dag kan vi sige – kig lige i mappen. 

Det betyder også meget, tror jeg. Jeg føler mig også mere bevidst om at gå hen og 

præsentere mig som sikkerhed, når jeg snakker med nye medarbejdere. Det, synes jeg, at 

jeg er blevet bedre til i forhold til før. 

Gruppen oplevede en større anerkendelse som tillidsvalgt og en større respekt omkring 

deres rolle. Modsat tidligere oplevelse; 

Vi er blevet bedre til at sige det nu. Nu har vi ikke den der angst for at sige, hvem vi er – 

jeg ved ikke, om det var en angst – før passede man ikke rigtigt ind i teamet, hvis det var 

man højnede sig lidt ved at sige, hvad man ellers er. Jamen sådan kunne man godt føle 

det lidt, og de har ellers selv valgt en på et eller andet tidspunkt (Tillidsvalgt 2011).  

I dag ser det anderledes ud. Gruppen har fået større opbakning i organisationen både fra 

ledelses- og fra medarbejdersiden. Gruppen melder tilbage ved evalueringen i 2013, at de 

bliver brugt af kollegaerne, og at kollegaerne helt sikkert ved, hvad de skal bruge både 

AMR og TR til i dag. Kollegaerne er gået fra ’super skepsis til positiv nysgerrighed’. 

Samtidig oplever enkelte, at de har fået større mulighed for at snakke ansigt til ansigt både 

med kollegaer og ledelse i forhold til arbejdsmiljø og trivselstemaer. 

Gruppen ser endvidere, at de, gennem et større fokus på APV arbejdet, har fået mulighed 

for at flette projekter og problemstillinger fra Stop Stress projekterne, herunder også 

medarbejdernes, ind i deres arbejdsmiljøarbejde og APV arbejde. I 2013 siger gruppen, at 

det også handler om, at tiden har modnet dem selv og kollegaerne.  

 
3 Øvelse Gør Mester – rehabiliteringsprojekt. 
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Uddybende tema: Tid og faglige arenaer 

Temaet omkring tid og faglige arenaer knytter sig i et vist omfang til hele gruppen af 

tillidsvalgte, men særligt arbejdsmiljørepræsentanterne oplevede, at der var steder, hvor 

arbejdsmiljøarbejdet i organisationen ville profitere af at styrke fokus på tid og faglige 

arenaer for de fagligt valgte.  

Gruppen dialog, synliggørelse og tid af TR/ AMR har endvidere arbejdet med temaet 

omkring tid. Her lægger de i 2011 vægt på tid i forskellige perspektiver; 

• Vi skal stjæle os tid  

• Synlig og fast tid 

• Tid til dialog 

Punktet omkring tid folder gruppen ud i deres arbejde med visionen 2015. Her foreslog de, 

at TR og AMR skulle have en time fast hver uge, en bestemt dag til videndeling, opfølgning, 

APV mm. Samtidig foreslog de, at TR/AMR skal have en samtale med nye kolleger for at 

give info angående, hvem de er, og at de her kunne udlevere den udarbejdede pjece fra 

TR/AMR. Samtidig foreslås det, at AMR mødes i et fagligt forum 5 gange årligt. 

I 2013 er gruppen ikke kommet mærkbart videre med temaet omkring tid. Ved interviewet 

diskuterer de internt, hvorvidt de har lov til at tage tid til AMR og TR arbejdet. 

Tillidsrepræsentanterne oplevede, at de har tid og holder fast i at have fælles møder en 

gang om måneden, hvis ’vi husker at finde en dato selv’. Arbejdsmiljørepræsentanterne 

oplevede det mere blandet. Nogle får tid på teammøderne til at informere kollegaerne om 

nyeste viden omkring APV og arbejdsmiljø, andre oplever at det tilsidesættes lidt. Hele 

gruppen er enige om, at hvis de kommer og spørger om at få tid til at arbejde med deres 

faglige område i en time eller to, så ville de få det; 

Vi skal selv være opmærksomme på, at vi skal have tid, for vi får ikke automatisk tid. Vi 

er selv ansvarlige for at få tid.  

Men det gør de ikke. Det ser ud til, at AMR arbejdet ville profitere af at blive lagt i mere 

faste strukturer. Samtidig finder både TR og AMR det vanskeligt at fastholde at være en 

gruppe. Når de mødes, er det i sammenhæng med stormøder eller møder i kvartetterne, og 

her er der ikke fokus på, hvordan de forvalter rollerne som tillidsvalgt. 

AMR finder det endvidere vanskeligt, at de ikke mødes alene i gruppen af 

arbejdsmiljørepræsentanter. De mødes på arbejdsmiljømøderne med arbejdsmiljølederen 

og teamledelsen og ville gerne mødes til formøder alene i gruppen af 

arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanterne siger således; 

 (…) blandt andet MED møderne, hvor medarbejdere mødes før og teamledere mødes før 

og så mødes til mødet (…) det var denne måde, vi gerne ville have… at mødes inden vi 

havde Elisabeth med, så kunne vi som AMR være enige eller have nogle holdninger i 

forhold til de punkter, der var på (…)Vi kunne blive mere skarpe på, hvad der var på 

dagsordenen. 
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Et sidste punkt et løn. Gruppen var optaget af at både tillidsrepræsentanter og 

trivselsagenter får løn i forhold til deres funktion. Arbejdsmiljørepræsentanter får ikke løn 

for deres tillidsfunktion, hvilket opleves som manglende anerkendelse af AMR arbejdet. 

Ved evalueringen af 2011 udtrykte gruppen af tillidsvalgte en generel tilfredshed med 

forløbet. Der udtryktes både en tilfredshed med projektets metodiske flow og 

arbejdsproces, og der var en oplevelse af at blive taget alvorligt som medarbejder og 

tillidsvalgt. Gruppen uddybede senere i interviewet, at det handlede om, at både de 

tillidsvalgte og kollegerne var blevet bedre til at undersøge problemer, før de bragte dem til 

ledelsen, og at det for ledelsen var tydeligere, hvilket udbytte de kunne få af at lægge 

opgaverne tilbage til andre; 

Nu siger vi tingene på en anderledes måde. Når vi kommer med noget, så har vi også 

gennemtænkt løsningen. Så siger de nåh okay og får også øjnene op. 

Generelt er der en tilfredshed i gruppen både med de projekter, de selv har sat på 

dagsordenen, men også med den måde organisationen har fået medarbejderne med i det 

daglige arbejde med planlægning.   

 

Muligheder og barrierer i de tillidsvalgtes perspektiv 

Ved afslutningskonferencen opsumerer fællestillidsrepræsentanten følgende;  

 

For de tillidsvalgte var det en god chance for at vise, hvem vi var. Både over for hinanden 

og overfor jer medarbejdere. Når vi ikke ved, hvem hinanden er, så tror jeg ikke, at I ved 

hvem vi er. Derfor har vi prøvet at synliggøre os, så I kan lære hvem vi er, og hvad vi 

står for. 

 

Faglitteraturen på området omkring det faglige system viser, at den repræsentative 

deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet gennem arbejdsmiljørepræsentanterne er under pres fra 

de nye styringsformer, hvor stadigt mere af arbejdsmiljøarbejdet og de trivselsfremmende 

aktiviteter lægges ind i ledelsesopgaverne frem for at blive hos de tillidsvalgte (Knudsen, 

Busck og Lind 2013). Ovenstående gennemgang af forløbet i Stop Stress viser dog, at det i 

Distrikt Vest er lykkedes at fastholde den repræsentative deltagelse og til dels også styrke 

deltagelseselementet ved at lægge en del af arbejdsmiljøarbejdet tilbage til de valgte. De 

tillidsvalgte har gennem forløbet oplevet en styrkelse af dem selv som gruppe, der har 

muligheder og indflydelse i organisationen. Samtidig har de oplevelsen af, at ledelsen har 

sluppet en del af ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet og lagt det ud til de valgte blandt andet i 

forhold til at efterbearbejde resultaterne fra APV arbejdet. Gruppen oplever samtidig, at 

kollegaerne er blevet mere opmærksomme på dem og på, hvad de kan bruge dem til. De 

har langt mere ansigt til ansigt dialog med kollegaerne omkring arbejdsmiljø, trivsel og 

overenskomststof. 
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Gruppen oplevede en stor frihed i forhold til tilrettelæggelsen af deres arbejde og en stor 

accept fra ledelsen side, når de kom og spurgte om tid til at varetage deres tillidsfunktion. 

Det er dog deres eget ansvar at bede om tid til arbejdet som valgt. De skal selv spørge efter 

tid, og de skal selv finde ud af hvor meget. I gruppearbejdet i 2010 og 2011 foreslår en af 

grupperne, at de har ’fast ugentlig kontortid’ fastlagt i samarbejde med ledelsen. Når de i 

2013 beskrev, at det er vanskeligt at finde tid, stiller den store frihed til selv at finde ud af 

det, sig i vejen for, at der bliver gjort noget ved det. Der tegner sig således et billede af, at 

de tillidsvalgte og primært arbejdsmiljørepræsentanterne kunne have glæde af, at det 

faglige arbejde blev sat i system. Dette kunne støttes i organisationen ved at give gruppen 

forberedelsestid samt fast tid i drift og opfølgende kursusdage. 

 

Anbefalinger for gruppen af Tillidsvalgte 

Siden projektets start er der fra organisationen side kommet øget fokus på systematisk 

arbejde med arbejdsmiljø og trivsel. Dette er sket blandt andet ved, at de såkaldte 

Kvartetter er kommet til. En kvartet knyttes til hvert tema og består af trivselsagent, 

teamleder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. I interviewrunden for 2013 

udtrykker alle grupper tilfredshed med Kvartetterne. Set i lyset af ovenstående evaluering 

af arbejdsmiljørepræsentanternes vanskeligheder ved at holde fast i deres eget faglige 

fællesskab anbefales det; 

 

• At Kvartetterne evalueres i foråret 2014. Her anbefales det at give de 4 grupper 

noget tid til i homogene grupper at snakke om, hvad Kvartetterne kan bruges til, 

hvilke muligheder og barrierer det giver at arbejde med arbejdsmiljøet i denne type 

organisation. 

 

• At give Arbejdsmiljørepræsentanterne støtte til at lægge deres arbejdsmiljøarbejde 

fast på dag og tid samt give dem plads til formøder og andet, der kan understøtte 

dem som faglige gruppe.  

 

• At videreføre erfaringerne fra Stop Stress og give TR, MED-medlemmer og AMR 

mulighed for at samles årligt på særlige kursusforløb af en til to dages varighed, 

hvor de dels genfinder sig selv og hinanden som gruppe, får integreret nye samt 

arbejdet mere systematisk med at prioritere hvilke opgaver, der skal løses og i 

hvilken rækkefølge. Dette ville give et mere sammenhængende arbejdsmiljøarbejde 

samt styrke de forskellige faglige profiler i det daglige.  
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Forløbet for ledelsen  
Ledelsesgruppen gennemgik et forløb identisk med det ordinære Stop Stress forløb. Det vil 

sige, at ledelsesgruppen identificerede, undersøgte og bearbejdede stressende forhold ved 

eget arbejde. Derudover blev forløbet for ledelsesgruppen suppleret med tid og processer, 

som imødegik ledelsesmæssige opgaver og udfordringer forbundet med at varetage 

ledelsen i en organisation præget af Stop Stress initiativer og processer. 

Ledelsesgruppens forløb blev justeret flere gange undervejs i perioden. Justeringer vil 

løbende blive berørt undervejs i evalueringen over ledelsesgruppens proces og udbytte. 

 

2010:Problemidentifikationsåret – forløb og justeringer 

I 2010 var ledelsesgruppen, som den sidste gruppe af ansatte i Distrikt Vest, af sted på det 

første modul i Stop Stress kurset. Hensigten var, at starte Stop Stress processer for 

medarbejderne først, sidenhen for de tillidsvalgte og til sidst for ledelsen for at understøtte 

bottom-up processen. Medarbejdernes problemforståelser blev således formuleret alene på 

baggrund af egne erfaringer og uden skelen til ledelsesmæssige problemforståelser, som 

utilsigtet kunne blive rammesættende qua ledelsens position. Ledelsen ventede derfor til 

slutningen af året, hvor samtlige 8 kursushold var afviklet, inden de selv kunne komme af 

sted og gøre sig erfaringer med mulighederne i Stop Stress forløbet. Det viste sig undervejs 

i denne periode, at både tillidsfolk og ledelse havde behov for mere indsigt i 

medarbejdernes forløb for at kunne modtage og omsætte det foreløbige arbejde fra de nye 

projektgrupper bedst muligt. Det oprindelige projektdesign blev derfor justeret med et 

informationsmøde for tillidsvalgte og ledelse, som gennemgik procestænkning og 

praksiserfaringer knyttet til medarbejderne forløb. 

I det første modul for ledelsen var det ordinære forløb udvidet med en halv dag for at give 

plads til meta-reflektioner over ledelsens rolle i Stop Stress.  Modulet for ledelsen blev 

desuden suppleret med faglige oplæg af særlig relevans for ledelsen.  Henrik Wiegman, 

leder af Kirsebærhaven Plejehjem i Valby fortalte om erfaringer med demokratiske 

processer i relation til Kirsebærhavens forsøg på at integrere udeliv mere i hverdagen på 

plejehjemmet (se evt. Algreen- Petersen 2011). Desuden fortalte Malene Friis Andersen, 

ph.d. studerende fra NFA, om trappen fra trivsel til stress med udgangspunkt i hendes 

arbejde med ledelse og stresscoaching (se evt. Andersen og Kingston 2007).  

Ledelsesgruppen omfatter syv teamledere og to topchefer, som fungerer som henholdsvis 

distriktsleder og vicedistriktsleder. Projektgrupperne blev dannet således, at topledelsen 

udgjorde én projektgruppe og teamlederne fordelte sig på to forskellige projektgrupper. 

Topledelsens problem tog udgangspunkt i frustrationer og praktiske vanskeligheder 

knyttet til nedbrud i hjemmeplejens IT systemer og pegede på behovet for en 

velfungerende beredskabsplan ved nedbrud. De to projektgrupper bestående af teamledere 

formulerede begge et problem med udgangspunkt i mange og skiftende opgaver, hyppige 

afbrydelser og skift i fokus, som gjorde det svært at fastholde opmærksomhed og rød tråd i 

den daglige ledelse. Der blev peget på behovet for mere nærværende ledelse. 
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De tre projektgrupper udarbejdede alle handleplaner til at undersøge og indhente mere 

viden til at belyse projekterne. Ved afslutningen på første kursusmodul evaluerede ledelsen 

kurset med følgende stikord; 

• Vedkommende med fine oplæg og tilpas afvekslende 

• Fået meget ud af det – kan lufte både gode og problematiske ting 

• Skuespillerne: Fantastisk synliggørende og konfronterende 

Få måneder efter ledelsens første kursusforløb evalueres det første år i projekt Stop Stress 

af ekstern evaluator. Fra den eksterne evaluering af 2010 fremhæves følgende; 

Kurset har bidraget til at teamlederne i højere grad nu oplever sammenhængen mellem 

deres egen stress-situation og medarbejdernes ditto. Der var i starten en tendens til 

hurtigt at begynde at snakke om medarbejderens stress-situationer, men ’ vi fik hurtigt 

korrigeret så fokus kom på vores egen situation’. Det er ikke mindst teaterforestillingen 

og skuespillerne, der hjælper til at få stillet ind på egne stress problemer. 

Særligt ét af skuespillernes spejl, som søger at spejle pres og opgaver forbundet med de 

mange bolde som teamlederne skal holde i luften, har sat sig spor i ledelsesgruppen. 

Spejlet synliggjorde teamledelsens oplevelse af arbejdspres og krydspres, hvilke viste sig 

vanskeligt at håndtere. To teamledere udtrykte i interviewrunden i 2010;  

Vi er et ledelsesteam, hvor vi er meget integrerede. Vi er et ledelsesteam uden at tænke 

på, at vi har to chefer. Men det blev i den grad synliggjort med teateret og vi gik derfra 

med en splittelse, som var så forfærdelig og som det tog lang tid før vi fik genoprettet.. 

 …De beskrev vores hverdag simpelthen. Det vi følte var et problem og som stressede os, 

det bevirkede, at vores ledere blev helt rystede over, hvad det var’ 

Topledelsen var uforberedte på spejlets fremvisning af vanskeligheder med at få tid, 

opgaver og nærvær til at mødes. Teamledelsen udtrykte behov for et ’opgavehjul’ som 

kunne hjælpe dem med at prioritere opgaver, men fik ikke efterfølgende arbejdet med at 

udforme opgavehjulet.  I fokusgruppeinterviewet ved ekstern evaluator efterspurgte 

teamledelsen ’hjælp udefra’ til at fastholde fokus på egne projekter. Det vurderedes 

desuden fra ekstern evaluator, at der var behov for mere støtte til at bearbejde og bevæge 

de spor, som skuespillernes spejl havde afsat i den samlede ledelsesgruppe.  

Da den eksterne evaluering blev fremlagt for følgegruppen, anbefaler evaluator og 

projektledelse at justere projektet med to coaching forløb – ét for topledelsen og ét for 

teamledelsen.  Coaching kan effektueres inden for projektets økonomiske rammer og 

vedtages efter Forebyggelsesfondens godkendelse. De to coaching forløb afvikledes i 2011 

og blev varetaget af coach og psykoterapeut Helle Børglum med følgende formål; 

• At støtte projektgruppernes arbejde med at undersøge og fastholde egne 

projekter i Stop Stress (opgavehjul og beredskabsplan). 
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• At støtte topledelse og teamledelse i at forvalte ledelse af de mange medarbejder 

drevne Stop Stress projekter. 

• At give topledelse og teamledelse muligheder for at opholde sig ved og 

undersøge egne roller, opgaver og udfordringer i den samlede ledelsesgruppe.   

 

2011: Løsningsåret – forløb og justeringer 

Kursusmodulet for ledelsesgruppen udvides i 2011 fra de ordinære to dage, som tilbydes 

medarbejderne, til tre fulde dage. Ledelsesgruppen gennemgår processer med henblik på 

at udforme løsninger og handleplaner for deres egne projekter, men arbejder også med 

ledelsesmæssige opgaver og udfordringer relateret til Stop Stress. Kursusmodulet i 2011 

indeholder således også: 1) En samlet præsentation af samtlige 53 Stop Stress projekter i 

Distrikt Vest. Herunder et indledende arbejde med inddeling af projekterne i kategorier 

med forskellige behov for sparring og støtte fra ledelsesside. 2) Ledelsesteori. Herunder 

øvelser ud fra Scharmers Teori U, som sætter fokus på ledelsesmæssige kvaliteter i at 

slippe kontrol og give plads til værdier og engagement (se evt. Scharmer 2009).  

Ved evalueringen af kursusmodulet fremhævede ledelsesgruppen blandt andet følgende 

kvaliteter ved kurset; 

• Mange input til refleksion 

• Gode processer – vi kom dybere 

• Skuespil, sang, humor og åbenhed 

• Vigtigheden af at sætte fokus på personlig udvikling for at kunne coache 

medarbejdere  

Umiddelbart inden kurset var coachingforløbene blevet iværksat, men hovedparten blev 

afviklet efter kurset. Coachingforløbene blev afstemt med grupperne selv. Teamledelsens 

forløb blev fastlagt til ca. 5 sessioner, hvor en enkelt session også indeholdt individuel 

coaching.  Topledelsen aftalte et forløb af lidt mindre omfang på tre individuelle sessioner 

og en enkelt session med begge chefer. Støtte og opfølgning i forhold til ledelsens arbejde 

med egne Stop Stress projekter blev varetaget som en integreret del af disse forløb. Ved 

fokusgruppeinterviews udført af ekstern evaluator i 2012 sagde teamlederne om forløbet i 

2011; 

Det var specielt coachingen, der satte fokus på, at vi også har ret til et arbejdsmiljø, og at 

vi skal prioritere os selv som ledere, hvis vi skal blive gode ledere..’  

I 2011 lykkedes det ledelsesgruppen at udvikle og ændre rammerne for teamledelsens 

arbejde på en række områder, som modvirker individuelle oplevelser af arbejdspres og 

skaber bedre betingelser for teamledernes arbejdsmiljø; 

• Teamlederne gennemfører fast formøde ½ time før møderne i ledelsesteamet. Det 

giver teamledelsen mulighed for at forberede og drøfte dagsorden. 
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• Der er indført en plan over telefonvagt, så den enkelte teamleder ikke længere skal 

være til rådighed døgnet rundt for medarbejderne i egne teams. 

• Temalederne har slået sig sammen i partnerskaber, hvor de vikarierer for hinanden 

og støtter hinanden i f.eks. ikke at læse mails og advis, når de har fri. 

• Teamledelsen har indført ’vitaminmøder’, hvor de én gang om måneden mødes for 

at sparre, dele udfordringer og gode historier. 

De to chefer udtrykker ligeledes, at de har fået et stort udbytte af deres coaching, som har 

skærpet opmærksomheden omkring roller, prioritering og egen udvikling. 

Ekstern evaluator fremhæver, at der kan spores positive effekter af coaching og af de 

gruppedynamiske og myndiggørende processer, som knytter sig til forløbet i 2011. Han 

beskrev teamledelsens udbytte således; 

Teamledelsens tilfredshed med forløbet i 2011 er tydelig. De fem fremmødte til 

fokusgruppeinterviewet var enige om, at de er blevet bedre til at passe på sig selv som 

enkeltpersoner, og at de er blevet bedre til i fællesskab at varetage deres interesser som 

teamledere indenfor den samlede ledelsesgruppe i distriktet. Dette har ført til, at 

beslutninger i ledelsesteamet bliver taget på et bedre gennemarbejdet grundlag. Desuden 

er de blevet mere synlige som gruppe ift. Medarbejderne. 

 

Ledelsens projektarbejder i Stop Stress 

 I Februar 2013 vender vi tilbage til Distrikt Vest og spørger, hvordan ledelsens projekter 

har udviklet sig, og i hvilket omfang stressende forhold i eget arbejdsliv er blevet afhjulpet.  

Topledelsen har indløst deres projekt om at udvikle en beredskabsplan til brug, når 

systemet bag de elektroniske nøgler svigter. Beredskabsplaner er udviklet for alle 

elektroniske systemer. Samtidig fortæller topledelsen, at systemerne hele tiden udvikler sig 

med nye krav og muligheder til følge; 

 

Vi ved lige præcis, hvad vi skal gøre, når systemerne går ned, og de planer har været i 

brug mange gange. Men det udvikler sig hele tiden. Vi er allerede inde og kigge på et nyt 

system, hvor vi kan låse døre op via telefon (chef). 

 

Topledelsens projekt har således sat fokus på at få afhjulpet stress og pres i forbindelse 

med nedbrud i de elektroniske systemer. Det er dog både topledelsens og evaluators 

vurdering, at dette projekt formentlig ville være blevet løst uanset Stop Stress. Chefernes 

eget udbytte af Stop Stress syntes primært at bestå i processer knyttet til deres coaching 

samt nye indsigter og erkendelser knyttet til, hvordan distriktets ressourcer og viden kan 

bringes mere i spil i det løbende udviklingsarbejde;  
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Det har været lærerigt og en øjenåbner, at der blev brugt så mange forskellige måder at 

lave læring på. Det er blevet synligt hvor meget viden og ressourcer, som ingen skilter 

med, der faktisk er i organisationen. Vi kan faktisk gå lige ud fra kontoret og plukke dem. 

Samtidig peger topledelsen på en strukturel udfordring, som det ikke er lykkedes Stop 

Stress for alvor at imødekomme; 

Det var egentlig meningen, at vi skulle have nogen af de driftsopgaver, vi sidder med 

nedad i organisationen. Men det har der ikke været rum til. Vi har de samme opgaver og 

flere til – og vi har den samme udfordring. Vi må også prioritere. Og noget bliver mere 

overfladisk end andet(chef). 

Man skal kæmpe med sine indre ambitioner, og jeg har i de sidste fem år måtte ændre 

meget på mit ambitionsniveau. Der har det været rigtig godt at være to chefer og kunne 

bruge hinanden til at sige fra, prioritere og justere opgaverne. Og vi kan se, at det er de 

samme udfordringer, der er hele vejen rundt(chef). 

På chef niveau er der udviklet et velfungerende samarbejde, som sætter de to chefer i stand 

til at fordele, justere og prioriterer opgaverne imellem sig. Ifølge topledelsen er det 

nødvendigt at justere ambitioner og bruge hinanden som sparringspartnere for at holde 

hovedet oven vande i det udviklingspres, som plejesektoren er underlagt. 

Teamledelsen oplever ikke på samme vis, at de har fået indløst deres projekt om at få mere 

nærvær i ledelsesarbejdet. Deres handleplan rettede sig mod udarbejdelse af et opgavehjul, 

som kan hjælpe dem til at afgrænse og prioritere deres opgaver; 

Vi ville lave et opgavehjul med de ting, som fylder for os i hverdagen. Det har vi aldrig 

fået gjort. Hver gang vi prøver, så hopper tingene ud af hjulet – de kan ikke være 

derinde. Det er godt at mærke, at vi har nogen af de samme udfordringer i gruppen, men 

det er ikke lykkedes at skabe mere nærvær i ledelsen. Det var ved at lykkedes for os, og vi 

fik også en ekstra teamleder. Så kom der et nyt projekt, som spændte ben for det.  

Teamlederne oplever ikke, at det er lykkedes dem at få mere plads til nærvær i deres 

daglige ledelsesarbejde, og de udtrykker vanskeligheder ved at få taget hul på at drøfte og 

afveje prioriteringer af deres arbejdsindsats og fokus. Samtidig udtrykker de også 

samstemmende, at de gerne vil blive bedre til at snakke sammen om, hvordan de kan 

prioritere i perioder, hvor de ikke oplever, der er sammenhæng mellem tid og opgaver. 

Det er til gengæld lykkedes at fastholde næsten alle de konkrete forbedringer af rammerne 

for teamledernes arbejde, som er udviklet undervejs i forløbet med Stop Stress, hvor 

særligt vitaminmøderne fremhæves. Vitaminmøderne beskrives som et vigtigt fælles fagligt 

møde, som giver teamlederne et sted at drøfte erfaringer og udfordringer knyttet til 

varetagelsen af deres jobfunktion. Det giver teamlederne energi, overskud og nyttig viden 

at kunne drøfte udviklinger og aktuelle udfordringer sammen som en faglig gruppe, som 

har fælles udfordringer, men meget forskellige måder at svare på udfordringerne. 
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Barrierer og muligheder for inddragelse – i et ledelsesperspektiv 

Teamlederne peger på en bestemt type af vanskeligheder, som har at gøre med den 

langsommelighed, som var en følge af, at alle distriktets medarbejdere skulle gennem 

samme forløb. Denne langsommelighed var ikke i sig selv problematisk for metodedesignet 

i Stop Stress, som stillede krav om, at der skulle være tid og rum til udforskende og 

reflekteret udviklingsarbejde.  

 

..Vi har talt om, at den proces her er meget lang. Det har været svært at fastholde fokus, 

fordi tidshorisonten har været så lang. Vi er ikke vant til at have sådan noget i gang i to 

et halvt år. Det har også været svært for medarbejderne. Tingene skal helst være 

foregået i forgårs.. 

..Jeg tror, vi har fået mest ud af det, fordi den har været så lang. De processer, der er 

snakket om, er nogle store ting. Vi taler om gamle vaner, der brydes, en kultur, der skal 

ændres. Og det sker ikke bare på et halvt år.. 

..Jeg oplever det lidt som et problem at få fokus på tingene. Det er begrænset, hvad der 

kan rummes på teammødet. Der skal være efteruddannelsesinformation, og der skal 

være rehabilitering, som vi kører nu. Der skal også stadigvæk være vores Stop Stress, for 

det er jo nogle processer, som er sat i gang, som er rigtig gode. Det kan godt være en 

akilleshæl det her, at man ikke får holdt fast i alle de her ender..’ 

Selvom de langstrakte og inddragende arbejdsprocesser i Stop Stress har været vanskelige 

at håndtere, anerkender både chefer og teamledelse processens kvaliteter, som har banet 

vejen for mere omfattende og langsigtet trivselsfremme. Der udtrykkes imidlertid 

bekymring for, om de forandringsprocesser, som Stop Stress har igangsat, kan fastholdes, 

når behovet for her-og-nu løsninger, nye projekter og ændrede rammebetingelser trænger 

sig på i hverdagen. Varig og fremadrettede effekter af Stop Stress kan således være under 

pres fra udviklingsdynamikken i plejesektoren. Denne overvejelse genfindes både hos 

teamledere og chefer.  I 2013 udtrykker cheferne det således; 

Vi kan ikke stoppe den udvikling, der er omkring os. Vi bliver meget konfronteret med 

det. Lige nu er det uddannelse, uddannelse, uddannelse. Og det er jo det samme, vi 

konfronterer vores medarbejdere med. Du er nødt til at sikre dig fremadrettet. Der er 

sket en voldsom udvikling inden for hjemmeplejen bare inden for det sidste år. 

Der kommer nye stressfaktorer hele tiden. Det, som Stop Stress kunne, var, at skabe 

muligheder for at have dialoger omkring det. Det gør, at nogen bliver undersøgende og 

nysgerrige omkring det. 

Teamledelsen udtrykker de samme udviklingspres således; Der kommer mange projekter, 

og de kommer hurtigt. En gang imellem kommer det dagen før. Det kommer ovenfra og 
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banker ned, og så skal det ud i organisationen så hurtigt som muligt. Så må man 

prioritere om. 

Stop Stress er samtidig lykkedes med at øge oplevelsen af myndighed og 

indflydelsesmuligheder i organisationen, hvor særligt anerkendelse af medarbejdernes 

egen viden og evne til at løse konkrete udfordringer i arbejdet, og således dæmme op for 

potentielt stressende udformninger, bliver fremhævet. For hele organisationen var det en 

ny og udfordrende opgave at arbejde langsigtet og langsomt med afdækning af problemer 

og udvikling af nye typer af løsninger. Projektarbejdet og den myndiggørende arbejdsform 

har stimuleret til udvikling og afprøvning af kompetencer og læring, som ikke tidligere er 

stimuleret tilsvarende i organisationens driftskultur. I Februar 2013 efterrationaliserer 

teamlederne således; 

Det, det især har flyttet, er kulturen omkring medindflydelse. Det har gjort, at det kan 

nytte at sige noget, og at man faktisk har ideer, der kan byde ind med noget. Vi er også 

blevet opmærksomme på at lytte til det. Vi har lært at sætte ord på 

Der er blevet mere tryghed og åbenhed. Der er kommet flere dialoger. Der er flere, der 

har dannet sig meninger om tingene. Det, tror jeg, kommer af, at man er blevet lyttet til 

I Stop Stress har både medarbejdere og ledelse gjort sig erfaringer med at indgå i dialoger 

og samarbejder på baggrund af lange og grundige udredninger af problemer og 

løsningsforslag. Det har afstedkommet et kompetenceløft i hele Distrikt Vest, hvor der er 

udviklet en ny parathed fra både ledelse og medarbejdere til aktivt at deltage i 

udformningen af rammer og indhold i eget arbejde. I februar 2013 giver en af cheferne et 

eksempel på, hvordan kompetencer og arbejdsmetoder opøvet i Stop Stress omsættes 

fremadrettet;  

Vi er i gang med to sundhedsfaglige udviklingsprojekter for vores tværfaglige 

koordinatorer og vores trivselsagenter. Og de skal selv være med til at udvikle nogle nye 

arbejdsgange og måder at gøre tingene på. De er blevet bedt om at bruge arbejdsformen 

fra Stop Stress; problematisere, selv at gå ud og interviewe, fordele opgaver, 

sammenfatte – giv bare driften besked. Og så skulle de gerne ende med selv at finde nogle 

arbejdsgange for, hvordan vi kommer videre med det her. De er rigtig glade for det, og 

de ved, hvordan man gør. Og de tør gøre det, for de har set nogle resultater, der kan 

komme ud af at være nysgerrig på tingene. 

Der er i den samlede ledelsesgruppe en udbredt tilfredshed med selve arbejdsmetoden i 

Stop Stress, som anses som en ny og væsentlig kompetence, som hele organisationen vil 

kunne drage nytte af fremadrettet. De positive erfaringer med arbejdsmetoden har også 

bidraget med en ny parathed til at inddrage og uddelegere, som rækker ind i ledelsens 

måde at forvalte ledelse. Teamledelsen udtrykker det således; 

Medarbejdernes syn på os og omgangen med dem og den måde, vi griber tingene an på, 

er ændret på grund af Stop Stress. Jeg oplever ikke den ivrighed hos mig selv til at kunne 
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finde løsninger. Man dvæler ved, spørger ind til og tager ikke bare over med det samme. 

Der er heller ikke den samme forventning om, at teamleder skal finde løsningen. Det må 

vi lige tænke over. Det må vi være lidt mere undersøgende på. 

Topledelsen mener tilsvarende, at medarbejdernes kompetencer til at deltage og tage 

ansvar, og ledelsens villighed til at give ansvaret fra sig, er vokset markant som følge af 

kompetenceløftet i Stop Stress. En af cheferne udtrykker udviklingen således; 

Hovedparten af vores medarbejdere tager ansvar og kommer selv med løsninger. Og når 

de i dag kommer med løsningsforslag, så forfalder vi heller ikke til som ledere hurtigt at 

tage action, for vi skal have løst det her. Nu kommer de selv og har lavet en plan for 

sneberedskab, og det eneste jeg kan sige er, skal jeg så hente kaffen til jer? De har også 

fået en tryghed i, at de ved, de gerne må handle og agere ind i planlægningen. 

De nye kompetencer og den parathed - som både ledelse og medarbejdere har tilegnet sig i 

det langstrakte udviklingsarbejde - sættes imidlertid under pres af den udviklingsdynamik, 

som dominerer plejesektoren. Andre projekter og ændringer i plejearbejdets 

rammebetingelser med betydning for organisering, opgaver og drift trænger sig på og 

fletter sig ind i forudsætningerne for at fastholde kompetencer og arbejdsmetoder 

oparbejdet i Stop Stress. I den forstand er udviklingen i plejesektoren præget af en vis form 

for flygtighed (Nielsen m.fl. 2010), som består i et konstant udviklings og omstillingspres 

på organisationen, hvor medarbejdere og ledelse sjældent bliver færdige med at udvikle, 

implementere og reflektere den ene forandring, før den næste trænger sig på. Det stiller 

høje krav til organisationens evne til at ’flette’ processer og resultater fra ét fokus til et 

andet. Og det stiller høje krav til ledelsen, som skal understøtte medarbejdernes nyvundne 

færdigheder i aktivt at deltage i planlægning og udvikling af det daglige arbejde samtidig 

med, at der skal leveres resultater og input i relation til nye projekter og indsatser i et højt 

tempo.  

 

Anbefalinger for ledelsesgruppen 

Ovenstående belyser ledelsens gennemgående udfordringer i forhold til at fastholde 

potentialer og kompetencer oparbejdet i Stop Stress. Ledelsen skal imødekomme ovenfra 

kommende udviklingskrav og samtidig fastholde lokale arbejdsmetoder, som tillader 

undersøgende deltagerinddragende udviklingsprocesser, som dæmmer op for stressende 

og forhastede løsninger. Ledelsesgruppen har udvist stor evne og villighed til at varetage 

ledelsesmæssige opgaver og samtidig udvikle egen rolle i forbindelse med Stop Stress. I 

forlængelse heraf er det lykkedes ledelsesgruppen at ændre ved en række af de konkrete 

forhold, som stressede særligt teamlederne. Disse ændringer bør fastholdes fremadrettet. 

For at understøtte og udvikle ledelsesgruppens fremadrettede kompetencer til at 

nedbringe stress, håndtere undersøgende og inddragende løsningsprocesser samt udvikle 

egen rolle sideløbende hermed, anbefales det desuden;  
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• At ledelsesgruppen samlet sætter fokus på, hvordan opgaver kan prioriteres og 

justeres. Der efterspørges ikke standardiserede svar på, hvordan opgaver bør 

prioriteres, men der efterspørges fælles drøftelser, retningslinjer og redskaber i 

relation til deadlines, prioritering og udelegering af opgaver.  

• At ledelsesgruppen samlet drøfter, hvordan, hvornår og i hvilket omfang 

arbejdsmetoder og kompetencer oparbejdet i Stop Stress bør understøttes 

fremadrettet. En sådan drøftelse kunne med fordel foretages ca. en gang hver halve 

år. 

• At teamlederne tilbydes et halvårligt fagligt ledelsesseminar. Seminariet bør 

understøtte vitaminmødernes faglige dannelsesprocesser og teamledelsens evne til 

at reflektere og imødekomme udviklingsønsker fra oven og ønsker om inddragelse 

fra neden. Seminarierne bør være af en dags varighed og bør afholdes i eksterne 

omgivelser i samarbejde med ekstern konsulent eller anden ekstern hjælp. 
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Teater som metode til at stoppe stress 

 
Musik og teater bidrog til at indramme dialoger og processer gennem hele forløbet. 

Musikken spillede en mindre fremtrædende rolle, men der blev sunget på alle kurser og 

konferencer.  Alle kurser blev eksempelvist indledt med den samme morgensang, som 

sidenhen fulgte mange af medarbejderne tilbage på arbejde for at blive sunget til 

teammøder. Det er imidlertid gennemgående brug af teater, som en central metode til at 

synliggøre stress og fremme gruppernes projektarbejder, der særligt kendetegner Stop 

Stress.  Der var tale om et unikt og gennemgribende forsøg med at integrere teater i et 

længerevarende udviklingsarbejde. Derfor tildeles brugen af teater særlig opmærksomhed i 

evalueringen. 

Stop Stress samarbejder i hele forløbet med Rejsescenen og arbejdspsykolog Kirsten Juul 

Andersen. Kirsten Juul Andersen, leder af Rejsescenen, har både en rolle som 

konsulent/underviser på kurserne og en rolle som leder/konsulent i forhold til måden, 

hvorpå skuespillerne indgår i projektets aktiviteter. Hermed sikres et kontinuerligt forløb, 

som profiterer af Rejsescenens voksende indblik i og arbejde med arbejdslivs relaterede 

problemstillinger i Distrikt Vest. 

 

Rejsescenen opførte på de indledende dialogkonferencer teaterstykket ’Det røde felt’, som 

rettede sig mod bred debatskabende oplysning og synliggørelse af stress4. På overfladen 

handler ’Det røde felt’ om fire personer, der hver tirsdag aften mødes til korsang. Men 

selvom det er korsangen, der er i højsædet, når de mødes, er de hver især så fortravlede, at 

de har tankerne alle andre steder. Hvad de skal huske, og hvad de har glemt. Alt det de 

skal, og alt det de ikke har nået. Tanker om, hvorfor de ikke kan sove om natten; at de ikke 

længere har tid til at besøge deres gamle mor; børnene, de ikke når hjem at kysse godnat? 

Hvorfor de har ondt i hovedet, og hvorfor de har mistet lysten til sex? Hvorfor det arbejde, 

de før var så glade for, nu fylder dem med usikkerhed og lav selvfølelse? Er det deres eget 

ansvar, at de er så stressede? Eller er det nogle andres? 

 

Med ’Det røde felt’ tilstræbte Stop Stress at åbne for stress temaet på en vedkommende og 

underholdende måde. Følgende uddrag fra medarbejdernes reaktioner på ’ Det Røde felt’ 

under dialogkonferencerne giver et indblik i de temaer, som ’Det Røde felt’ gav anledning 

til at drøfte; 

 

• Stress på jobbet smitter af derhjemme 

• Man får ikke sagt stop i tide, så stress og håbløshed breder sig til familie og 

kollegaer 

 
4 ’Det Røde Felt’ er skrevet af Rikke Wölck, instrueret af Kirsten Peuliche med scenografi af Kirsten Brink og 
musik af Peter Bom. ’Det røde felt’ fremføres af Terese Damsholt, Christian Damsgaard, Annette Katzmann 
og Kim Leprevost. 
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• Ingen har ’helle’ i hverken fritiden eller arbejdslivet – kan blive forstyrret/afbrudt 

af telefonen i forhold til nye opgaver 

• Hvis skyld er det (stress)? – Har ledelsen eller jeg selv et ansvar? 

• Egne forventninger har indflydelse på, hvordan vi lever vores liv 

• Det afspejler hverdagen rigtig meget uden at overdrive særligt 

• Genkendeligt 

 

Det lykkedes således via teaterstykket at sætte stress til debat med udgangspunkt i mere 

almene stressrelaterede problemstillinger og dilemmaer, som medarbejderne kunne 

genkende qua egne erfaringer og oplevelser. Fordelen ved at bruge teater er her, at 

medarbejderne ikke behøver at bringe egne vanskeligheder og historier direkte i fokus, 

men kan i stedet abonnere på de historier og situationer, som udspiller sig på scenen. Det 

reducerer risikoen for at bringe sig selv i en sårbar eller udsat position. Samtidig 

tilvejebringer skuespillernes fremvisning af svære situationer mulighed for at 

medarbejderne kan engagere sig følelsesmæssigt og subjektivt i de efterfølgende snakke 

om stress.  

 

’Det røde felt’ åbnede også for stress temaet indadtil i Distrikt Vest, idet medarbejderne 

blev bedt om at give deres umiddelbare bud på hvad, der kan arbejdes med i Distrikt Vest 

for at forebygge stress og skabe trivsel. Følgende er et lille pluk i de tilbagemeldinger, som 

blev noteret på vægaviserne;  

 

• Skabe tid til dialog og formidling 

• Medindflydelse på arbejdets tilrettelæggelse 

• Fokus på samarbejde - på tværs af faggrænser 

• Trivsel er ikke noget, man får, men noget man skaber i fællesskab 

• De bløde værdier skal tilbage 

• Tillid frem for kontrol 

• Positiv kommunikation skaber trivsel 

 

Medarbejdernes opmærksomhed retter sig mod temaer og problemstillinger, hvor stress 

optræder og opleves i en række sociale situationer både i privatliv og arbejdsliv. De 

ovenstående pluk er repræsentative og retter sig for en stor del mod sociale og faglige 

dimensioner i arbejdet, som er afhængige af temaer som tid, dialog, indflydelse, 

samarbejde, fællesskab, tillid og kommunikation.  

 

Skuespillerne arbejdede ikke kun i den indledende teaterforestilling, men bidrog også til 

fremdriften i kurserne, hvor særligt spejlingerne på modul 1 bidrog til at indramme og 

skærpe medarbejdernes valg af problem i projektarbejdet. Projektgrupperne blev bedt om 

at give eksempler på, hvornår og hvordan deres problemstilling viste sig i det daglige 

arbejde. Skuespillerne gik på besøg i projektgrupperne og lyttede til gruppens fremstilling 

af problemet og til deres eksempler, hvorefter de producerede et mindre situationsspil, 
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som spejlede problemet. Nedenstående er et udpluk af kommentarer til særligt 

skuespillernes spejl, som er noteret på vægaviser ved evaluering af kurserne; 

 

 

• Skuespillerne gjorde det levende 

• Skuespillerne. Vi opdager, at problematikken er gennemgående 

• Skuespillerne var gode til at spejle vores hverdag – vi kunne se os selv i spillene 

• Skuespillerne; øget indsigt, giver noget andet end at læse – humoren er 

afstressende 

• Spejlinger fungerede godt, de fik sat ting i perspektiv 

• Spejlingerne viste også, hvorfor vi kan lide at arbejde med mennesker 

I 2010 beskriver den eksterne evaluering kvalitet og effekt af brugen af teater i Stop Stress 

således; 

Der er bred enighed om, at kurserne havde en vigtig funktion for at hele 

medarbejderstaben kom til at kende hinanden og lytte til hinandens opfattelse af 

problemerne i organisationen. Dette kom ikke mindst til udtryk i en usædvanlig positiv 

omtale af skuespillets betydning og rolle. Den indledende opførelse af ’Det røde felt’ satte 

en fælles scene, som alle kunne genkende noget i. Det blev af flere fremhævet, at 

skuespillerne formåede at ’vise tingene som de er’, og at forestillingen således bidrog til 

en større bevidsthed om stressproblemerne i dagligdagen. Stykket blev taget med videre, 

og næsten alle udtalte, at flere scener stadig står lysende klare for dem… 

Der er ingen tvivl om, at teaterstykket ’Det røde felt’ til fulde opfyldte en åbnende 

funktion, hvor kunsten formåede at tale ind i hverdagen og udfordre almene 

problemstillinger. For så vidt Stop Stress har haft en intention om at bringe drama og 

skuespil ind i et forebyggende arbejde er konklusionen: Det er lykkedes til fulde. 

 

Der er ligeledes en meget positiv referering til skuespillernes gengivelse af de 

problemstillinger, der blev arbejdet med på kurserne. Dramatiseringen førte til, at man 

bedre kunne se problemerne for sig og dermed også arbejde med dem. I de 

dramatiserede gengivelser af problemerne opdager deltagerne også nye sider af de 

problemer, som de selv har formuleret. Det blev også lettere at huske, hvad de andre 

uden for ens egen gruppe havde problemformuleret, når man så det gengivet i 

skuespillernes opførelser. 

Brugen af teater bidrager til, at problemerne skærpes og træder tydeligere frem og at det 

bliver nemmere at huske, hvad der var omdrejningspunktet for gruppens arbejde. Brugen 

af teater og spejlinger har også en anden væsentlig kvalitet, som består i at problemerne 

synliggøres, deles og i den forstand valideres blandt de øvrige medarbejdere, som 

overværer skuespillet. Skuespillet fungerer som en anerkendelsesteknik, idet 

skuespillernes fremstilling giver medarbejdernes oplevelser af arbejdslivet en egen stemme 
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og synlighed, som sjældent formuleres i ord med tilsvarende skarphed i perspektiv og 

følelser. 

På modul 2 i 2011 optræder skuespillerne igen, men nu med en lidt anden funktion. I 

forlængelse af den eksterne evaluering fra 2010, som påpeger at medarbejderne udtrykker 

vanskeligheder ved at huske og fastholde deres projektarbejde over tid, udvikler 

Rejsescenen en mindre forestilling af ca. 20 minutters varighed. Forestillingen bliver kaldt 

’Lærkevang’ og indeholder tre længere scener, som er et sammenkog af flere af de spejl, der 

er produceret i det forudgående modul. ’Lærkevang’ opføres som en opstart på alle 

kurserne på modul 2, for at minde medarbejderne om deres spejl af kritik, problemer og 

dilemmaer. Efterfølgende omdanner skuespillerne én af de tre scener til en idyl ved at 

spørge medarbejderne, hvad der kunne laves om i scenen, for at scenen kan omdannes til 

en fantastisk situation. Skuespillernes produktioner fungerede således som en bro til 

hukommelsen, som skal indlede arbejdet med at finde løsninger. I den eksterne evaluering 

fra 2011 beskrives vurderingen af skuespillernes arbejde i Stop Stress således; 

Adspurgt hvilke oplæg de har fæstnet sig ved nævnes skuespillet som det første i alle fire 

fokusgrupper… 

Skuespillernes fremstilling af deres hverdag og af nogle af delprojekterne havde til 

gengæld vakt følelser og givet indsigt i egen situation. ’Man kan se sin egen rolle i 

hverdagen, og ting man gerne vil have lavet om (tillidsvalgt). ’Det var sjovt, og man fik 

ideer til, hvad man selv kunne gøre (medarbejder). ’Der bliver stadig talt om det’ 

(medarbejder). Vicedistriktslederen mente, at skuespillet havde skabt en fælles 

referenceramme, som havde skabt fællesskab i organisationen. 

Til afslutningskonferencerne i april 2012 udvikler Rejsescenen ’ Stop lige et øjeblik’, som er 

et teaterstykke af ca. 50 minutters varighed5. ’Stop lige et øjeblik’ er et produkt fra Stop 

Stress, hvor spejl, ’Lærkevang’, idyl billeder og projektgruppernes arbejder indgår som 

råmateriale til udvikling af et nyt teaterstykke. Gennem situationsspil, musik og sketch 

følger vi hverdagens helte, som er ansat ældreplejen, hvor de ældre synger om dengang der 

var svær på ribbenstegen og friske jordbær at plukke i haven. Imens bøvler de ansatte med 

at fordele ruter og få indflydelse på de nye kørelister, få hjælpemidler frem i tide og blive 

enige om, hvorvidt de nye cykler skal være med eller uden hjælpemotor? ’Stop lige et 

øjeblik’ gør status over forløbet i Stop Stress og modtager massiv anerkendelse fra de ca. 

300 medarbejdere fra Distrikt Vest, som deltager i afslutningskonferencerne. 

Nedenstående er et pluk fra protokoller og vægaviser udarbejdet på 

afslutningskonferencerne; 

• Teaterstykket var MEGET inspirerende og satte mange tanker i gang om de 

forskellige problemstillinger.  

 
5 ’Stop lige et øjeblik’ er instrueret af Kirsten Peuliche og skrevet frem sammen med skuespillerne gennem 
improvisationer over materialet fra Stop Stress. Scenografien er udarbejdet af Kirsten Brink og musikken af 
Peter Bom. ’Stop lige et øjeblik’ fremføres af Terese Damsholt, Rikke Wölck og Anette Katzmann.  
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• Skuespillet ramte plet og gav god mening. Vi fik noget med hjem. 

• Vigtigheden af at blive anerkendt. Der er rigtig meget anerkendelse i det skuespil, 

der viser vilkårene i Distrikt Vest. Kunne man vise dette skuespil for topledelsen og 

politikere? 

• Synliggørelse af problemstillinger gennem skuespil. 

• Teaterstykket burde vises for hele Danmarks befolkning, så det måske kan ændre 

folks negative holdning og tilgang til sundhedspersonale. 

• God forestilling, som vi godt kunne tænke os at vise for medarbejdere og kolleger i 

Nord i et ”konstruktivt” perspektiv. Vi genkender eksempler i både skuespil og 

plancher (gæster fra Distrikt Nord). 

’Stop lige et øjeblik’ markerer den sidste fælles samling for medarbejderne i Stop Stress 

med skarpe og humoristiske billeder af, hvordan kritik og sociale konflikter har berørt og 

bevæget vanskelige og modsætningsfyldte temaer om fællesskab, faglighed, indflydelse, 

kommunikation og teknologi. Med ’Stop lige et øjeblik’ overleverer Stop Stress et 

gennemarbejdet spejl af hele forløbet til Distrikt Vest med det formål at skabe en fælles 

status, som vil blive husket og kan bruges fremadrettet. Ved interviewrunden i 2013 

bekræftes indtrykket af, at særligt skuespillernes produktioner er lykkedes med at 

synliggøre dilemmaer og udfordringer og har bidt sig fast i erindringen; 

• Skuespillerne kan løfte det helt op. Man skulle tro, de har været i hjemmeplejen 

altid (medarbejder). 

 

• Projekterne og skuespillene har givet en øjenåbner for, hvad det er, der er galt. Vi 

kunne grine af det, mens vi indvendigt sad og græd (medarbejder).  

 

• Skuespillet var godt. Man kan kun anbefale det. Man ser sig selv i det. Man ser 

frustrationerne (tillidsvalgt) 

 

• Skuespillerne har været en stor hjælp. Det gav sammenhold, og noget man kan 

referere til (tillidsvalgt). 

 

• De billeder og episoder, som blev lavet som teater, dem vil jeg huske (teamleder). 

 

• Jeg sad forleden i et møde, hvor vi skulle lave nogle beskrivelser af udfordringer 

ved at få hjælpemidler ud rettidigt. Og der tænkte jeg på det billede fra 

forestillingen med damen i sengen, som venter på et hjælpemiddel (chef). 

 

• Billederne og de sanselige oplevelser – dem hører jeg omtalt (chef). 

 

Det, der særligt lykkedes ved at bruge skuespillere i så udstrakt grad, som det er tilfældet i 

Stop Stress, er at udpege problemer og arbejde med løsninger helt tæt på de berørtes 
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oplevelser af stress i hverdagen. Teateret gør stressproblemerne levende og genkendelige, 

men løfter samtidig udfordringerne ud af den enkeltes arbejdsliv og ind på en scene. Ved at 

løfte hverdagens stressende arbejdsliv ind på en scene skabes et særligt refleksions rum, 

hvor medarbejderne betragter og analyserer roller og strukturer i den hverdag, de gennem 

skuespillet forbinder sig til og erkender. Samtidig skaber teateret en unik mulighed for at 

stress i arbejdslivet erkendes og anerkendes som et fælles anliggende, idet skuespillet 

synliggør almene og genkendelige oplevelser af stress. Teaterets evne til at undersøge 

fortællinger for almene følelser og oplevelser tilbyder således en modvægt til 

medarbejdernes fortolkninger af egne oplevelser af stress som enkeltstående. Hermed øges 

sandsynligheden for, at teaterets synliggørelse af stress i Distrikt Vest kan øge en fælles 

bevidsthed og erkendelse af fælles udfordringer. 

Opsamlende kan det konstateres, at den gennemgående brug af teater som metode til at 

skærpe, fastholde og drive processer, der kan synliggøre og derved forebygge stress i Stop 

Stress, er lykkedes til fulde.  

Det skal desuden nævnes, at Stop Stress har produceret teaterstykket ’Stop – lige et 

øjeblik’, som stiller skarpt på dilemmaer i at forebygge og bevæge stressende forhold i 

ældreplejen, som med fordel kan bruges i andre sammenhænge indenfor stress 

forebyggelse i plejesektoren.  
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Succeskriterier og resultater 
 

I ansøgningen til Forebyggelsesfonden angives følgende succeskriterier til Stop Stress; 

• Sygefravær reduceres med 20 % 

• Personaleomsætning nedbringes med 40 % 

• Nedbringelse af stressrelaterede sygemeldinger med 40 % 

• Etablering af nye kommunikations- og samarbejdsformer 

• Øget selvoplevet trivsel 

I det følgende evalueres, hvorvidt de enkelte succeskriterier er indfriet. Samtidig skal det 

nævnes, at resultater opnået i projektperioden næppe kan tilskrives Stop Stress alene. 

Distrikt Vest har i samme periode været under indflydelse af en række andre projekter og 

aktiviteter, som højst sandsynligt har påvirket udviklingen i Distrikt Vest. Evaluator har 

kendskab til følgende samtidige aktiviteter, som i nogen grad kan have medvirket til 

udviklinger inden for de ovenstående succeskriterier; 

• Flyt i Flok – kurser i forflytningsteknik 

• Trivselsagenter – udpegning og uddannelse af trivselsagenter 

• Koordinatorer – tværfaglige handleplaner  

• Dokumentationskurser - for alle medarbejdere 

• Diplomuddannelsesforløb for teamledere 

• ØGM – rehabiliteringsprojekt fra efteråret 2012  

• Efteruddannelse af social og sundheds personale 

Sygefravær 

I evalueringen indgår monitorering af sygefraværet i Distrikt Vest fra Stop Stress starter i 

januar 2010, hvor Distrikt Vest netop er slået sammen af tre tidligere områder, til 

december 2012, otte måneder efter afslutningskonferencerne. I denne periode tegner sig 

følgende grafiske fremstilling af udviklingen i sygefravær totalt opgjort år til dato; 
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Diagrammet illustrerer, at sygefraværet i Distrikt Vest bevæger sig efter nogenlunde 

samme mønster hen over kalenderåret, hvor sygefraværet generelt ligger omkring 7 % eller 

derunder fra de sene forårsmåneder til de sene efterårsmåneder og stiger til det højeste 

niveau mellem 8 og 9,5 % i vintermånederne. Vicedistriktsleder oplyser, at bevægelserne 

hen over året er forventelige, idet vinterperioden er præget af perioder med influenza og 

infektioner. 

Diagrammet illustrerer endvidere, at det samlede sygefravær både i 2011 og 2012 er under 

2010 niveauet. I visse perioder er sygefraværet i 2012 betragteligt under 2010 niveau. 

Nedenstående tabel beskriver udviklingen i det samlede sygefravær for alle ansatte år til 

dato i perioden fra januar 2010 til december 2012. I Distrikt Vest punktvist målt hver 

femte uge. 

Uge 

År til 

dato 

2010 

År til 

dato 

2011 

År til 

dato 

2012 

1 8,85 8,64 9,51 

5 9,39 8,63 8,36 

10 8,56 8,77 7,45 

15 8,25 8,11 6,96 

20 7,93 7,43 6,95 

25 7,42 7,08 7,02 

30 6,83 6,61 6,68 

35 6,67 6,35 6,66 

40 6,9 6,47 6,78 

45 7,06 6,66 6,75 

52 7,6 6,74 6,91 
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Det fremgår af tabellen, at det samlede fald i sygefraværet i perioden bevæger sig fra 

mindre udsving til i visse perioder at udgøre et fald på mellem 1 og 1,5 procentpoint, 

hvilket i de pågældende perioder nærmer sig en reduktion på de 20 %. Samlet set kan det 

konstateres, at sygefraværet er faldet i samme periode som Stop Stress afvikles.     

Stressrelateret sygefravær i Distrikt Vest registreres ikke systematisk, hvorfor det ikke er 

muligt at angive, hvorvidt stressrelateret sygefravær er faldet. I APV undersøgelsen fra 

2012 angiver 85 % af medarbejderne dog, at de sjældent eller aldrig er stressede, mens 14 

% oplever sommetider at være stressede og 1% er altid stressede. Hvis vi sammenholder 

med lidt ældre tal fra 2009, hvor FOA Kampagne og Analyse fandt, at 58 % af forbundets 

medlemmer oplever, at de ’i meget høj grad’ , ’i høj grad’ eller ’delvist’ er stressede, kunne 

det se ud til, at der er færre medarbejdere i Distrikt Vest, der oplever sig stressede, end der 

er på landsplan i branchen. 

 

Personaleomsætning 

Nedenstående tabel gengiver udviklingen i personaleomsætning for alle faggrupper i 

Distrikt Vest i perioden fra januar 2010 til december 2012.  

 

 

Antal 
personer  Afgang 

heraf 
intern 
afgang Tilgang 

heraf 
intern 

tilgang 

Antal 
personer 

Dec./år 
Netto 

stigning 
 I alt jan 
2010 232 11,2% 2,6% 25,4% 9,5% 265 33,0 
I alt jan 
2011 273 13,6% 1,8% 17,2% 6,6% 283 10,0 
I alt jan 
2012 281 12,8% 3,6% 17,8% 6,0% 295 14,0 

I denne periode er antallet af medarbejdere samlet set vokset fra 232 medarbejdere til 295 

medarbejdere. Stigningen skyldes, at Distrikt Vest er tildelt flere visiterede timer, og at der 

har været behov for flere ansatte til at arbejde i den tid, hvor medarbejdere har fået tid til 

at deltage i aktiviteter og kurser uden for driften - herunder i kurser og aktiviteter i 

forbindelse med Stop Stress.  

Perioden har ikke været præget af vanskeligheder ved at rekruttere eller fastholde 

medarbejdere. Denne udvikling skal holdes op imod de generelle 

arbejdsmarkedskonjunkturer i samme periode, hvor finanskrise og et stigende antal ledige 

præger lønmodtagernes motivation og adfærd. Det er uvist, i hvilken grad Stop Stress har 

haft direkte betydning for fastholdelse af medarbejdere.  
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Nye kommunikations- og samarbejdsformer 

Dette succeskriterium indløses overbevisende i Stop Stress projektperioden. Ved 

afslutningskonferencerne vurderer både medarbejdere og ledelse, at evnen til at indgå i 

dialoger, samarbejde og deltage aktivt i udviklingsarbejde er forbedret væsentligt som et 

resultat af Stop Stress. Nedenstående gengiver ledelsens vurdering ved 

afslutningskonferencerne; 

Stop Stress er en gave til os. Vi har fået et arbejdsredskab til at arbejde med de 

problemer, der opstår i organisationen. Vi har gennem projektet fået nogle fantastiske 

medarbejdere, der selv tager ansvar og initiativ. Der er sket en ændring af 

virksomhedskulturen. Førhen krævede medarbejderne svar fra ledelsen, men nu løser I 

selv problemerne. Det er jeg meget taknemmelig for. Jeg oplever i dag, at vi er meget 

mere ligeværdige, når vi taler om de problemer, der er, og at I er meget velforberedte 

(distriktsleder).  

Medarbejderens tilbagemeldinger til den fælles opsamling på afslutningskonferencerne 

vidner om tilsvarende udbytte; 

• Vi er blevet gode til at snakke sammen. Bedre til handling og ansvar. 

• Vi er blevet bedre til at lytte og samarbejde. 

• Vi kan hjælpe hinanden med at tage ansvar, og vi kan få øje på problemer 

• Forebygge ved fokus på den gode kommunikation. 

• Der er fokus på arbejdsmiljø og samarbejde. 

• Det nytter at tale sammen. Der er blevet mere fokus på at tale sammen om tingene 

holdene imellem.  

• Der er blevet skabt et Distrikt Vest. 

Det er lykkedes gennem Stop Stress at støtte det nye Distrikt Vest i at skabe en fælles 

kultur præget af dialog, inddragelse og samarbejde om udviklingen af det konkrete 

arbejde. Stop Stress blev iværksat på det helt rigtige tidspunkt, hvor det nye Distrikt Vest 

undgår at udvikle en negativ virksomhedskultur, hvor uigennemsigtighed og manglende 

kendskab til hinanden kunne have resulteret i en ’dem og os’ retorik begrundet i 

virksomhedskulturen i de tre oprindelige områder.  

Aktiviteterne i Stop Stress inviterede til, at medarbejdere og ledelse deltog på tværs af 

traditionelle tilhørsforhold, og at de lyttede til hinandens viden, indsigelser og ideer. I den 

forstand har Stop Stress i sig selv udgjort en læringsarena, som har trænet alle 

medarbejdergrupper i at arbejde problemafdækkende, lyttende og inddragende. I forhold 

til udvikling af nye kommunikations- og samarbejdsformer er der tale om et reelt 

kompetenceløft i hele organisationen.  
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Øget selvoplevet trivsel 

Også dette succeskriterium indløses overbevisende i Stop Stress.  

 

I APV undersøgelsen fra 2012 svarer 77 % af alle medarbejdere i Distrikt Vest, at de i meget 

høj grad eller høj grad kan udføre deres arbejde uden at blive bragt i følelsesmæssigt 

belastede situationer. For 17 % er det delvist rigtigt og for 6 % af medarbejderne oplever 

følelsesmæssigt belastende situationer i arbejdet. 53 % af medarbejderne angiver, at de i 

meget høj eller høj grad har stor indflydelse på beslutninger om eget arbejde, 32 % angiver, 

at de delvist har indflydelse, mens 15 % angiver, at de i ringe eller meget ringe grad har 

indflydelse på beslutninger om eget arbejde.  

Ovenstående indikerer en, for branchen, rimelig balance mellem følelsesmæssige krav i 

arbejdet og muligheden for indflydelse/kontrol over eget arbejde. Tallene kan ikke 

sammenlignes med undersøgelsen fra 2009, idet der ikke anvendes sammenlignelige 

spørgsmål eller samme svarmetode. Der er imidlertid tale om en tydelig udvikling, hvilket 

bedst belyses kvalitativt i de overvejelser, som både ledelse og medarbejdere formulerer i 

interviewsituationer og i forlængelse af aktiviteter i Stop Stress, som er belyst i 

evalueringen af forløb for medarbejdere, tillidsvalgte og ledelse. Ved interviewrunden i 

2013 fortæller medarbejderne om positive udviklinger i det psykiske arbejdsmiljø, der 

tilskrives Stop Stress, som har resulteret i en række konkrete forbedringer af deres 

arbejdsliv  

Stop stress har gjort hverdagen lettere. Jeg er blevet bedre til at være der, hvor jeg er. Vi 

er blevet gode til at snakke om, hvad der stresser, og hvordan vi skal være gode ved 

hinanden. Vi er blevet bedre til at være opmærksomme på hinanden f.eks. ved 

dobbeltbesøg. Hvis du bliver forsinket, ringer du lige. Der er ting, der er blevet bedre 

blandt andet med el-cykler, samme hjælpere til samme borger, køretider og 

oversigtsskemaer over alle medarbejdere, så vi kan se, hvor alle er hvornår. 

 Men nu har vi set, hvad vi har kunnet få ud af det, hvad ville man så ikke kunne få ud af 

det en anden gang. Det er en lærerproces at blive taget alvorligt på den måde. At det var 

legalt at komme med undren og alt muligt. Førhen skulle man have argumenter og 

beviser på bordet, det skal man ikke nu. 

I det omfang det er lykkedes Stop Stress at øge trivselen i Distrikt Vest, skyldes det i 

hovedtræk at; 

1) Stop Stress har forøget kapaciteten for inddragelse i udviklingen af eget 

arbejde, hvilket har resulteret i en lang række konkrete udviklinger og 

forbedringer af rammer og indhold i det daglige arbejde. De konkrete 

forbedringer og justeringer er særligt betydningsfulde for medarbejdernes 

oplevelse af effekten af Stop Stress.  
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2) Stop Stress har skabt nye muligheder for at alle ansatte i Distrikt Vest er 

blevet hørt, anerkendt og taget alvorligt. Synliggørelse og anerkendelse af 

forskellige gruppers oplevelser af stressende forhold er af stor betydning for 

læreprocesserne i Stop Stress.  Læreprocesserne i Stop Stress har haft en 

myndiggørende effekt, som sætter medarbejdere og ledelse bedre i stand til at 

fastholde fokus på trivsel i eget arbejde.  
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Anbefalinger samlet 

 

• At ledelsesgruppen og gruppen af tillidsvalgte, tager stilling til 

medarbejdernes projekter med udgangspunkt i Projektbogen (Husted, Tofteng og 

Breum 2012). Her er udpeget en række tovholdere, der skal se på, hvorvidt det 

enkelte projekt stadig er i gang og herfra vurdere om projektet har brug for hjælp og 

støtte til at komme videre, eller om projektet skal lukkes. Det anbefales, at 

projektgrupper, hvor det ikke synes sandsynligt, at de kommer videre med arbejdet i 

projektet lukkes i et samspil og samtale med gruppen. 

 

• At teamet samlet drøfter hvordan, hvornår og i hvilket omfang arbejdsmetoder og 

kompetencer oparbejdet i stop stress understøttes fremadrettet. En sådan drøftelse 

kunne med fordel foretages ca. en gang hver halve år.   

 

• At Kvartetterne evalueres i foråret 2014. Her anbefales det at give de 4 grupper 

noget tid til i homogene grupper at snakke om, hvad Kvartetterne kan bruges til, 

hvilke muligheder og barrierer det giver at arbejde med arbejdsmiljøet i denne type 

organisation. 

 

• At give Arbejdsmiljørepræsentanterne støtte til at lægge deres 

arbejdsmiljøarbejde fast på ugentlige dage samt give dem plads til formøder og 

andet, der kan understøtte dem som faglige gruppe.  

 

• At videreføre erfaringerne fra Stop Stress og give TR, MED-medlemmer og 

AMR mulighed for at samles årligt på særlige kursusforløb af en til to dages 

varighed, hvor de dels genfinder sig selv og hinanden som gruppe, får integreret nye 

samt arbejdet mere systematisk med at prioritere hvilke opgaver, der skal løses og i 

hvilken rækkefølge. Dette ville give et mere sammenhængende arbejdsmiljøarbejde 

samt styrke de forskellige faglige profiler i det daglige.  

• At ledelsesgruppen samlet sætter fokus på, hvordan opgaver kan prioriteres og 

justeres. Der efterspørges ikke standardiserede svar på, hvordan opgaver bør 

prioriteres, men der efterspørges fælles drøftelser, retningslinjer og redskaber i 

relation til deadlines, prioritering og udelegering af opgaver.  

• At ledelsesgruppen samlet drøfter, hvordan, hvornår og i hvilket omfang 

arbejdsmetoder og kompetencer oparbejdet i Stop Stress bør understøttes 

fremadrettet. En sådan drøftelse kunne med fordel foretages ca. en gang hver halve 

år. 

• At teamlederne tilbydes et halvårligt fagligt ledelsesseminar. Seminariet bør 

understøtte vitaminmødernes faglige dannelsesprocesser og teamledelsens evne til 
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at reflektere og imødekomme udviklingsønsker fra oven og ønsker om inddragelse 

fra neden. Seminarierne bør være af en dags varighed og bør afholdes i eksterne 

omgivelser i samarbejde med ekstern konsulent eller anden ekstern hjælp. 
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Afsluttende anbefalinger til et videre arbejde med stress indsatser 

i ældresektoren 
 

Teknologiudvikling og stress 

I de sidste 10-15 år er udviklingen og indførelsen af ny teknologi ’boomet’ indenfor 

plejesektoren. I Distrikt vest opleves dette teknologiboom på mange områder. Dels i form 

af velfærdteknologier som robotstøvsugere og elcykler samt en række hjælpemidler, der 

både kan afhjælpe dårlige arbejdsstillinger for medarbejderne, men også er afhjælpende i 

forhold til borgens funktionsnedsættelser. Dels i forhold til informationsteknologiske 

løsninger af daglig drift, dokumentation, information og kontakt mellem medarbejderne, 

herunder er computere, EOJ-telefoner og elektroniske nøglekort eksempler, der blev taget 

op i medarbejdernes projekter (se temaet Hjælpemidler og IT).  

En række af medarbejdernes kritikbilleder fra kurset i 2010 viser situationer, hvor 

teknologien var for langsom, ikke virkede, var utilstrækkelig eller på anden måde stillede 

sig i vejen for at udføre det daglige arbejde. Medarbejderne fortæller i disse situationer, at 

de er glade for den nye teknologi, men ’at den ikke altid kan det, de gerne ville have, at 

den skulle’. Under ’fredningsøvelsen’ på kurset i 2011 er der derfor også en række af 

medarbejderne, der vælger at frede EOJ telefonerne6.  

Oplevelsen af teknologiens betydning i Distrikt Vest er således, at medarbejdere og ledelse 

er glade for teknologien og dens muligheder, men at der som oftest ikke er sat nok tid af til 

at evaluere, om teknologien virker efter hensigten, og i dette lys bliver teknologien mange 

gange en belastning frem for en hjælp. Medarbejderne udviser i deres projekter en stor 

viden og udviklingslyst, der er rettet mod teknologiudvikling. De har mange gode ideer og 

input til, hvordan teknologien skal se ud, og hvilke funktioner den skal have for at være en 

hjælp i det daglige arbejde. Særligt et projekt stod stærkt i forhold til teknologiens 

muligheder og umuligheder.  

Projektet handlede om, hvordan den enkelte medarbejder skulle logge ind på telefonen ved 

hvert besøg hos en borger og logge ud, når de forlod borgerens hjem. Problemerne opstod 

dels, fordi det ikke var tydeligt, hvorfor dette skulle gøres, men den primære anke fra 

projektgruppen var, at det aldrig virkede, og at man skulle have telefonen op mange gange. 

Når log ind og log ud ikke virkede, blev det stressende og tog fokus væk fra borgeren, der 

blev frustreret over medarbejderens manglende ’tilstedeværelse’. Gruppen arbejdede 

systematisk på at få afdækket, hvad baggrunden for dette system var. De havde samtaler 

med den daglige ledelse, med distriktsledelse og senere med ældrechefen i Næstved 

kommune. Ved disse møder fremlagde de resultater af en undersøgelse, de havde lavet 

blandt deres kolleger, og som viste hvor meget spildtid de enkelte medarbejdere havde, når 

systemet ikke virkede. Projektgruppen kaldte projektet ’Lucky Log’.  Resultatet af 

 
6 EOJ telefonerne udgør medarbejdernes telefonløsning. Via disse telefoner har medarbejderne adgang til de 
elektroniske omsorgsjournaler (EOJ). 
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projektgruppens arbejde blev at start–stop registreringen blev afskaffet i hele Næstved 

kommune. Ved evalueringen i 2011 skriver ekstern evaluator; 

Stop Stress-projektets store konkrete succes er afskaffelsen af start-stop registreringen 

ved hvert enkelt borgerbesøg i hele Næstved Kommune. Denne forbedring af 

plejemedarbejdernes arbejdsvilkår tilskrives af flere informanter en ihærdig 

projektgruppe under Stop Stress.  

Dialogen omkring teknologiens nødvendighed og funktion har været fortløbende i gennem 

projektperioden. Det vidner om, at medarbejdere og ledelse har en indsigt i det daglige 

arbejde, der kan kvalificere udviklingen af ny teknologi. 

 På denne baggrund anbefales det; 

• At indførelse af ny teknologi i arbejdet og branchen undersøges i samarbejde med 

arbejdspladserne i forhold til, i hvilket omfang de understøtter eller forstyrrer det 

daglige arbejde. Dette arbejde kunne foregå ved kortere seminarer, hvor den enkelte 

teknologi blev gennemgået og evalueret.  

I forhold til et bredere fremadrettet forebyggelsesperspektiv anbefales et mere udfoldet 

empirisk og analytisk forskningsarbejde med forholdet mellem stress og teknologi. 

  

Kollegiale og faglige møderum og stresshåndtering 

Et tema, for en stor del af medarbejdernes fredninger og projekter, har fokus på manglen 

på kollegiale og faglige møderum (se projekter under temaet fællesskab og faglighed). Det 

handler om at få plads til at tale sammen og få tid til at mødes blandt andet ved indmøde 

og på teammøder. Disse mødetyper lægges sådan an, at de i høj grad handler om drift og 

tilrettelæggelse af arbejdets kerne - nemlig tiden med borgeren, planlægningen af ruter og 

koordinering af drift.  

Mange af medarbejdernes projekter og fredninger handler om at sikre de møderum, hvor 

man er ansigt til ansigt med kollegerne. Det handler om at være fysisk til stede ved 

overlevering af information om borgerne, ved samtaler om daglig drift og om faglige 

udvekslinger. Andre projekter handler om overlap mellem vagter. Her er det primære 

ønske at kunne overlevere dagens arbejde og de problemstillinger, der måtte være til 

kollegerne ansigt til ansigt. Det er bemærkelsesværdigt, at så mange projekter har et ønske 

om at frede og udvikle disse rum for ansigt til ansigt møder. Det vidner om, at disse rum 

ikke får tilstrækkelig opmærksomhed eller prioriteres i den fremherskende styrings- og 

planlægningsdesign i hjemmeplejen. For medarbejderne er arbejdet mere end 

borgerkontakt, der er også et fagligt og fælles forum, der skal prioriteres for at skabe 

udvikling i arbejdet.   

På denne baggrund anbefales det; 
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• At fastholde og understøtte fælles faglige rum ved fortsat at prioritere tid til 

eksempelvist indmøder, teammøder, overlap, vitaminmøder mm. 

 

 Inddragelse som metode i stressforebyggelse. 

Den sociotekniske metode handler, som tidligere nævnt, om at bringe det sociale system; 

medarbejderne i dialog med det tekniske system; organiseringen af arbejdet og 

teknologiudformningen. Omdrejningspunktet for udviklings- og forandringsprocesserne i 

Stop Stress har været en systematisk inddragelse af medarbejdernes faglige viden og 

erfaringer. Metoden rummer potentialer til at skabe engagement, ejerskab og nye ideer, og 

udgangspunktet er et systematisk arbejde med at spørge medarbejderne selv; hvilke 

muligheder og barrierer er der for at skabe et godt og udviklende arbejde? 

De medarbejderprojekter, der tager fat i samspillet mellem det sociale og det tekniske 

system, ligger primært under temaerne indflydelse og ansvar. Der er dog en række af de 

øvrige medarbejderdrevne projekter, der berører temaer indenfor dette felt. En del 

projekter handlede om at få indflydelse på planlægningen. Der var projekter, der handlede 

om at få indflydelse på den daglige arbejdsgang - herunder ruteplanlægning og mere fast 

tilknytning til borgere. Der var projekter, der handlede om at få overlap mellem vagter, og 

der var projekter, der handlede om at gøre det muligt at arbejde hver 3. weekend frem for 

hver 2. 

Projekterne er lykkedes i forskelligt omfang. Medarbejderne oplever generelt et bedre 

samarbejde med de driftere, der er tilknyttet de enkelte teams. I enkelte teams deltager 

drifteren ved teammøder, og dette giver både drifter, teamleder og medarbejdere en større 

indsigt og mulighed for en mere fleksibel struktur for planlægningen;  

Det kan godt være det, at vi har været ude på kurser og jeg har været af sted sammen 

med alle driftsplanlæggerne. Når de lige pludselig sidder og hører nogle ude i plejen 

fortælle, så har de måske fået større forståelse for nogle af de henvendelser de får, i 

stedet for at tænke, nu kommer hun igen og vil have det lavet om. Der er blevet større 

forståelse på tværs, det tror jeg. Man har fået vendt nogle ting, som man aldrig før har 

haft en chance for at få vendt, og det har været smadder godt! Man har mødtes på en 

måde, som man ikke plejer at mødes på. 

Den kontakt, der er skabt på kurserne, har forgrenet sig tilbage i organisationen og har haft 

betydning for, at de enkelte medarbejdere har kunnet få indblik i og større indflydelse på 

den daglige drift. Samtidig har det haft betydning for drifternes indsigt i behovene i 

kollegernes arbejde. De er blevet opmærksomme på, hvilke opgaver de kan lægge tilbage i 

medarbejdergruppen. Også i ledelsesgruppen er medarbejdernes lyst til deltagelse og 

ressourcer blevet synlige. Ved evalueringen i 2011 skriver ekstern evaluator følgende; 

Vicedistriktslederen oplever endvidere, at projektet har ændret medarbejdernes måde at 

forholde sig til problemer i deres hverdag på. Nu går medarbejderne i gang med en 

undersøgelse af forholdene, når de oplever at noget er galt. I stedet for at forelægge 
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problemet for lederen og afkræve hende en løsning, udarbejder de selv forslag til mulige 

løsninger. Dette giver medarbejderne indflydelse på de faktiske løsninger, og det giver 

dem en forståelse for, hvorfor tingene ikke altid bliver lige som de umiddelbart ønskede. 

Denne myndiggørelse af medarbejderne tilskriver Vicedistriktslederen den 

arbejdsmetode, som medarbejderne har lært i Stop Stress.  

I Distrikt vest er det i nogen grad lykkedes at skabe sammenhæng mellem det tekniske 

system og det sociale ved, at medarbejderne har fået indsigt i og indflydelse på den daglige 

drift. Det betyder ikke, at de hver gang har fået gennemført de ændringer, de har ønsket I 

stedet har de fået indsigt i, hvorfor ændringer ikke kan lade sig gøre, og hvad der stiller sig 

i vejen. 

At give plads til den sociotekniske metode har således vist sig væsentlig for udviklingen af 

arbejdsmiljøet i Distriktet. Medarbejderne og ledelsen er enige om, at ’metoden virker’, at 

de har fået redskaber til at gå til problemer med, som er virkningsfulde i forhold til at 

skabe varige løsninger.  

På denne baggrund anbefales det; 

• At fastholde og vedligeholde inddragelse som metode i stressforebyggelse. Både 

ledelsesgruppen, De tillidsvalgte og medarbejdergruppen har tilvejebragt gode, 

konkrete løsninger gennem deres projektarbejde. Det anbefales at holdes fast i en 

organisationsstruktur, hvor det er muligt at mødes i mindre arbejdsgrupper med det 

formål at arbejde med problemidentifikation og efterfølgende løsning. 
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