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DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

EKSEMPELSAMLING FRA ÆLDREOMRÅDET
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FORORD

Den græske gudinde Hestia
Hestia er den førstefødte af Kronos og Rhea. 
Navnet betyder noget i retning af hjemlig arne, 
og Hestia er gudinden, der beskytter hjemmet og 
familien, en af de vigtigste ting for mennesket. 
Det er hjemmehjælperens arbejdsplads.
Hestia er projektets logo og maskot.

Psykisk arbejdsmiljø og udbrændthed er vig-
tige emner, når vi taler om hjemmehjæl-
pernes arbejdsmiljø. Derfor har Branchear-
bejdsmiljørådet Social & Sundhed iværksat 
projektet »Professionalisering af hjemmehjæl-
perarbejdet med henblik på at forebygge 
udbrændthed«. Projektet har fået støtte fra 
Arbejdsministeriets sundhedsfremmepulje.

Projektet er gennemført i samarbejde med 
BST Horsens, der bl.a. har samlet en række 
gode eksempler på forskellige metoder, der 
med succes har været anvendt i kommunerne. 
Metoderne præsenteres ved en række regio-
nale temamøder i efteråret 2001 og omtales i 
denne eksempelsamling. 

Branchearbejdsmiljørådet håber, at eksem-
plerne kan inspirere ledere og medarbejdere 
inden for den kommunale hjemmepleje i det 
videre arbejde med psykisk arbejdsmiljø og 
forebyggelse af udbrændthed.
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INDLEDNING

HVAD ER UDBRÆNDTHED?
I løbet af sommeren 2001 bragte dagspressen 
igen en debat om udbrændthed blandt an-
satte inden for social- og sundhedsområdet. 
Det skete med baggrund i en omtale af nye 
forskningsresultater fra AMI (Arbejdsmiljø-
instituttet). Nogle fagfolk advarede mod, at 
man sidestiller træthed med udbrændthed. 
Og de advarede mod, at man sygeliggør de 
ansatte - i stedet for at forebygge sygdom, 
som kan skyldes arbejdet.

Derfor finder Branchearbejdsmiljørådet 
Social & Sundhed det naturligt at indlede 
denne eksempelsamling med en kort diskus-
sion af dette spørgsmål - hvad er udbrændt-
hed? 

Blandt forskere og arbejdsmiljøprofessionelle 
findes forskellige opfattelser af, hvad ud-
brændthed mere præcist dækker over. 

Begrebet udbrændthed bruges oftest i forbin-
delse med belastninger i arbejdet med andre 

mennesker - og reaktioner på sådanne belast-
ninger. Den mest brugte definition stammer 
fra forskeren Christina Maslach, der knytter 
udbrændthed direkte til arbejdet med menne-
sker. Maslach definerer udbrændthed som en 
sammensat følelsesmæssig tilstand, der viser 
sig som: 
· Følelsesmæssig udmattelse, hvor medar-

bejderen fx ikke orker at forholde sig til 
andre menneskers problemer 

· Negative, kyniske holdninger og følelser 
over for de mennesker, man skal hjælpe 

· Reduceret selvværd og arbejdsevne, her-
under oplevelse af, at man er blevet dårli-
gere til sit arbejde. 

SÆRLIGE KRAV
Udbrændthed er altså en reaktion på, at med-
arbejderen efterhånden oplever det som over-
ordentligt vanskeligt eller umuligt at arbejde 
med klienters, patienters eller elevers svære 
personlige problemer. Det handler ligesom 
ved stress om forholdet mellem krav, indfly-
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Symptomer på udbrændthed

Kronisk træthed
Hovedpine
Trang til gråd
Irritabilitet
Manglende overskud
Højt sygefravær 

delse og ressourcer. Forskellen er dog, at man 
i forbindelse med udbrændthed og arbejde 
med mennesker fokuserer på, at der stilles 
krav om nogle særlige ressourcer hos medar-
bejderen.

En risiko for øget belastning i arbejde med 
mennesker er, at det kan være svært for den 
ansatte at vurdere resultaterne af hendes eget 
arbejde.
Det drejer sig om flere forskellige typer af 
krav, som på nogle områder kan trække i hver 
sin retning:
· Arbejdspladsens/ledelsens mål og krav til 

kvalitet og kvantitet
· Medarbejderens egne mål og krav til 

arbejdet
· Brugernes krav til medarbejderen og de 

ydelser, der tilbydes. 

I et bilag til Eksempelsamlingen præsenteres 
yderligere materiale om udbrændthed.

Arbejdstilsynet har i sin »Håndbog om psy-
kisk arbejdsmiljø« beskrevet udbrændthed 
således: 

»Udbrændthed er en særlig reaktion, der følger 
af følelsesmæssige dilemmaer i arbejdet. Til-
standen udvikles, fordi medarbejderen over en 
længere periode belastes følelsesmæssigt uden at 
have tilstrækkelige ressourcer eller indflydelse 
til at håndtere belastningerne.«
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HJEMMEHJÆLPERNES PSYKISKE 
ARBEJDSMILJØ
Hjemmehjælpernes arbejde er præget af for-
skellige forhold: På den ene side kan arbejdet 
med de ældre berige, styrke og udvikle hjem-
mehjælperen, på den anden side kan arbejdet 
samtidig tære på følelser, give stress og skabe 
frustrationer. 

Hjemmehjælperen er den, der umiddelbart 
møder borgeren og dennes forventninger 
eller krav til omsorg og praktisk hjælp - til 
hjemmehjælp. Samtidig skal hjemmehjælpe-
ren leve op til forventninger om en ydelse 
præget af høj kvalitet og effektivitet. Beslut-
ninger om ydelsens omfang og kvalitet træffes 
på ét niveau (af de lokale politikere) - mødet 
med borgeren sker på et andet niveau. Sam-
tidig er ældreplejen og hjemmehjælpen gen-
stand for stor interesse fra politikere, medier 
og befolkningen i almindelighed.

AMI’s undersøgelse viser, at hjemmehjælpere 
er udsat for større sygelighed (blodpropper/
bevægeapparatskader) end befolkningen i 
øvrigt. Medvirkende årsager hertil er bl.a. 
stress og tidspres - faktorer som hjemmehjæl-
perne og kommunerne skal håndtere. 

Kommunerne er i de senere år blevet op-
mærksomme på betydningen af at fremme 
den generelle sundhed hos medarbejderne. 
Sundhedsfremme kan være en del af kommu-
nens arbejdsmiljøpolitik. Nogle kommuner 
tilbyder motionsaktiviteter, kostvejledning, 

rygeafvænning, undervisning i livskvalitet 
m.m. Forventningen er, at en forbedret sund-
hed for de ansatte kan føre til mindre nedslid-
ning og færre arbejdsskader.

HJEMMEHJÆLPERENS DILEMMA
Hjemmehjælperne møder også ønsket om en 
passende professionel optræden. Det er en 
forventning om, at hun er i stand til at 
holde sin egen person, følelser og sympatier 
eller antipatier uden for, når hun møder den 
enkelte modtager af hjemmehjælpen. Det er 
en forventning om, at hun forholder sig fag-
ligt professionelt til den opgave, hun har i 
hvert enkelt tilfælde.

Samtidig skal hjemmehjælperen også kunne 
udvikle sig menneskeligt og fagligt i mødet 
med de ældre og deres livsverden. 

Dilemmaet for hjemmehjælperen er, at hvis 
hun skal styrke sin professionelle side for at 
passe bedre på sig selv, kan hun opleve, at 
hun udfører sit arbejde dårligere. Hjemme-
hjælperens ressourcer er hendes engagement i 
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arbejdet og hendes ønske om at kunne koor-
dinere arbejdet med kolleger og daglig leder. 

Det dilemma skal ledere og hjemmehjælpere 
søge at håndtere ved at styrke hjemmehjælpe-
rens billede af sig selv som professionel - på 
en måde så det ikke går ud over engagemen-
tet. 

DET PRIVATE ENGAGEMENT
Arbejdet med mennesker adskiller sig på flere 
måder fra andet arbejde. Når man arbejder 
med mennesker, bruger man i høj grad sig 
selv som »arbejdsredskab«. 

På en fabrik kan man i princippet slukke for 
maskinen, hvis man har brug for en pause. 
Man kan sparke til den, hvis den ikke makker 
ret, og man kan spørge værkføreren, hvordan 

den virker. Den kan skilles ad, og delene kan 
skiftes, hvis den går i stykker. 

Når man arbejder med mennesker, er der 
ikke noget værktøj, medarbejderen kan tage 
frem til at skrue med. Hun kan ikke sætte 
maskinen på stand by, og hun kan ikke regne 
med, at kollegaen kan sige præcist, hvad hun 
skal gøre, når hun bliver i tvivl. Hun er 
sit eget redskab, når arbejdsopgaven er at 
give andre mennesker omsorg. Det er person-
ligheden, holdningerne og ens moral. Erfarin-
ger og viden. Motivation og sårbarhed. Alle 
disse redskaber bliver slidt, mens man går på 
arbejde, og de skulle gerne være i god stand, 

når man skal bruge kræfter i familien og i sin 
fritid. Og de skulle gerne være klar igen inden 
næste dag. 

HELE FØLELSESREGISTERET I 
BRUG
Det private engagement indebærer, at hjem-
mehjælperen bruger hele sit følelsesregister, 
værdier og moral, normer og standarder for, 
hvad der rigtigt og forkert. Det kan være van-
skeligt nok at håndtere ens egen private livs-
situation. Det bliver vanskeligere, hvis man 
også skal håndtere sine brugeres livssituation. 
I det private engagement har man selv en 
vis kontrol over sammenhængen mellem ens 
egne ressourcer og de krav, man stiller (eller 
der stilles) til sig selv. I det professionelle 
engagement er det andre, der bestemmer res-
sourcer og krav: Leder og kolleger, brugeren, 
kommunen og det politiske system. 

I modsætning til det private engagement 
ligger indflydelsen i det professionelle engage-
ment uden for hjemmehjælperen selv. Hun 
kan ikke på samme måde som i familien 
håndtere sin situation, når der ikke længere er 
sammenhæng mellem ressourcer og krav. På 
arbejdet er hun nødt til at lægge en distance 
mellem sit private engagement og hendes 
arbejdsopgaver i hjemmeplejen. 
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DEN PROFESSIONELLE DISTANCE
Når arbejdsindsatsen først og fremmest er det 
private engagement, er der mere på spil, når 
hjemmehjælperen fx kommer ud for kritik 
af sin indsats. Oplever hjemmehjælperen, 
at brugeren kritiserer hendes måde at vise 
omsorg på, kan det opleves som et angreb 
på hende som person. Hvis hjemmehjælperen 
ikke kan adskille sin private side og sin pro-
fessionelle side, får hun vanskeligt ved at 
holde distancen til arbejdsopgaven. Hun får 
svært ved at se, at kritikken af hendes arbejde 
egentligt er rettet mod dem, der afstikker 
rammerne for, hvordan hun skal løse sine 
opgaver.

KUNSTEN AT SKILLE DET PRIVATE 
FRA DET PROFESSIONELLE
Hvis hjemmehjælperen får mulighed for at 
reflektere over, hvad hun gør, når hun løser 
sine opgaver - så vil hun også lettere kunne 
skelne mellem sin private side og sin profes-
sionelle side i arbejdet.

Hun skal være i stand til at kunne se på 
de enkelte dele af opgaven »at tage sig af 
hr. Hansen« og vurdere, hvilke ressourcer de 
indebærer. Den professionelle distance bety-
der, at hjemmehjælperen hele tiden gør sig 
klart, hvorfor opgaverne er relevante, set i for-
hold til hjemmeplejens mål og hendes egne 
ressourcer.



EKSEMPLER PÅ FOREBYGGELSE AF 
UDBRÆNDTHED

Eksempelsamlingen bygger på interviews og samtaler med ansatte i ældre-
sektoren, gennemgang af materialer, artikler mv. fra kommuner, der direkte 
eller indirekte har gennemført initiativer til at reducere udbrændthed blandt 
plejepersonalet.

Eksempelsamlingen er ikke en udtømmende eller komplet fortegnelse over 
kommunernes aktiviteter. Som navnet siger, er det en række forskellige eksem-
pler, som Branchearbejdsmiljørådet for Social & Sundhed har udvalgt for at 
beskrive forskellige metoder til at forebygge udbrændthed.

11
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Københavns Kommunes plejehjem Kilde-
vældssogn befinder sig på Østerbro. Pleje-
hjemmet har 63 faste beboere fordelt på tre 
afdelinger. 

På en af afdelingerne har personalet jævnligt 
forsøgt at løse en række konflikter i forhold 
til en beboer og hendes ene pårørende. En 
af konflikterne drejede sig om vilkårene for 
at komme til at yde pleje omkring beboerens 
seng, fordi pleje af beboeren krævede hjælpe-
midler, og at flere medarbejdere måtte være til 
stede og hjælpe til. Forholdene på stuen kræ-
vede, at der ikke kunne stå ret mange møbler, 
for at personalet kunne løse deres opgaver. 
Dertil kom en række psykiske belastninger i 
arbejdet med beboeren, fordi det var svært 
for personalet at sige fra overfor urimelige 

ønsker (krav) fra beboeren og dennes pårø-
rende. Kravene lå langt ud over det, der kan 

stilles til et personale, men vedholdenheden i 
kravene skabte nogle dilemmaer for persona-
let. 

Kravene var modsatrettede: Med beboeren 
havde personalet fx aftalt en diæt, men den 
pårørende modarbejdede det. Dilemmaet var 
på den ene side, at hvis personalet ignorerede 
kravene, kunne de komme til at udsætte 
beboeren for omsorgssvigt. På den anden side 
kunne personalet svigte sig selv ved ikke at 
trække grænsen et sted. 

NEGATIV SPIRAL
Beboerens og den pårørendes kommunika-
tion med personalet førte til en negativ spiral. 
Efterhånden førte den negative spiral til, at 

personalet havde skænderier med beboeren, 
og at den pårørende sendte skriftlige klager.

 

KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF

SUPERVISION SOM REDSKAB

SUPERVISION TIL PERSONALEGRUPPEN 
FRA BST PSYKOLOG

Denne metode er anvendelig, hvis personalet får svært ved at takle konflikter med beboere eller 
pårørende. Her er brugt supervision af gruppen ved en BST psykolog. Supervisionen skal hjælpe 
personalet til at finde deres egne ressourcer og til at skabe en fælles forståelse af problemets årsag og de 
handlemuligheder, der er til stede for gruppen. Forskellige slags metoder til supervision er beskrevet 
yderligere i bilaget til Eksempelsamlingen.
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Personalets vrede gjorde, at de ikke længere 
var i stand til at yde den pleje, beboeren 

faktisk havde krav på. 
Afdelingssygeplejersken valgte at opdele rol-
lerne for personalet: Hun skulle selv være 
»Tante Skrap«, som tog konflikterne med 
familien. For at rollerne som konfliktløser 
og omsorgsgiver ikke skulle sammenblandes, 
fjernede afdelingssygeplejersken sig fra plejen 
af beboeren. 
Et andet initiativ var at lade personalet samles 
og bag lukkede døre få luft for deres fru-
strationer over opgaven med beboeren. Perso-
nalet fik lov til at »sige grimme ting« om 
familien for at få lejlighed til at afreagere. 
Afdelingssygeplejersken ville på denne måde 
forebygge, at personalet på andre tidspunkter 
skulle miste besindelsen og overfuse familien. 
Personalet superviserede hinanden og fik su-
pervision fra andre afdelinger. Den interne 
supervision havde dog den begrænsning, at de 
andre afdelinger kørte træt i at høre på den 
samme problematik. 

NU SKULLE DER HJÆLP TIL
Hjælp ude fra blev aktuel, da en medarbejder 
fortalte, at hun nu var så presset, at hun i 
drømme havde set sig selv presse en pude 
over hovedet på beboeren! Det var et signal 
til afdelingssygeplejersken om, at afdelingen 
måtte have hjælp til at klare problemet. 
BST Københavns Kommune blev kontaktet, 

og allerede ved den første telefonsamtale stod 
det mere klart for afdelingen, at de havde ret 

Hvad er supervision?

Supervision er en metode til at skabe klarhed 
i et arbejdsfelt, over en opgave, en proces, et 
problem, en konflikt m.v., dvs. til både at få 
nye indfaldsvinkler og tilgange til arbejdet, 
og til at få vedligeholdt og udviklet faglige 
og personlige arbejdsrelaterede ressourcer og 
kompetencer. 
Supervision er endvidere en virkningsfuld 
metode til bearbejdning af følelsesmæssig 
involvering og evt. belastninger i arbejdet, 
som følge af arbejdet med voksne, handi-
cappede mennesker. Med supervision kan 
der således arbejdes systematisk med forebyg-
gelse af unødig stressbelastning, udvikling af 
udbrændthed m.v.
Den klassiske form for supervision består i, 
at en ekstern, erfaren (supervisor) supervise-
rer en mindre erfaren (supervisant). Grup-
pesupervision og kollegial supervision er nyere 
måder at organisere supervision på.
Ved valg af supervisor og supervisionsform 
er det vigtigt at være opmærksom på, at det 
kræver særlige kvalifikationer at være supervi-
sor, og at der er en vis sammenhæng mellem 
den valgte form for supervision og kvalifika-
tionskravene til supervisor.
Det er helt centralt, at supervision er adskilt 
fra kontrol og overvågning af det udførte 
arbejde.

14
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i, at problemet var stort, og at de ting de for-
søgte var gode. Samtalen med BST var med 
til, at afdelingen følte, at der var forståelse 
for deres problem - fra en udenforstående i 
systemet. 

Aftalen med BST blev et supervisionsmøde 
med personalet på to timer og et opfølgnings-
møde to måneder efter. På møderne lykkedes 
det sammen med BST at få kastet lys på 
sagens forskellige vinkler. Både der hvor per-
sonalet blev forurettet, og der hvor beboeren 
blev svigtet. Opfattelsen af hændelsesforløbet 
blev sat mere i system, og det blev muligt at 
tænke på, at der også var positive øjeblikke 
sammen med beboeren. Møderne førte til, at 
personalet skulle føre en liste over solstrålehi-
storier fra samværet med beboeren. 

Gode råd som afdelingssygeplejersken vil give 

videre: Man skal være meget åben for, at der 
kan være opgaver, der kan være svære at takle. 
Det er vigtigt at være hurtig til at reagere, når 
der er optræk til konflikter. Tingene løser ikke 
sig selv, og jo længere tid der går, jo mere 
spidser tingene til.

Citat: “Det bedste ved at få hjælp udefra var 
egentlig, at endelig var der nogen udenfor 
vores system, der kunne gå ind og bekræfte, at 
det vi var ude for var forfærdeligt, og at det vi 
forsøgte at gøre var OK”
Lisa Sørensen, afdelingssygeplejerske på 
Kildevældssogn.

Vær opmærksom på det dilemma for perso-
nalet: Når der er konflikter med en beboer, 
bliver personalets indstilling hurtigt negativ. 
De glemmer, at der også er gode oplevelser 
med beboeren. Og det fører snart til, at bebo-
eren ikke får den pleje, hun har krav på.

Kontaktperson: 
Afdelingssygeplejerske Lisa Sørensen,

Kildevældssogn, Københavns Kommune

Sådan gør vi, når der er konflikter med en 

beboer:

Der skal være to medarbejdere til stede hos 
beboeren.
Personalet rokerer hver 14. dag, så belastnin-
gen fordeles, og der opstår færre konflikter.
Rollen, som den der skærer igennem, ligger 
hos afdelingssygeplejersken. Personalet kan så 
koncentrere sig om at yde pleje. 
Vi laver hver dag en liste med solstrålehisto-
rier om, hvad der trods alt har været godt 
sammen med beboeren.
Supervision fra kolleger om at sætte grænser 
for beboeren.

Fra den handlingsplan der kom ud af 
supervisionsmøderne på plejehjemmet.
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Ældreområdet i Galten Kommune valgte i 
1998 at deltage i Projekt LIV sammen med 
to andre kommuner. Projektet var et samar-
bejde mellem kommunerne og Arbejdsmedi-
cinsk klinik på Århus Kommunehospital, og 
finansieret af Sundhedspuljen og Arbejdsmil-
jøfondet. 

Projektet indebar bl.a., at nogle hjemmehjæl-
pergrupper skulle deltage i et forløb sammen 
med en arbejdspsykolog. Forløbet skulle give 
hjemmehjælperne redskaber til at reducere 
deres risiko for udbrændthed. 

Til at måle effekten af forløbet skulle hjem-
mehjælperne udfylde en række dagbøger til 
måling af fysiske og psykiske belastninger. 
Dagbogen skulle udfyldes af den enkelte 
hjemmehjælper over fire dage og sendes til 
forskerne.

Resultaterne fra undersøgelsen med dagbøger 
er ved at blive formidlet i en projektrapport 
fra Arbejdsmedicinsk klinik. 

BESKRIVELSE AF FORLØBET MED 
PSYKOLOGEN I PROJEKT LIV
Formålet med dette forløb var at forebygge 
udbrændthed, styrke kommunikationen 
blandt de ansatte og træne stresshåndtering.

Forløbet var bygget op omkring 10 undervis-
ningsgange af to timer med 14 dages mellem-
rum i de enkelte plejegrupper (mellem otte 
og 16 deltagere i hver gruppe), hvor der var 
indlagt hjemmearbejde dvs. træning i praksis 
af det, der havde været emnet i undervisnin-
gen.

Udover de nævnte hovedtemaer for undervis-

KOMMUNIKATIONSTRÆNING OG 
DAGBOGSSKRIVNING

UNDERVISNINGSFORLØB

UNDERSØGELSE AF DET PSYKISKE 
ARBEJDSMILJØ

Denne metode er anvendelig for personalegrupper, der ønsker at forbedre den indbyrdes kommuni-
kation og til at reducere stress. Det er nødvendigt med et længere forløb, for at træningen får 
en blivende effekt. Brug af dagbøger, som personalet skal udfylde, giver dels et overblik over om 
metoden virker, dels giver det personalet en større bevidsthed om de ting, der stresser i dagligdagen.
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ningen havde den enkelte et personligt udvik-
lingsprojekt, valgt bl.a. med baggrund i det 
første spørgeskema.

Inden start af de 10 undervisningsgange 
var der afholdt et informationsmøde om for-
mål og indhold af undervisningen og foreta-
get individuel tilbagemelding (mundtlig eller 
skriftlig vedrørende resultat af spørgeskemabe-
svarelsen).

Fra hver gruppe blev der valgt to ildsjæle 
(en fra leder og en fra medarbejdersiden). 
Ildsjælene var på et halvdagskursus. Ildsjæle-
nes (en parallel til ressourcepersonerne på det 
ergonomiske område) opgave var at fastholde 
projektet på rette kurs, følge op og afklare 
spørgsmål undervejs.  
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BESKRIVELSE AF INDHOLDET I DE 
10 UNDERVISNINGSMODULER
1. gang
Præsentation og repetition af formål og ind-
hold.
Organisationsanalyse med henblik på at eta-
blere et fælles billede af gruppen for at kun-
ne vurdere gruppens ressourcer og svagheder. 
Denne analyse anvendes til, at gruppen sam-
men med psykologen definerer et fælles ud-
viklingsprojekt for gruppen. Udviklingspro-
jektets formål er i alle grupper overordnet at 
reducere belastningerne i arbejdet.

2. gang
Arbejde med feed-back (kritik og ros) som 
udviklingsmulighed. Gruppeopgave to og to 
vedrørende egenomsorg. Hjemmeopgave alle 
skal observere, i hvilke situationer man giver 
og modtager kritik/ros.

3. gang 
Udbrændthed - oplæg, efterfølgende drøftelse 
af sammenhæng mellem egne krav og andres 
forventninger. Gruppeopgave med interview 
af hinanden om faglige og personlige krav i 
arbejdet.

4. gang
Introduktion af model for kollegial supervi-
sion, etablering af etiske spilleregler.
Opsamling på foregående temaer, hvor delta-
gerne vælger et tema til afprøvning
af supervision.

5. gang
Konkret repetition af supervisionsmodellen 
med opgave vedrørende stressfaktorer i arbej-
det.
Introduktion af stress/spændingstermometer. 
Hjemmeopgave personlige stressobservati-
oner.

6. gang
Observationerne drøftes i tre mandsgrupper. 
Oplæg om spændingstilstande og instruktion  
i punktafspænding. Konfliktløsning med 
udgangspunkt i gruppens sidste konflikt.
Hjemmeopgave øvelse i punktafspænding.
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7.  gang
Oplæg vedrørende adfærdsmæssig stress og 
coping strategier.
Arbejde med at undersøge nye mestringsfær-
digheder i forhold til stress.
Skemaer til registrering af egen stresshåndte-
ringsmønster udleveres som hjemmeopgave.

8. gang
Oplæg om grupperoller/dynamik. Drøftelse 
af dette i forhold til gruppen med henblik 
på  anvendelse af ressourcer fx om der er 
roller, der ikke er udfyldt. Forhandling om 
nye roller i gruppen.
Oplæg om indre dialog vedrørende stress. 
Hjemmeopgave observation af indre dialog 
og evt øvning på nye roller.

9. gang
Feed-back fra de der har arbejdet med at 

ændre roller.
Supervisionsøvelse vedrørende indre dialog i 
forhold til stresshåndtering.
Hjemmeopgave arbejde med stresshåndte-
ring.

10. gang
Evaluering
Stresshåndtering
Supervisionsmodellen
Oplæg/opgaver
Drøftelse af gruppens fremtidsplan efter 
interventionsforløbet.

Interview med deltager i projektet hjemme-
hjælper Kirsten Jensen:

»Det startede med, at alle i gruppen skulle 
til møde med psykologen. Hun spurgte om alt 
muligt, om de problemer der var i gruppen 
på den tid og de problemer, vi havde hver 
især. Derefter var der møder med hele grup-
pen. Vi skulle lære at være mere åbne over 
for hinanden. Der kom mange ting på bordet 
dengang, jeg tror, vi havde møder hver 14. 
dag. Møderne var gode. Psykologen var god til 
at fornemme, hvor der var problemer. Nogle i 
gruppen var temmelig dominerende, dem fik 
hun lidt skik på. Samtidig skulle vi udfylde 
nogle dagbøger til forskerne. Det var tungt, 
vi tænkte hver gang, at nu skulle vi til det 
igen. Vi udfyldte dagbøgerne nogle dage i 
træk, men dagene hos klienterne ligner jo hin-
anden, så beskrivelserne blev ret ens. Til sidst 
i forløbet var vi igen til møde med psykologen. 
Vi fik hver at vide, hvad vi skulle blive bedre 
til. Jeg skulle blive bedre til at slippe mit ar-
bejde. Jeg kom meget hos en ældre dame, som 
havde mange problemer. Det var svært ikke 
at tænke på hende derhjemme. Møderne har 
lært mig ikke at tænke så meget på arbejdet 
derhjemme - sådan da.»

Kontaktperson: Hjemmeplejeleder Erik 
Madsen, Galten Kommune. Afdelingslæge 

Lone Donbæk Arbejdsmedicinsk klinik 
Århus Kommunehospital.
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Denne tekst stammer fra »Stafetten«. Stafetten 
er et initiativ fra Det personalepolitiske Forum 
med det mål at forstærke og udvikle indsatsen 
for arbejdsfastholdelse af medarbejdere lokalt 
i kommuner og amter. Idéen bygger på, at 
de enkelte kommuners og amters erfaringer for-
midles til de øvrige.

ET SKRIDT PÅ VEJEN TIL ET 
BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ
Som en naturlig forlængelse af Svendborg 
Kommunes sygdomspolitik ønsker vi at in-
tensivere arbejdet med det psykiske arbejds-
miljø på de enkelte arbejdspladser, så det 
bliver en del af det daglige samarbejde og 
medarbejdersamtalerne fremfor en arbejds-
pladsvurdering hvert 3. år.

Til brug for dette arbejde har vi afprøvet to 
metoder til afdækning af det psykiske arbejds-

miljø - den åbne form i dialoggrupper og 
den lukkede form med spørgeskemaer. Begge 
metoder er anvendt på den samme arbejds-
plads med henblik på at give svar på, om 
metoderne er lige velegnede til:
- At afdække problemer i det psykiske 

arbejdsmiljø 
- Som forebyggende værktøj
- Som værktøj i det daglige samarbejde om 

det psykiske arbejdsmiljø

I vurderingen indgår anvendeligheden i for-
hold til afdækningen af de konkrete problem-
områder og processen set med lederens og 
medarbejdernes øjne.

Undersøgelsen skal give løn- og personale-
kontoret viden og inspiration til metode-
vejledning til de øvrige arbejdspladser i 
kommunen samt til mål og indsatsområder. 

UNDERSØGELSE AF DET PSYKISKE 
ARBEJDSMILJØ

AMI’S KORTE SPØRGESKEMA OG 
DIALOGGRUPPER

Denne metode består af to ting: 1. Brug af en systematisk og grundig undersøgelse af det psykiske 
arbejdsmiljø (spørgeskemaet) og 2. En måde at mødes på og beskrive og løse problemer i det psykiske 
arbejdsmiljø (dialoggrupper). De kan bruges hver for sig eller kombineret, som dette uddrag fra 
Svendborgs folder om psykisk arbejdsmiljø: »Stafetten« viser.  Kommunen har valgt en ekstern 
konsulent til at stå for afprøvningen af metoden.
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For at skabe en bredde i undersøgelsen har 
vi valgt to administrative afdelinger (sikrings-
afdelingen og myndighedsafdelingen/teknisk 
forvaltning) samt to arbejdspladser inden for 
plejegruppen (dagpleje og ældrepleje).  

DIALOGMETODEN OG 
SPØRGESKEMAMETODEN
Hvad er dialogmetoden?
Dialogmetoden er baseret på, at personalet 
- ved hjælp af et fælles skema - laver en 
status  på det psykiske arbejdsmiljø. Hver især 
angiver med deres navn på skemaet, hvordan 
de trives i deres gruppe. Dette sker efter 
et kort oplæg omhandlende psykisk arbejds-
miljø, hvorefter gruppens tovholder beskriver 
hvilket mål for det psykiske arbejdsmiljø, som 
gruppen skal gå efter. Efterfølgende gennem-
føres en dialog, hvor gruppen i samarbejde 
fremkommer med idéer til, hvad der fremover 
skal ske i forhold til at forbedre (eller fasthol-
de) det psykiske arbejdsmiljø.

Hvad er spørgeskemametoden?
AMI´s korte spørgeskema kan anvendes, når 
man på arbejdspladsen ønsker at kortlægge 
det psykiske arbejdsmiljø uden at bruge eks-
perter udefra. De ansatte udfylder et skema 
hver, og resultaterne gøres op for hver afde-
ling. Man kan benytte skemaet uden brug af 
computer, men det er en hjælp at bruge en 
lommeregner til at regne gennemsnittet ud. 
Skemaet indeholder ikke personlige oplysnin-
ger om køn, alder, uddannelse eller lignende, 
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idet formålet er at belyse arbejdspladsens psy-
kiske arbejdsmiljø. AMI stiller spørgeskemaet 
til rådighed for alle, der ønsker at benytte det. 
Prisen dækker udelukkende omkostninger til 
trykning og forsendelse. Metoden er gengivet 
i bilaget.

PROCESSEN
Der har været to temamøder af tre til fire 
timers varighed med hver enkelt afdeling. 
Der er mellem 20 og 50 medarbejdere på 
arbejdspladserne.

På det første møde gennemføres dialogme-
toden, jf. ovenfor, og medarbejderne udfylder 
spørgeskemaet. Gennem dialogmetoden fin-
der personalet frem til årsagerne til, at det 
psykiske arbejdsmiljø har »den afsatte tem-
peratur« og de finder de forhold på arbejds-

pladsen, der er positive, og dermed vigtige at 
vedligeholde, samt de forhold der bør forbed-
res.

På det næste møde gennemgås resultatet 
af spørgeskemaundersøgelsen. Resultatet fra 
spørgeskemaet indgår i den handlingsplan, 
som medarbejdergruppen gennem dialog 
kommer med forslag til, og som man efterføl-
gende løbende vedligeholder.

Vigtige nøgleprincipper i arbejdet med

psykisk arbejdsmiljø:

1. Sæt ord på problemerne

2. Formuler jeres problem:
 - Konkret
 - Afgrænset
 - Forståeligt for alle

3. Gør dette til et fælles anliggende:
 - Hvad kan vi gøre noget ved?
 - Hvad kan vi ikke gøre noget ved?

4. Find årsagen til problemet
 - Er det det rigtige problem vi arbejder 

med?
 - Samarbejde på tværs:
   SU - ledelse - SiO

5. Sæt handling bag ordene
 - Hvem gør hvad, hvornår?

6. Følg op på handlingerne

Svendborg Kommune om det psykiske 
arbejdsmiljø i »Stafettet«
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VURDERING AF METODERNE
Både dialogmetoden og spørgeskemaundersø-
gelsen har været med til at skabe en god 
debat om arbejdspladskulturen/det psykiske 
arbejdsmiljø. Alle afdelingerne mener, at de 
to metoder supplerer hinanden på en god 
måde.

Sammenfattende mener de fire afdelinger, at 
begge metoder er velegnede, og at de er gode 
at bruge sammen. Dog mener man, at spør-
geskemametoden er mere ærlig (anonym), 
men at dialogmetoden sætter mere skub i den 
gode dialog medarbejderne imellem.  

Dialogmetoden er baseret på, at medarbej-
derne selv tager et stort medansvar for he-
le processen med at gøre det psykiske arbejds-
miljø synligt samt til et fælles gruppeanlig-
gende i forhold til at forbedre samt vedlige-
holde trivslen/det psykosociale arbejdsmiljø i 
gruppen.

Rollen som konsulent har været at få den 
enkelte medarbejder samt ledelsen til - i fæl-
lesskab - at tage ansvar for den proces det er 
at arbejde med psykisk arbejdsmiljø samt at få 
samlet op på, hvor gruppen er i processen til 
videre udviklingsstrategier. 

På den måde får ledelsen et billede af, 
hvor personalet er, så de emner, samt øvrige 
bemærkninger der kommer frem, kan anven-
des i personaleudviklingssamtalerne.

Det er forskellige forhold, der kommer frem 
ved de to metoder, og det er arbejdspladsernes 
vurdering, at man har behov for at anvende 
begge metoder for at få en tilstrækkelig og 
ærlig afdækning. Ved dialogmetoden er man 
underlagt et vist gruppepres, og det påvirker 
den enkeltes udmeldinger.

Svendborg Kommune anbefaler, at begge 
metoder anvendes ved igangsætningen af et 
mere systematisk arbejde med det psykiske 
arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads, og 
at der stilles en konsulent til rådighed for 
processen.

Kulturforskellene mellem de fire arbejdsplad-
ser kommer til udtryk gennem de problem-
stillinger, der fremkommer. og det er forskel-
lige handlinger, der skal iværksættes for at 
ændre på forholdene.

Fælles for de fire arbejdspladser var dog, at 
man fandt det meget positivt at arbejde med 
det psykiske arbejdsmiljø.
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SKANDERBORG KOMMUNES 
PLEJEHJEM KILDEGÅRDEN
Skanderborg Kommunes plejehjem Kildegår-
den er et ældrecenter med 60 beboere fordelt 
på to afsnit. Der er et personale på 100 an-
satte. Kommunen er for tiden ved at indføre 
integreret pleje på ældreområdet. 

Skanderborg Kommune besluttede i 1999, 
at der skulle etableres en demenspolitik for 
ældreområdet i forbindelse med etablering 
af særlige demensenheder på plejehjemmene. 
Plejehjemmets ledelse besluttede at etablere 
to demensenheder på plejehjemmet for at øge 
kvaliteten af ældreomsorgen. 

Projektet startede ved, at plejehjemmet ned-
satte en følgegruppe bestående af forstander, 
medarbejderrepræsentant, sikkerhedsrepræ-
sentant, områdeledere, demenskonsulent og 
psykolog fra BST Horsens. Følgegruppen 

valgte at lægge stor vægt på udvikling af 
medarbejdernes viden og færdigheder, for at 
omstillingen skulle foregå så smertefrit som 
muligt. Følgegruppens mål med projektet var, 
at personalets psykiske arbejdsmiljø skulle 
forbedres som følge af omstillingen til nye 
demensenheder.

UDDANNELSEN OG LEDELSEN 
STYRKES
- Plejehjemmet uddannede to »voldsin-

struktører« som vejleder til personalet. 
Instruktørernes opgaver er bl.a. at være 
med til at planlægge arbejdsopgaver i 
demensenhederne, der erfaringsmæssigt 
kan føre til vold mod personalet eller vold 
beboerne imellem.  

· Plejehjemmet valgte en ledelsesform, der 
medførte, at de nye grupper skulle være 
delvist selvstyrende. Medarbejderne skulle 

PSYKISK ARBEJDSMILJØ SOM

KOMPETENCEUDVIKLING

INDFØRELSE AF SELVSTYRENDE GRUPPER

UDDANNELSESPLANLÆGNING 
VOLDSPOLITIK

Denne metode er anvendelig, når en arbejdsplads skal gennem en række omstillinger. Her er der 
lagt vægt på at undgå, at personalet bliver udbrændte nu, hvor de skulle til at danne enheder med 
demente beboere. Personalet skulle opskoles til at tage sig af de demente beboere, og samtidig skulle 
personalet have større indflydelse på at tilrettelægge deres arbejdsdag.
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selv stå for kontakten til pårørende, selv 
planlægge vagter, sygdoms- og ferieafløs-
ning, bestilling af varer. Lederens opgaver 
skulle være at koordinere i forhold til 
konflikter, at vise anerkendelse, at sætte 
nye idéer i gang, at være økonomisk 
ansvarlig, at være sparringpartner for 
gruppen.

De medarbejdere, der skulle ansættes i de 
nye enheder, gennemgik en uddannelse, der 
bestod af:
· Udviklingssamtaler med den enkelte om 

krav og ressourcer til de nye stillings-
funktioner. Udviklingssamtalerne kom 
ind på plejehjemmet krav til samarbej-
det, den enkeltes behov for kommuni-
kation, forventninger til arbejdet og be-
hovet for faglige udfordringer fremover.

· Temadage med BST Horsens om afkla-
ring af personalets værdier i arbejdet 
samt konflikthåndtering.

· Opskoling og undervisning i specielle 
forhold der vedrører dementes situation 
og håndtering af demente, herunder 
kurser i kropssprog og frontallapskader/
adfærdsproblemer samt kursus i forebyg-
gelse af konflikter, der kan føre til vold.

· Praktikophold af en dags varighed på 
ældrecentre, der allerede havde etableret 

demensenheder.
· Studiebesøg.
· Supervision i grupperne ved en klinisk 

psykolog om de problemer, der kunne 

opstå i arbejdet med de demente bebo-
ere. 25
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Kildegårdens Voldspolitik

- Der kan tilkaldes hjælp til støtte af den 
berørte medarbejder eller til overtagelse af 
arbejdet.

- Vær opmærksom på, at det ikke er den 
voldsramte, der skal afgøre, hvad der videre 
skal ske. Det er i første omgang de øvrige 
kolleger, da medarbejderen ofte vil være for 
chokeret til selv at tage realistiske beslut-
ninger.

- Den berørte medarbejder bør ikke sendes 
hjem, uden at kolleger/ledelse sikrer, at 
vedkommende kan få hjælp. Det skal 
derfor undersøges, om der er pårørende 
eller venner i hjemmet, eller om den 
berørte medarbejder midlertidigt kan 
overnatte/tage ophold hos andre. Vær evt. 
behjælpelig med at informere de pårørende 
om, hvad der er sket.

- I dagtimerne skal jeres funktionsområdele-
der altid underrettes og i øvrigt hurtigst 
muligt, alt efter situationens karakter. I 
vagter er det tilladeligt at ringe til en af 
funktionsområdelederne, og det er disse, 
der kan/må bestille psykologbistand.

- Valg af psykolog står åbent, men medarbej-
deren skal altid orienteres om muligheden. 
Der er ikke retningslinier for brug af psy-
kolog, det er lederens opgave at vurdere 
behovet. Medarbejderens brug af psykolog 
er anonym, kun timeomfanget registreres.

- Der udpeges i samråd med den berørte 
medarbejder en kontaktperson blandt per-
sonalet, som skal holde tæt kontakt til den 
berørte medarbejder, specielt på dennes fri-

dage og sygedage.
- Episoden skal hurtigst muligt tages op i 

hele gruppen, da den berørte medarbejder 
har brug for accept fra kollegaer/ledelse. 
Der er mulighed for, at dette kan ske 
gennem supervision.

- Husk at skadesanmelde situationen som en 
arbejdsulykke. Hvis det drejer sig om over-
fald fra andre end beboere/klienter, skal 
lederen foranledige en politianmeldelse.

- Hvis den berørte medarbejder sygemeldes 
over længere tid, er der mulighed for 
at komme på »nedsat tjeneste som følge 
af sygdom«i en tidsbegrænset periode. 
En sådan sygemelding tæller ikke i 
sygefraværsstatistikken.

Handlingsplan i
Kildegårdens antivoldspolitik
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Følgegruppens evaluering viste, at der var til-
fredshed med det uddannelsesforløb, der var 
gennemført. Det virkede godt, at alle var 
med på studiebesøg. Supervisionen af grup-
pen havde virket godt. Etableringen af de 
selvstyrende grupper havde været frustrerende 
i starten, men efter projektets toårige forløb 
fungerede grupperne godt sammen. Følge-
gruppen vurderede, at risiko for udbrændthed 
i grupperne var reduceret mærkbart.

Citat: “Kildegården er på mange måder 
en barsk arbejdsplads, hvor dine personlige 
grænser hele tiden overskrides. I arbejdet 
med demente kan du ikke måle din succes 
på, om beboerne ændrer adfærd. Det gør de 
ikke. Derfor må vi hele tiden samle os selv 
og hinanden op. Det er vigtigt, at vi stiger 
af, hvis tingene begynder at gå skævt. De 
demente forstår nemlig kun 2-3% af det, vi 
siger. Til gengæld lynaflæser de vores krops-
sprog og tonefald.”

Ulla Pedersen, sygeplejerske og
sikkerhedsrepræsentant på Kildegården

Følgegruppens evaluering af temadagene:

Temadagene kortlagde, hvilke forventninger 
personalet havde til ændringerne: »Samar-
bejdet vil blive styrket, vi vil få mere fælles 
holdning til arbejdet med de demente, vi 
vil kunne støtte og hjælpe hinanden, der 
er forventninger om at de fysiske rammer 
kan forbedres.« Temadagene kortlagde ligele-
des de problemer, der kunne opstå: »Det er 
frustrerende, at vi vil så meget, og at der 
er så mange begrænsninger. At de fysiske 
rammer vil føre til konflikter mellem bebo-
erne. Om det er muligt at opretholde en 
struktur omkring den demente. At nogle 
beboere kommer til at styre for meget. Om 
personalet er klædt godt nok på til, at situa-
tionen ikke går op i en spids, Om der bliver 
så meget stress, at arbejdsglæden forsvinder. 
Om åbenhed og ærlighed bliver fremhers-
kende.«
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Randers Kommunes ældreområde er opdelt 
i otte distrikter. Områdecenter Borupvænget 
med 220 ansatte havde gennemført APV 
med fysisk arbejdsmiljø en gang før. De var 
kommet til den konklusion, at det var en 
tung proces. Den lange oplistning af proble-
mer drænede energien ud af folk, fordi de 
ikke umiddelbart kunne finde løsninger til 
alle problemerne. 

I 1999 besluttede sikkerhedsorganisationen at 
gennemføre en ny runde APV, denne gang 
med det psykiske arbejdsmiljø. Sikkerhedsor-
ganisationen ville bl.a. undersøge årsagen til 
det høje sygefravær på arbejdspladsen. 

På et møde med en psykolog og en organisa-
tionskonsulent fra BST Kronjylland og med-
arbejderrepræsentanterne blev tingene vendt 
på hovedet. Konsulenterne fra BST anbefa-

lede alene at fokusere på den gode arbejds-
plads i stedet for at lede efter årsagerne til 
det høje fravær. Ved at finde ud af hvad de 
forskellige grupper var gode til, og hvad de 
gerne ville blive bedre til, kunne der skabes 
engagement og energi. 

På mødet blev der nedsat en styregruppe og 
»Projekt godt arbejdsmiljø« var i gang. På 
møder i de forskellige distrikter er alle medar-
bejdere blevet briefet af områdechef, distrikts-
leder og BST. Møderne blev brugt til at in-
troducere begrebet psykisk arbejdsmiljø og 
gennemgå forløb, roller og ansvarsfordeling i 
projektet. Lederne kom på kursus i fire gange 
fire timer over en periode. 

ARBEJDSPLADSVURDERING AF DET

PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

APV MED FOKUS PÅ

PERSONALEGRUPPENS RESSOURCER

LEDERUDVIKLING

Denne metode er anvendelig, når en arbejdsplads ønsker at forlade en mere traditionel brug af 
skemaer for at lave APV. Her bruger kommunen den positive dialog til både at undersøge, hvad 
der er godt ved arbejdet, og hvad der skal forbedres. Det kræver, at APV bliver andet end at 
»finde alle fejlene«. Det kræver også, at dem der skal lede dialogmøderne er klædt godt på til den 
anderledes måde at lave APV på.
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Kursus for hjemmeplejens ledere i under-
søgelse af det psykiske arbejdsmiljø

Deltagernes forberedelse:
I skal lave et udkast til, hvordan møderne 
i grupperne kan se ud. I jeres udkast til 
program for møderne er det en god idé at 
sætte tid på de enkelte punkter, og overveje 
hvordan I kommer frem til dem

Program for kurset:
- Oplæg om ressourcetankegangen
- Oplæg om kommunikation
- Planlægning af møderne i gruppen
- Hvad er god møde- og procesledelse -og 

hvordan gøres dette?

LEDERNE PÅ SKOLEBÆNKEN
Lederne lærte ret hurtigt APV metoden og 
begyndte at formidle metoden til andre leder-
kolleger. En af de roller, som lederne skulle 
aflære, var rollen som problemløser. De skulle 
i stedet forsøge at lade medarbejderne tage 
over og stå med ansvaret for problemet. Det 
gav en større motivation. 

Kortlægningen i APV’en bestod af gruppear-
bejder på tre timers møder i hvert distrikt. 
Grupperne skulle arbejde med den positive 
og fremadrettede måde at vurdere deres ar-
bejdssituation på. De skulle både se spørgs-
målene fra deres egen, ledernes og brugernes 
synsvinkel. Hver gruppe fremlagde deres 
resultater til de andre grupper i distriktet. 
Grupperne foretog en prioritering, og på to 
efterfølgende møder blev arbejdet fortsat med 
at udarbejde skriftlige handleplaner. 

Spørgsmål til brug for kortlægningen i 
hjemmeplejegrupperne

1. Hvad er vi gode til i arbejdet?
2. Hvad er vi gode til som arbejdsplads?
3. Hvilke udviklingsmuligheder er der i 

arbejdet i forhold til brugere/beboere?
4. Hvad kan gøre Borupvænget bedre som 

arbejdsplads?
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Eksempel på en handleplan i en pleje-
gruppe:

Rapport - videregivning af information 
grupper/vagter imellem

- Et skema for hver dag. Alle er ansvarlige 
for at skrive om deres egne beboere. Hvis 
der ikke er nyt skrives % og initialer

- Gemmes i fire uger og i juli og august i 
otte uger

- Morgenvagten mandag morgen fjerner de 
gamle skemaer og makulerer dem.

- Skriv kort i stikord. Henvisning til rød 
bog, fx medicinændringer

- Skemaerne sættes i ringbind på skrivebor-
det

- Vi skal selv læse efter fridage osv.
- Nattevagten slutter skemaet
- Morgenvagten er ansvarlig for at give sen-

vagten besked

Aftalerne følges op på personalemøde i 
april/maj

Erfaringerne fra projektet blev samlet op på 
et statusmøde: Cirka halvdelen af grupperne 
inden for Områdecenter Borupvænget har 
i dag gennemført forløbet med de positi-
ve APV’er af det psykiske arbejdsmiljø. Der 

er sket en forbedring i kommunikation-
en i grupperne. Medarbejderne er blevet 
mere fleksible i forhold til beboerne og er 
blevet mere ærlige overfor hinanden. Der 
er kommet mere struktur i plejen, og den 

enkelte har fået mere ansvar. Dertil er kort-
tidssygefraværet faldet markant. I den nær-
meste fremtid skal der køres en ny runde 
APV’er indenfor det fysiske arbejdsmiljø. 

Kontaktperson: Områdeleder
Susanne Bækgaard, Borupvænget
Randers Kommune 
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Juelsminde Kommunes integrerede ældrepleje 
tæller 433 ansatte med 613 brugere. Hjem-
meplejen valgte i 2000 at deltage i Bran-
chearbejdsmiljørådet Social & Sundhed’s 
projekt om professionalisering af hjemme-
hjælperarbejdet med henblik på at forebygge 
udbrændthed. Projektets formål var at under-
søge effekten af at bruge kollegial supervision. 

Projektet blev gennemført i tre hjemmehjæl-
pergrupper med i alt 28 deltagere. Baggrun-
den for projektet var et ønske om at skabe 
en større bevidsthed om hjemmehjælperrol-
len og at reducere risikoen for stress og ud-
brændthed. BST Horsens var projektleder og 
konsulenter på indsatsen.
Projektet indebar en række aktiviteter som 

bestod af: 
1. Et en dags kursus for hjemmesygeplejer-

sker og ledere. Hjemmehjælpernes 
sygeplejersker og ledere gennemgik et 
kursus af en dags varighed i kollegial 
supervision med vægt på spilfordelerrol-
len. Sygeplejerskerne skulle opnå red-
skaber til at give hjemmehjælperne su-
pervision i forhold til omsorgsarbejdet 
og til at kunne fungere som spilfordeler 
under hjemmehjælpernes kollegiale super-
vision. Sygeplejerskernes ledere deltog på 

samme kursus, for at metoden siden 
kunne bruges i organisationen. Lederne 
skulle ikke deltage i hjemmehjælpernes 
supervision.

2. Et to dages kursus for hjemmehjælpere 

KOLLEGIAL SUPERVISION I
HJEMMEPLEJEGRUPPERNE

SUPERVISION UDEN BRUG AF EKSTERN 
SUPERVISOR

UDDANNELSE AF MEDARBEJDERNE I 
KOLLEGIAL SUPERVISION

SUPERVISION AF SYGEPLEJERSKER

Denne fremgangmåde er anvendelig, hvor ønsket er supervision af personalet, og hvor der samtidig 
er et ønske om at begrænse udgifterne til en ekstern supervisor. Brug af supervision skal gøre 
det lettere for grupperne at løse de problemer, der kan opstå i samarbejdet med kollegerne og 
med brugerne. Samtidig skal supervisionen styrke sammenholdet i gruppen. Metoden er beskrevet 
yderligere i bilag til Eksempelsamlingen.
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og hjemmesygeplejersker. Hjemmehjæl-

perne skulle have undervisning og træ-

ning i kollegial supervision. Supervision 

skulle programsættes på hjemmehjælperes 

møder og træde i stedet for den spontane 

erfaringsudveksling.

3. Månedlige supervisionsmøder med hjem-

mehjælpere ledet af sygeplejersken. Tre 

hjemmeplejegrupper mødtes i gennem-

snit hver fjerde uge halvanden - to timer. 

4. Månedlige opfølgningsmøder med syge-

plejerskerne ledet af BST. Sygeplejer-

skernes kompetence blev vedligeholdt 

og udbygget gennem afholdelse af fem 

møder med ca. en måneds interval. 

Spilfordeleren er tovholder på den kollegiale 
supervision. Spilfordeleren er sygeplejerske 
i samme distrikt som hjemmehjælperne. 
Udover at være tidsholder er det spilfordele-
rens vigtigste opgave - på de “rigtige” tids-
punkter - at styre samtalen frem og tilbage 
mellem fokusperson og hjælper og det reflek-
terende team. Spilfordeleren må ikke styre 
indholdet af mødet og må ikke blande sig 
i samtalen, med de synspunkter hun har. I 
modsætning til andre former for supervision 
eller sygeplejefaglig vejledning er det ikke 
spilfordelerens opgave at have de rigtige svar 
på gruppens problemer. Dem skal spilforde-
leren hjælpe gruppen frem til selv at finde.
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På møderne kunne sygeplejerskerne tage 

problemer op, som opstod under hjem-

mehjælpernes kollegiale supervision. 
5. Koordinationsmøder mellem sygeplejer-

skerne og lederne. Der blev gennemført 
to møder undervejs, for at lederne kunne 
følge op på opståede problemer og være 
informeret om projektet.

Projektet brugte et spørgeskema fra AMI 
(CBI) til at undersøge, om metoden havde 
en effekt på risikoen for udbrændthed. Delta-
gerne skulle udfylde et spørgeskema før og 
efter projektet. (Omtalt i bilaget).

Erfaringerne fra projektet kan sammenfattes 
således: 
· Hjemmehjælperne gik i mindre grad til 

sygeplejerske eller nærmeste leder med 
uløste problemer. Når hjemmehjælperne 
endelig henvendte sig, var det med 
mere relevante problemstillinger som 
rettelig hører til ledernes kompetence. 
De problemer, hjemmehjælperne kom til 
lederne med, var af en anden karakter. 
Det var som om, at problemerne var 
blevet behandlet i gruppen forinden 
henvendelsen til lederne. Eksempelvis 
blev hjemmehjælperne mere afklaret på, 
hvilke aspekter i et problem, som ledel-
sen kunne handle på, og hvilke aspekter 
hjemmehjælperne selv skulle varetage.

·  Sygeplejerskerne fik bedre føling med, 
hvad der skete i grupperne. Sygeplejer-

skerne oplevede et bedre overblik over 
hjælpernes opgaver og de problemstillin-
ger, der knyttede sig hertil. Det førte til, 
at sygeplejerskerne hurtigere kunne gribe 
ind, inden problemerne blev uoverkom-
melige. Til gengæld oplevede sygeplejer-
skerne, at de skulle arbejde på ikke at 
overtage hjemmehjælpernes kompetence 
til selv at løse problemer, nu hvor proble-
merne blev mere synliggjort. 

· Spørgeskemaundersøgelsen viste, at de 
hjemmehjælpere, der deltog i projektet, 
oplevede en reduktion i de faktorer, der 
kan føre til udbrændthed. Til sammenlig-
ning oplevede en kontrolgruppe en svag 
stigning. 

Hjemmehjælperne fortalte selv, at i alle tre 
grupper var man blevet mærkbart bedre til at 
lytte til hinanden. Det at skulle tale sammen 

på en struktureret måde gjorde, at man blev 
mere opmærksom på ikke kun at lytte, men 
i mindre grad at afbryde den der talte for 
selv at komme med løsninger og egne menin-
ger. Opmærksomheden på at hjælpe hinan-
den med at reflektere over problemstillinger 
var meget stor, også når der ikke var kollegial 
supervision.

Alle tre grupper mente også, at den kollegiale 

supervision medførte, at man i grupperne fik 

meget mere kendskab til hinanden som men-

nesker og kolleger. Dette medførte igen en 

større åbenhed og tillid til hinanden.
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CITAT:  “Den bedste personalepleje nogen-
sinde”, “Det har gjort, at det er nemmere at 
gå på arbejde” og “Alle burde have kollegial 
supervision” blev brugt i de evaluerende inter-
views.

Hjemmehjælpere
på projektets evalueringsmøde

Hjemmehjælperne var generelt glade for, at 
spilfordeleren var en sygeplejerske, og at det 
var en sygeplejerske, der kendte dem i forve-
jen. 

Hjemmehjælperne gav udtryk for, at de kun-
ne bruge den kollegiale supervision i deres 
daglig arbejde med borgerne. Det at vide at 
»man har baglandet i orden« i en konkret pro-
blemstilling gjorde, at man var meget bedre til 
at løse problemet, og at man turde sige fra og 
stå ved sine meninger.

Kontaktperson: Ældrechef 
Birgit Munch Sørensen, Juelsminde Kommune
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FRA HÅNDBOG OM PSYKISK

ARBEJDSMILJØ. ARBEJDSTILSYNETS 
INDSATSMATERIALE

UDBRÆNDTHED
Udbrændthed er en særlig tilbagetrækningsreaktion, der kan følge af langvarig belastning ved 
arbejde med mennesker. Tilstanden udvikles, fordi medarbejderen over en længere periode 
belastes følelsesmæssigt uden at have tilstrækkelige ressourcer eller indflydelse til at håndtere 
belastningerne.
Udbrændthed ses ofte hos ansatte med patient- eller klientkontakt. Men tilstanden ses også hos 
andre jobgrupper, som har megen kontakt med mennesker i deres arbejde.

Den udbrændtes adfærd er ofte præget af negative holdninger til arbejdet, til sig selv og til 
livet i det hele taget.
Udbrændthed udvikler sig langsomt - ofte sker det over flere år.
Jo længere en medarbejder er henne i udbrændthedsforløbet, desto sværere er det at genskabe 
hans engagement.

Arbejdspladsen bør spille en aktiv rolle i bestræbelserne på at genskabe den udbrændte 
medarbejders engagement. Bl.a. er det vigtigt, at ledelsen formulerer klare og realistiske krav 
til medarbejderens indsats, at der foregår en løbende afstemning af gensidige forventninger på 
arbejdspladsen, og at medarbejderne - fx gennem supervision - får mulighed for at bearbejde 
følelsesmæssige belastninger.
 
Hvad er udbrændthed
Udbrændthed er en særlig tilbagetrækningsreaktion, der følger af følelsesmæssige dilemmaer 
i arbejdet. Tilstanden udvikles, fordi medarbejderen over en længere periode belastes følelses-
mæssigt uden at have tilstrækkelige ressourcer eller indflydelse til at håndtere belastningerne.
Blandt forskere og arbejdsmiljøprofessionelle findes forskellige opfattelser af, hvad udbrændt-
hed mere præcist dækker over. Begrebet udbrændthed bruges oftest i forbindelse med belast-
ninger i arbejdet med andre mennesker. Den mest brugte definition stammer fra forskeren 
Christina Maslach, der knytter udbrændthed direkte til arbejdet med mennesker. 
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Maslach definerer udbrændthed som en sammensat følelsesmæssig tilstand, der viser sig som: 

- Følelsesmæssig udmattelse, hvor medarbejderen fx ikke orker at forholde sig til andre 
menneskers problemer 

- Negative, kyniske holdninger og følelser overfor de mennesker, man skal hjælpe 
- Reduceret selvværd og arbejdsevne, herunder oplevelse af, at man er blevet dårligere til 

sit arbejde. 

Særlige krav
Udbrændthed er her en reaktion på, at medarbejderen efterhånden oplever det som overor-
dentlig vanskeligt eller umuligt at løse klienters, patienters eller elevers svære personlige 
problemer. Årsager til udbrændthed handler ligesom stresstilstanden om forholdet mellem 
krav, indflydelse og ressourcer. Forskellen er dog, at man i forbindelse med udbrændthed og 
menneskerelateret arbejde fokuserer på, at der stilles krav om nogle særlige ressourcer hos 
medarbejderen.
En risiko for øget belastning i menneskerelateret arbejde er, at det kan være svært at vurdere 
resultaterne af eget arbejde. Desuden tyder forskningsresultater på, at et oprindeligt stort 
medarbejderengagement og forsøg på at opnå personlig mening med tilværelsen gennem 
jobbet øger risikoen for udbrændthed.
Arbejdskrav drejer sig dels om arbejdspladsens/ledelsens mål og krav til kvalitet og kvantitet, 
dels om medarbejderens egne mål og krav til arbejdet. Typisk stiller også brugerne visse krav til 
medarbejderen og de ydelser, der tilbydes.

Indflydelse
Indflydelse på eget arbejde drejer sig om, i hvilket omfang medarbejderen deltager i tilret-
telæggelsen af sit arbejde. Det kan fx være indflydelse på arbejdsmængden, arbejdstempoet, 
mulighederne for at holde pause, valg af metoder i arbejdet og - i sidste instans - indflydelse 
på kvaliteten af eget arbejde.

Ressourcer
Ressourcer kan være medarbejderens personlige og faglige evner, fx særlig viden om og erfaring 
med arbejdet. Der kan også være tale om samarbejdsmæssige ressourcer, fx gensidig støtte, 
hjælp og respekt fra kolleger og ledelse, fælles prioritering af arbejdsopgaver og jævnlig, kon-
struktiv feedback. Samarbejdsmæssige ressourcer kan bl.a. opnås gennem kollegial eller ekstern 
supervision.
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Forløbet
Flere forskere, bl.a. Cherniss og Hallsten, har lagt vægt på, at der findes flere stadier af 
udbrændthed. Udbrændthed udvikler sig langsomt hos en medarbejder - ofte sker det over 
flere år. I forløbet kan medarbejderen gennemgå forskellige stadier, hvor nogle kan have 
karakter af krise. Forløbet kan beskrives som i modellen på næste side.

Engagement
I starten af forløbet er medarbejderen præget af engagement og anser sit arbejde for at være 
meningsfuldt. Med meningsfuldt menes der, at medarbejderen gennem en ihærdig indsats 
opnår betydningsfulde resultater gennem arbejdet, og at han opnår en vis anerkendelse og 
respekt fra ledelse og kolleger.

Ambivalens
I udbrændthedsforløbet udsættes medarbejderen for oplevelser i det daglige arbejde, der 
udfordrer hans engagement. Det er måske sværere at nå de resultater, han havde håbet på. 
Medarbejderen kan opleve det, som om de gode resultater af arbejdet - fx færdigbehandlede 
patienter - udebliver eller forsvinder fra hans omgivelser, mens de dårlige resultater jævnligt 
hjemsøger ham. Tidspresset og de følelsesmæssige belastninger er måske også større, end han 
havde forventet. Ledelsen er måske mere optaget af kvantitet end af kvalitet, medarbejderens 
egne kvalitetsnormer kan måske ikke opfyldes osv. Ved sådanne vedvarende oplevelser begyn-
der medarbejderen ofte at føle ambivalens overfor dele af arbejdet: Han kan blive vred og 
irritabel, mens han dog fortsat er mere optimistisk end pessimistisk.

Nogle medarbejdere forbliver på dette stadium i udbrændthedsforløbet og tilpasser sig. Enten 
fortsætter de i en tilstand, som er præget af ambivalens. Eller også formår de at genskabe en 
del af deres forhåbninger overfor arbejdet, fordi de sørger for at foretage ændringer - enten i 
arbejdet eller i egne forventninger.

Frustration
Andre medarbejdere formår ikke at tilpasse sig og kommer i en tilstand, hvor de oplever 
frustration. De føler sig magtesløse overfor at ændre på betingelserne, og de føler fortsat ikke, 
at de har udsigt til at opnå de resultater i arbejdet, som de engang forventede sig. Der er 
tale om et kriseagtigt stadium, hvor medarbejderen føler sig udmattet og forsøger at spare 
på energien ved at mindske kontakten udadtil og ved at vise tydelige tegn på følelsesmæssig 
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tilbagetrækning. Medarbejderen kan udvikle psykosomatiske symptomer og føle sig mislykket, 
isoleret, nedstemt og pessimistisk.

Tilbagetrækning
Hvis medarbejderen definitivt opgiver håbet om at nå sine mål eller ikke prøver at tilpasse 
målene til et mere realistisk niveau, havner han i en tilstand, der er præget af meningsløshed, 
resignation og depression. Medarbejderens engagement, energi og vitalitet bliver mindre, og 
han intensiverer sin tilbagetrækningsadfærd. Medarbejderen sidder fast i dilemmaet mellem 
sine ambitioner og de oplevede realiteter.

Apati
Medarbejderens engagement kan i nogle tilfælde genskabes, hvis ledelse/kolleger griber ind. 
Hvis der ikke justeres på krav eller ressourcer, er der imidlertid risiko for, at medarbejderen 
havner i det sidste udbrændthedsstadium. Dette stadium er præget af apati og kynisme. 
Medarbejderen udvikler en følelsesmæssig afstand til arbejdet, da hverken arbejdet eller hans 
indsats giver ham værdi eller mening. Medarbejderen ændrer altså sin holdning til arbejdet 
og til sin egen rolle.

Jo længere en medarbejder er henne i udbrændthedsforløbet, desto sværere er det at genskabe 
hans engagement. Arbejdspladsen bør spille en aktiv rolle i bestræbelserne på at genskabe 
medarbejderens engagement, bl.a. ved at stille nødvendige uddannelsesmæssige ressourcer til 
rådighed. Desuden kan ledelsen forsøge at slække på egne, kollegers eller brugeres krav, så 
de harmonerer bedre med medarbejderens ressourcer. Samtidig bør ledelsen sørge for, at 
medarbejderen får den nødvendige støtte, hjælp og opbakning - også fra kollegerne.

 

SYMPTOMER OG HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER
Udbrændthed kan påvirke medarbejderens fysiske tilstand, hans følelsesliv og hans adfærd. 
Symptomerne kan optræde i forskellige kombinationer fra medarbejder til medarbejder.

Symptomer
Fysiske symptomer/konsekvenser: Træthed, fysisk udmattelse, søvnforstyrrelser, hovedpine, 
fordøjelsesproblemer m.m.
Følelsesmæssige symptomer/konsekvenser: Depression, angst, nervøsitet, følelsesmæssig 
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udmattelse, vrede, irritabilitet, følelse af håbløshed og ensomhed og af at have let til gråd.
Adfærdsmæssige symptomer/konsekvenser: Medarbejderen vil typisk isolere sig fra kolleger og 
minimere kontakten til de mennesker, der skal hjælpes. Klienter omtales i upersonlige og 
stadig mere negative vendinger. Medarbejderen reagerer lettere med vredesudbrud, kan udvise 
mistænkelighed og paranoia. Han bliver mere lukket, rigid, stædig og ufleksibel. Desuden vil 
han ofte blokere for konstruktive ændringer på arbejdspladsen.

Udbrændthed kan resultere i jobskifte. Meget tyder også på en sammenhæng mellem ud-
brændthed og misbrug af fx alkohol, nikotin og medicin samt dalende præstationer i jobbet.
Udbrændthed kan således ødelægge medarbejderens evne til at udføre et arbejde, der handler 
om menneskelige problemer. I sådanne erhverv er medarbejderen nemlig selv »redskabet« i 
arbejdet. Medarbejderen skal kunne sætte sig ind i og forstå klienternes problemer på en pro-
fessionel måde. Hvis medarbejderen er inde i et udbrændthedsforløb, nedsættes hans evne til 
at kommunikere med klienten. Det sker, fordi han trækker sig følelsesmæssigt tilbage og ikke 
bruger den fornødne energi på at sætte sig i det andet menneskes sted.

Negative holdninger
Den udbrændtes adfærd er ofte præget af negative holdninger til arbejdet, til sig selv og 
til livet i det hele taget. Medarbejderen kan føle kynisme, pessimisme, intolerance og have 
en »defensiv« opførsel overfor sine medmennesker. Medarbejderen kan desuden miste lysten 
til at arbejde og få en følelse af formindsket personlig effektivitet og selvværd på arbejdet. 
Ændringerne i medarbejderens adfærd kan ses som hans forsvar mod det følelsesmæssige 
pres, han udsættes for i dilemmaet mellem at »skulle det hele« og ikke have de fornødne 
ressourcer til det.

Hvis udbrændthed får lov til at udvikle sig til et stadium, hvor medarbejderen følelsesmæssigt 
tager afstand fra sit arbejde, og der ikke gribes ind, kan medarbejderen blive uarbejdsdygtig. 
Hvis der gribes ind, er der en mulighed for, at medarbejderens frustration og eventuelle kriser 
kan overvindes. Medarbejderen kan gennem hjælp fra ledelse/kolleger få en ny orientering 
mod sit arbejde, så der i stedet bliver tale om en personlig og faglig udviklingsproces.
 

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
Det er vigtigt, at ledelsen i alle ansættelsesforhold løbende formulerer klare og realistiske krav 
til medarbejderens indsats. Det giver medarbejderen mulighed for at sammenholde arbejds-42



pladsens og egne krav i forbindelse med arbejdets udførelse. Samtidig er det vigtigt, at ledelse 
og medarbejder løbende afstemmer hinandens gensidige forventninger. I den forbindelse er 
det også afgørende, at arbejdspladsens krav til medarbejderen er realistiske set i forhold til de 
betingelser, som medarbejderen har for at opfylde kravene. Fx skal krav til arbejdsmængde og 
-tempo være i overensstemmelse med de krav, der stilles om kvalitet. Det kan i øvrigt være 
en god idé, hvis arbejdspladsen gør brugere/klienter mv. opmærksomme på, hvilken service de 
kan forvente sig af medarbejderne.

Jobrotation
I arbejdet med andre menneskers sociale og personlige problemer kan der indføres en form for 
jobrotation, så man undgår, at det er den samme medarbejder, der skal have kontakt med og 
ansvaret for særligt belastende klienter.
Hvis arbejdet indebærer klientkontakt, elevkontakt e.l., kan det være en god idé, hvis medar-
bejderen veksler mellem klientarbejde og andet arbejde som fx administrative opgaver. På den 
måde lettes det følelsesmæssige pres, som kan ligge i klientarbejdet. For at afhjælpe, at et even-
tuelt følelsesmæssigt pres skal blive til nagende bekymringer for medarbejderen i fritiden, kan 
medarbejderen i et tidsrum inden fyraften have arbejdsopgaver af mere administrativ art.
Det er vigtigt, at medarbejdergruppen indbyrdes og sammen med ledelsen gør sig nogle re-
fleksioner om mål og midler og om den daglige praksis på arbejdspladsen. Man bør diskutere 
spørgsmål om, hvad man gør, hvorfor man gør det osv., så man sikrer sig konsekvens og 

stadig udvikling i arbejdet. Fælles refleksioner er med til at fastholde arbejdet som et fælles 
og ikke et individuelt anliggende. Samtidig sikrer man sig en løbende sammenholdning af 
mål, midler og indflydelse.

Støtte
Det er vigtigt, at der på arbejdspladsen findes formelle og uformelle fora, hvor den enkelte 
medarbejder kan hente støtte i sit arbejde, og hvor der er åbenhed om vanskeligheder 
og udfordringer. En udbrændt eller udbrændthedstruet medarbejder vil ofte reagere med 
tilbagetrækning, og det kan derfor være nødvendigt at tilbyde ham støtte på en mere offensiv 
måde, end man ellers ville gøre det. Kollegial eller ekstern supervision kan være en stor hjælp 
i udviklingen af gode støttesystemer.

Feedback
Både mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes bør man sikre sig 
en løbende feedback om arbejdet. Man bør bl.a. diskutere spørgsmål om, hvad der gik godt 
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og skidt, hvad der gøres godt, hvad der kan gøres bedre, og hvordan det kan gøres. Der 
kan også udvikles særlige feedbacksystemer i forhold til kunder, brugere, klienter, elever m.fl. 
På den måde kan arbejdspladsen etablere åbenhed og vished om den enkelte medarbejders 
præstationer. I det hele taget bør refleksioner, støtte, supervision og feedback indarbejdes på 
arbejdspladsen. Det kræver naturligvis også, at der afsættes tid til det.

Udvikling
For at kunne opretholde en hensigtsmæssig balance mellem arbejdskrav og medarbejdernes 
ressourcer, er det nødvendigt, at medarbejdernes faglige og personlige evner udvikles gennem 
uddannelse/efteruddannelse, gode samarbejdsrelationer og supervision. Medarbejderen bør 
herigennem have mulighed for at bearbejde eventuelle urealistiske forventninger til arbejdet 
og til sin egen indsats. Desuden bør efteruddannelsesforløb mv. skærpe medarbejderens 
opmærksomhed om, at han har brug for at koble af fra arbejdet og rekreere sig med aktiviteter, 
der ikke relaterer sig snævert til arbejdet.

 
SÆRLIGT UDSATTE FAGGRUPPER
Udbrændthed er i særlig grad undersøgt i forhold til arbejde med klient-/patient-/elevkontakt. 
Det gælder fx erhverv som sygeplejersker, lærere og socialrådgivere. Meget taler for, at personer, 
der arbejder med andre mennesker, er særligt udsatte for at blive udbrændte. Andre forsknings-
resultater peger dog på, at udbrændthed også rammer ansatte i andre erhverv.

Medarbejdere med job, der indebærer kontakt med/ansvar for andre mennesker, har generelt 
høje forventninger til betydningen af deres arbejde. Mange medarbejdere i fx social- og 
sundheds- eller undervisningssektoren har netop søgt ind i disse erhverv, fordi det forekommer 
dem meningsfuldt at arbejde med andre mennesker. I praksis kan medarbejderne dog have 
svært ved at finde mening i den professionelle rolle, de er nødt til at indtage over for pati-
enterne, klienterne eller eleverne. Medarbejderens følelse kan forstærkes af de konkrete arbejds-
forhold, mangel på ressourcer mv., som kan gøre det svært for ham at give »den gode pleje«, 
»den gode sagsbehandling« eller »den gode undervisning«.

KOLLEGIAL SUPERVISION  
Fra rapporten: Professionalisering af hjemmehjælperarbejdet med henblik på at forebygge ud-
brændthed. Demonstrations- og erfaringsopsamlingsprojekt i Juelsminde Kommune. BST Horsens.44
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Definition af supervisionen 
Supervision betyder overblik. Der findes tre typer supervision:

1. Faglig supervision. Det var socialrådgiverne, der ved århundredets begyndelse ikke kunne 
dække det reelle behov i fattigkvarterene. Derfor fik de frivillige hjælpere til at gå ind i 
arbejdet. For at sikre at den faglige standard holdt, arbejdede de frivillige under supervision 
af de faglærte. Der var altså en asymmetrisk relation mellem en fagligt dygtigere og en 
urutineret fagfælle.

2. En anden type supervision er ekspertsupervision, hvor en (udefra kommende) person, der 
er erfaren i supervisionsmetoden, giver supervision til en gruppe fra en anden faggruppe. 
Denne type supervision kan ske såvel individuelt som i grupper. Det er den type supervi-
sion, som BST-psykologer ofte tilbyder til sikkerhedsgrupper, ledere og produktionsgrup-
per.

3. Kollegial supervision er en personaleintern supervisionsmetode. Den er kendetegnet ved, 
at den foregår i en symmetrisk relation på gruppebasis mellem ligeværdige kolleger. 
Metoden indebærer en spilfordeler, som i projektet bliver teamsygeplejersken, men som 
ikke i denne situation fungerer som faglig supervisor.

Målet for den kollegiale supervision kan være:
- At lære at omsætte teori til praksis
- At erhverve viden og erfaring, der sætter personen i stand til at analysere og forstå 

forskellige problemer
- At lære at skelne mellem personlige og faglige værdier og holdninger
- At lære at kunne se sammenhængen mellem det personlige og det faglige, det vil sige, at 

arbejde med kendskab til sig selv, egne ressourcer, egne blokeringer og blinde pletter
- At undgå udbrændthed og få større glæde og tilfredsstillelse ved arbejdet

Organisering af den kollegiale supervision
Figuren viser, hvordan man fysisk sætter sig. Pilene symboliserer kommunikationens retninger. 
Minimumstørrelsen er på fire personer, maksimum på syv-otte. Ved øgning af deltagerantallet 
sker en udvidelse af gruppens reflekterende team. Gruppens arbejdsform udvikles gennem 
samspillet mellem følgende rollehavere: 



Fokuspersonen er den hjemmehjælper, der modtager supervisionen. Fokuspersonen har selv 
valgt sin hjælper ud fra gruppen. Fokuspersonen fremlægger den arbejdsrelaterede problema-
tik, som ønskes undersøgt. Fokuspersonen har altid ret til at sætte sine grænser for, hvad der 
skal tales om, og hvad der eventuelt ikke ønskes berørt. Disse grænser skal ikke diskuteres 
- kun respekteres. Det er fokuspersonen, der i første omgang primært skal uddrage læring 
af supervisionen. Alle de andre i gruppen er så at sige kun til for fokuspersonens skyld, - 
supervisionen er en ydelse for fokuspersonens skyld. Selvom ydelsen i første omgang primært 
er for fokuspersonens skyld, forholder det sig således, at ved samtalen spredes eller udbredes 
erfaringerne, så alle gruppens medlemmer har mulighed for at uddrage læring eller få sat 
læringsprocesser i gang. Gruppens medlemmer udvikler ikke nødvendigvis samme læring fra 
en og samme samtaleproces. Det er forskelligt fra person til person, hvad der giver mening 
og får betydning. 

Hjælperen er den hjemmehjælper, der hjælper fokuspersonen med at udføre den undersøgelse 
af problemet, som skal gøre det muligt at uddrage læring. Hjælperen er kun til for at 
hjælpe fokuspersonen og bør i videst mulig omfang udvise ydmyghed i varetagelsen af denne 
funktion. Til dette kræves der ydmyghed og tålmodighed. Et par egenskaber der er klædelige 
til hjælperrollen. Hjælperen skal koncentrere sig om at spørge undersøgende, nysgerrigt, 
undrende og interesseret ind til sagen og mindre om at give gode råd og inddrage egne 
erfaringer som hjælperedskaber - det er fokuspersonen, der ofte snakker mest, og hjælperen, 
der snakker mindst og lytter mest.  
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Hjælper Fokusperson

Reflekterende 
team

Spilfordeler

Det reflekterende team er observatører på 
samtalen, der foregår mellem hjælper og 
fokusperson. Det reflekterende team taler kun 
i timeout perioder. Timeout perioder er de 
perioder, hvor enten spilfordeleren, hjælperen 
eller fokuspersonen giver det reflekterende 
team lov at tale sammen. Det reflekterende 
team taler ikke med fokuspersonen, men kun 
med hinanden og eventuelt kort med hjælper 
og spilfordeler. Det reflekterende team »slad-
rer« om, hvad de synes, tænker og mener - 

ikke fordømmende, moraliserende og bedre-
vidende, men dialogisk, undrende og nysger-

Organisering af den kollegiale supervision



Fænomener

Rådgivning

Undervisning

Ledelse

Sagsmøde

Vennesnak

Terapi

Hvad kendetegner
fænomenet

Give gode råd

Formidling af viden

Formel myndighed, ansvarlig

Konkret beslutning

Opmuntring, gensidigt

Privatliv

Hvad kendetegner
supervision

Udforskning af et problem, målet er indsigt

Udgangspunkt i et konkret og aktuelt problem

Jævnbyrdig autoritet

Faglig udvikling

Målet er at blive klogere, her er aftalte roller

Arbejdsliv

rigt samtaler de om de udvekslinger, fokusperson og hjælper har, og prøver at fremme en 
reflekteret, undersøgende indstilling. 

Spilfordeler er samtalens procesleder. Spilfordeleren vil i projektet være teamsygeplejersken. 
Udover at være tidsholder er det spilfordelerens vigtigste opgave - på de »rigtige« tidspunkter - 
at etablere sporskifte i samtaleprocessen, frem og tilbage mellem fokusperson og hjælper og det 
reflekterende team. Når spilfordeleren beslutter at lade det reflekterende team samtale, kaldes 
det timeout. De ovenstående beskrevne roller går på skift mellem gruppens medlemmer, men 
det er altid fokuspersonen selv, der vælger sin hjælper. Hver samtale varer typisk mellem tre 
-fem kvarter, og timeoutperioderne forekommer hyppigst med 10-15 minutters mellemrum, 
eller når spilfordeleren finder, at processen i samtalen går dårligt, eller at hjælperen eller 
fokuspersonen beder om hjælp fra det reflekterende team.
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Psykisk arbejdsmiljø 

 
Kort spørgeskema  
til vurderingen af  

det psykiske arbejdsmiljø 
 

2. Udgave 
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 2

Spørgeskemaet 

 

 

Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vur-

dere det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørge-

skemaerne, samles skemaerne sammen, og der udarbejdes en samlet over-

sigt over besvarelserne for arbejdspladsen og de enkelte afdelinger. Hvis 

der ser ud til at være problemer, kan man i samarbejds- eller sikkerheds-

udvalget drøfte, hvad der skal gøres. Hvis man har brug for hjælp udefra, 

kan man få bistand fra BST, arbejdstilsynet, organisationer eller konsu-

lentfirmaer. 

 

Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: 

 

• Det skal være frivilligt at deltage. Der må ikke lægges pres på nogen 

for at få dem til at svare. 

• Den enkelte skal være anonym. Resultaterne skal gøres op for grupper, 

der er så store, at man ikke kan genkende enkeltpersoner. 

• Alle medarbejdere, som har bidraget til undersøgelsen, har ret til at se 

de samlede resultater. 

• Det er virksomheden og dens afdelinger, der bliver undersøgt. Ikke de 

enkelte medarbejdere.  
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Hvilken afdeling arbejder du i? 

 

 _______________________________________ 

 

 

 

 

 

1. De følgende spørgsmål handler om forskellige krav i arbejdet. Sæt 

kryds ved det svar, som passer bedst ud for hvert spørgsmål. 

  Altid Ofte Somme 
tider 

Sjældent Aldrig / næsten 
aldrig 

a. Er det nødvendigt at arbejde 
meget hurtigt? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

b. Bringer dit arbejde dig i fø-
lelsesmæssigt belastende 
situationer? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

c. Er dit arbejde ujævnt fordelt, 
så at det hober sig op? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

d. Kræver dit arbejde, at du 
skjuler dine følelser? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

e. Hvor ofte sker det, at du ikke 
når alle dine arbejdsopga-
ver? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

f. Bliver du følelsesmæssigt 
berørt af dit arbejde? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

       

 
Antal points for krav (summen af 1a til 1f):_____________________ 
(Maksimum er 24, minimum er 0). 
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2. De følgende spørgsmål handler om indflydelse og udviklingsmuligheder i ar-

bejdet. Sæt kryds ud for hvert af spørgsmålene ved det svar, som passer bedst. 

  I meget høj 
grad 

I høj grad Delvist I ringe 
grad 

I meget 
ringe grad 

a. Har du stor indflydelse på 
beslutninger om dit arbej-
de 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

b. Kunne du tænke dig at 
være på din nuværende 
arbejdsplads resten af dit 
arbejdsliv? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

c. Kræver dit arbejde, at du 
er initiativrig? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

d. Har du indflydelse på 
mængden af dit arbejde? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

e. Er dine arbejdsopgaver 
meningsfulde? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

f. Har du mulighed for at 
lære noget nyt gennem dit 
arbejde? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

g. Har du indflydelse på, 
hvad du laver på dit ar-
bejde? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

h. Føler du, at du yder en 
vigtig arbejdsindsats? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

i. Kan du bestemme, hvor-
når du holder pauser? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

j. Synes du, at din arbejds-
plads har stor personlig 
betydning for dig? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

       

 

Antal points for indflydelse og udvikling (summen af 2a-2j): _______________ 
(Maksimum er 40, minimum er 0). 
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3. De næste spørgsmål handler om ledelse, støtte og kommunikation på arbejds-

pladsen. Sæt kryds ud for hvert af de ti spørgsmål ved det svar, som passer bedst. 

  Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten 
aldrig 

a. Hvor ofte får du hjælp og støt-
te fra dine nærmeste overord-
nede? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

b. Hvor ofte får du hjælp og støt-
te fra dine kolleger? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

c. Hvor ofte taler du med dine 
overordnede om, hvor godt du 
udfører dit arbejde? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

d. Hvor ofte taler du med dine 
kolleger om, hvor godt du ud-
fører dit arbejde? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

  I meget 
høj grad 

I høj 
grad 

Delvist I ringe 
grad 

I meget ringe 
grad 

e. Er der et godt samarbejde 
blandt kollegerne på din ar-
bejdsplads? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

f. Får du al den information, du 
behøver, for at klare dit arbej-
de godt? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

g. Er den nærmeste ledelse på 
din arbejdsplads god til at 
planlægge arbejdet ? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

h. Får du information om vigtige 
beslutninger, ændringer og 
fremtidsplaner i god tid? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

i. Er den nærmeste ledelse på 
din arbejdsplads god til at løse 
konflikter? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

j. Føler du dig som en del af et 
fællesskab på din arbejds-
plads? 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

 
Antal points for ledelse, støtte og kommunikation (3a-3j): _________________ 
(Maksimum: 40,  minimum: 0). 
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4. Er du bekymret for, at – 
 
 

 Ja Nej 

a. blive arbejdsløs? � 

1 

� 
0 

b. du på grund af ”ny teknik” bliver overflødig? � 
1 

� 
0 

c. du får svært ved at finde et nyt job, hvis du bliver  
arbejdsløs? 

� 
1 

� 
0 

d. du mod din vilje forflyttes til andet arbejde? � 
1 

� 
0 

    

 
Antal points for utryghed i arbejdet (4a-4d): _____________________ 
(Maksimum: 4, minimum: 0). 

 

5. Angående dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med –  
  Meget   Meget 
  tilfreds Tilfreds Utilfreds utilfreds 
      
a. dine fremtidsudsigter i arbejdet? � 

3 
� 
2 

� 
1 

� 
0 

b. det fysiske arbejdsmiljø? � 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

c. måden, dine evner bruges på? � 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

d. dit job som helhed, alt taget i  
betragtning? 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

 

 
Antal points for tilfredshed med arbejdet (5a-5d):__________________ 
(Maksimum:12, minimum:0). 
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Herefter følger nogle spørgsmål om helbred, stress, træthed og velvære. Det 

er IKKE meningen, at du skal prøve at skelne mellem de symptomer, der 

skyldes arbejdet, og de symptomer, der skyldes andre forhold. Det gælder om 

at beskrive, hvordan du har det alt i alt. 

 
6. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 

 Fremragende � (4) 
 Vældig godt � (3) 
 Godt � (2) 
 Mindre godt � (1) 
 Dårligt � (0) 

 
Antal points for generelt helbred (spm.6):_____________________ 
(Maksimum:4, minimum:0). 
 

7. De næste spørgsmål handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. 

Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger –  

  Hele 
tiden 

Det meste 
af tiden 

En hel del 
af tiden 

Noget af 
tiden 

Lidt af 
tiden 

På intet 
tidspunkt 

        
a. har du været meget 

nervøs? 
� 
0 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

b. har du været så 
langt nede, at intet 
kunne opmuntre 
dig? 

� 
0 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

c. har du følt dig rolig 
og afslappet? 

� 
5 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

d. har du været trist til 
mode? 

� 
0 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

e. har du været glad 
og tilfreds? 

� 
5 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

        

 

Antal points for psykisk velvære (7a-7e):_____________________ 

(Maksimum:25, minimum:0). 
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8. De sidste spørgsmål handler også om, hvordan du har haft det i de sidste 4 

uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger – 

  Hele Det meste En hel del Noget Lidt På intet 
  Tiden af tiden af tiden af tiden af tiden tidspunkt 
a. har du følt dig veloplagt og 

fuld af liv? 
� 
5 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

b. har du været fuld af energi? � 
5 

� 
4 

� 
3 

� 
2 

� 
1 

� 
0 

c. har du følt dig udslidt? � 
0 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

d. har du følt dig træt? � 
0 

� 
1 

� 
2 

� 
3 

� 
4 

� 
5 

        

 
Antal points for vitalitet (8a-8d):______________________ 
(Maksimum:20, minimum:0). 
 

Hvis du har yderligere bemærkninger eller kommentarer til det psykiske ar-

bejdsmiljø på din arbejdsplads, er du velkommen til at skrive her:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDERSØGELSE AF UDBRÆNDTHED

Spørgeskema fra AMI’s PUMA projekt: Copenhagen Burnout Inventory (CBI).

Arbejdsmiljøinstituttets PUMA undersøgelse arbejder med at kortlægge forekomsten af 
udbrændthed og at analysere både årsager til og konsekvenser af udbrændthed. PUMA 
undersøgelsen varer i alt fem år. Det spørgeskema om udbrændthed der bruges i PUMA 
undersøgelsen er gengivet på næste side. Dette skema blev anvendt til at undersøge effekten af 

Juelsminde Kommunes brug af kollegial supervision.
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Arbejdsmiljøprojekt i Juelsminde kommune 2000/2001 
 
Opfølgning af undersøgelse af dit arbejdsmiljø 
 
 
Hvor gammel er du?  Under 30 år o 30-50 år o Over 50 år o 
Arbejder du i?  Birkelund  o Møllevang  o  Kirkedal o 
 
Hvor længe har du arbejdet i hjemmeplejen?______________________ 
 
Har du deltaget i kollegial supervision og været på kursus i BST Horsens? Ja o  Nejo 
  
 Altid Ofte  Somme Sjældent Aldrig/ 
    tider  næsten

     aldrig 
 
1. Hvor tit føler du dig træt? o o o o o 
 
2. Hvor tit føler du dig fysisk  o o o o o 
 udmattet? 
 
3. Hvor tit er du følelsesmæssigt  o o o o o 
 udmattet? 
 
4. Hvor tit tænker du:  
 ” Nu kan jeg ikke mere”? o o o o o 
 
5. Hvor tit føler du dig udkørt? o o o o o 
 
6. Hvor tit føler du dig svag og 

modtagelig over for sygdom? o o o o o 
 
7. Udmatter dit arbejde dig 
      følelsesmæssigt? o o o o o 
 
8. Føler du dig udbrændt på grund  

 af dit arbejde? o o o o o 
   
9. Føler du dig frustreret af dit 
      arbejde? o o o o o 
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 Altid Ofte  Somme Sjældent Aldrig/ 
    tider  næsten

     aldrig 
 
10.  Føler du dig udkørt, når din  
     arbejdsdag er slut? o o o o o 
 
11. Er du udmattet om morgenen   

 ved tanken om endnu en dag på 
 arbejdet? o o o o o 

 
12.   Føler du, at hver time er en  
      belastning for dig, når du er på 
 arbejde? o o o o o 
 
 
13.   Har du overskud til at være  

 sammen med familie og venner 
 i fritiden? o o o o o 

 
14.  Føler du, at det er belastende at  
  arbejde med klienter? o o o o o 
 
15.   Føler du, at det er frustrerende   
  at arbejde med klienter? o o o o o 
 
16.   Bliver du tappet for energi af 
 at arbejde med klienter? o o o o o 
 
17.   Føler du, at du giver mere, end  
 du får igen i arbejdet med  
 klienter? o o o o o 
 
18. Er du træt af at arbejde med   
 klienter? o o o o o 
 
19. Er du somme tider i tvivl om,  
 hvor længe du orker at blive ved  
 med at arbejde med klienter? o o o o o 
 
 

BST Horsens, Gotlandsvej 24, 8700 Horsens  -  2001 


