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Da tal fra Sundhedsstyrelsen for nylig
viste, at hver fjerde dansker oplevede
et højt stressniveau, komdet ikke bag
på os. BallerupKommunehar imange
år været opmærksompåmedarbejde-
remed stress, og også i PPclinic, hvor
psykologerne gennemmange år har
arbejdetmed stressramte erhvervsle-
dere ogmedarbejdere, serman en ke-
delig tendens: Flere og flere får ondt i
sind og krop på grund af stress.
I 2014 lå sygefraværet blandtmedar-
bejderne i BallerupKommunepå 6,5
procent. Det betød, at hvermedar-
bejder var sygemeldt i gennemsnit
13,4 dage på et år, og kommunen lå
dermedpå enærgerlig førsteplads på
KL’s liste over kommunalt sygefra-
vær.Det fik BallerupKommune til at
skride til handling. Dermåtte gøres
nogetmere – og nogetmåtte gøres an-
derledes. Kommunen søsatte derfor
nye og forskellige indsatser, der skulle
komme sygemeldingerne til livs.

Stressforebyggelse
Et af de seneste tiltag er, at kom-
munenhar allieret sigmednogle af
landets førende stresseksperter fra
blandt andet PPclinic.Her ermetoder
til at forebygge stress i højsædet. Ud-
over atmedarbejdere kan få konkret
hjælp og sparring til at tackle stress
via kommunens stressordning, så

den kedelige førsteplads til fordel for
en 38.-plads. Og ambitionen om at
nedbringe sygefraværet yderligere
stopper ikke her.
Det var denultrakorte version af hi-
storien.Menhvad betyder det egent-
lig at kunne spotte stress-symptomer
tidligt?Hvordanhar ledere helt kon-
kret lært at gribe ind tidligere, end
de normalt ville gøre?Oghvordan
kan den form for indsats væremed
til at knække sygefraværskurven i en
sygdomsramt kommune?Vel er det
svært –mendet kan lade sig gøre.

Stress koster
I BallerupKommune vedman, at
stress koster på bundlinjen, men

På ganske få år har Ballerup Kommune formået at tage turen fra en ærgerlig førsteplads på KL’s
liste over kommunalt sygefravær til nu at have arbejdet sig op til midterfeltet på listen. En målrettet
indsats overfor stress har været med til at knække den ellers så genstridige sygefraværskurve.

Sådan knækkede
vi sygefraværet

harmange af kommunens ledere og
arbejdsmiljørepræsentanter været på
skolebænken i stressforebyggelse. De
har blandt andet lært at spotte tidlige
stress-symptomer og gribe ind langt
tidligere overfor den enkeltemedar-
bejder, endmange normalt gør. I den
forbindelse har det været vigtigt, at
lederne har arbejdetmed at droppe
berøringsangsten.
Demange tiltag, somBallerupKom-
mune har søsat, har båret frugt. Det
er lykkedes at reducere sygefravæ-
ret betragteligt. Tallet er i dag faldet
med 1,2 procentpoint til 5,3 procent.
Det vil sige, at hvermedarbejder i
gennemsnit nu er sygemeldt 12 dage
årligt. Kommunen har derfor forladt
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Det kræver en høj grad af
nærvær og mod at gribe ind

og turde spørge, hvad det handler
om, når en medarbejder reagerer
usædvanligt. Ikke desto mindre er
dialogen nødvendig, hvis man skal
stoppe stress i opløbet.
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nye vaner, skal der følges op på dem.
Det er vigtigt, atman taler sammen
– på telefon eller ansigt til ansigt.
Samtalerne skal ske systematisk og
konsekvent, ogman skal som leder
være bevidst om, hvadman gør, og at
man gør det struktureret.

En fælles forståelse
I BallerupKommune har det haft
stor effekt at lære, at omdrejnings-
punktet for god stressforebyggelse er
ledernes evne til at spotte, spørge ind
til og forstå stress.Mange stress-sy-
gemeldte giver udtryk for, at de ikke
forstår, hvorfor lederen ikke gjorde
noget undervejs. Vi opfordrer derfor
alle ledere – i det, vi kalder ”fredstid”
– til at orienteremedarbejderne om,
hvordan de griber stressforebyggel-
se an på arbejdspladsen. Derfor har
det også været afgørende i Ballerup
Kommune at involvere flere niveau-
er –medarbejdere, arbejdsmiljøre-
præsentanter, tillidsrepræsentanter
og ledere – for at nå frem til en fælles
forståelse af, hvad stressforebyggel-
se handler om, og hvordanman kan
hjælpes admed at gribe tidligt ind og
nedbringe stress og stressrelaterede
sygemeldinger. Det er afsindigt vig-
tigt at tale samme sprog og afstemme
forventninger, når det handler omat
forebygge stress. Gørmandet, kan
mankomme langt i arbejdetmed
at knække stresskurve og sygefra-
værstal – ligesomdet er lykkedes os i
fællesskab i BallerupKommune.•

særligt koster det på demenneske-
lige parametre. Både for demedar-
bejdere, der bliver ramt, men også
for deres kolleger, sommå løbe hur-
tigere, mens de stressramte er syge-
meldt. BallerupKommunes fokus
har tidligere været at hjælpe demed-
arbejdere, der var sygemeldtmed
stress.Men blandt andet gennem
arbejdetmed PPclinic harman nu
ændret fokus. For det er selve fore-
byggelsen, der ermest afgørende. Det
er her, atman som leder harmulig-
hed for at gøre noget ved problemet.
For er en sygemelding først tikket
ind, kan vejen tilbage til jobbet være
meget lang. En stor del af den nye
indsats på stressområdet i Ballerup
Kommune har derfor været at tilbyde
medarbejderemed stress-sympto-
mer sparring og ikkemindst at klæde
både ledere og arbejdsmiljørepræ-
sentanter bedre på i arbejdetmed at
forebygge stress.
PPclinic har deltmetoden til stress-
forebyggende ledelse på arbejdsplad-
sen op i fire trin:

1. Spot det
Det første trin handler om, at lederen
skal holde øje med, om enmedarbej-
der forandrer sig. Selv små ændrin-
ger i medarbejderens væremåde og
reaktionsmønster kan være tegn på
begyndende stress. Mangler medar-
bejderen pludselig overblik? Træk-
ker han sig fra fællesskabet? Brok-
ker han sig ofte?Udviser hanmindre
entusiasme og interesse?De tegn skal
en leder være opmærksompå.

2. Spørg og forstå
Når lederen har spottet stress-symp-
tomer hos enmedarbejder, er det
vigtigt, at hun reagerer på det. At
hun prøver at forstå, hvad problemet
er, og hvad der pressermedarbejde-
ren. Det kan kun ske gennemdialog
med den stressramtemedarbejder.
Her er det vigtigt, at lederen formår
at lægge sine egne fortolkninger til
side. I samtalenmedmedarbejde-

ren kan lederen nævne en specifik
situation, hvor vedkommende reage-
rede anderledes, og hun kan spørge
direkte til medarbejderens oplevelse
af situationen for på denmåde at for-
søge at forståmedarbejderen.
Det kræver en høj grad af nærvær
ogmod at gribe ind og turde spørge,
hvad det handler om, når enmed-
arbejder reagerer usædvanligt. Det
kan føles både grænseoverskridende
og ubehageligt. Ikke destomindre er
dialogen nødvendig, hvisman skal
stoppe stress i opløbet.
På dette trin er det vigtigt at finde
sin professionelle nysgerrighed frem
og droppe berøringsangsten.
Nårman er professionelt nysgerrig,
viserman sinmedarbejder, atman
interesserer sig for ham eller hende.
Man spørger ofte og direktemedar-
bejderen, hvordan det går.Man lyt-
ter uden at dømme og kommentere
og lader egne følelser og holdninger
blive hos sig selv.

3. Find løsningen
Først nårman som leder forstår
medarbejderens oplevelse og for-
tolkning af en situation, kanman
begive sig videre til trin tre. Her
handler det om – sammenmedmed-
arbejderen – at finde gode og konkre-
te løsninger, der kan hjælpe vedkom-
mendemed at genvinde en oplevelse
af kontrol. Hvad kan hjælpe her og
nu, og hvad skal der ske på længere
sigt? Det skal foregå i et samarbejde,
hvor lederen først og fremmest tager
imodmedarbejderens forslag, men
også er klar til at tage styringen som
leder, hvis der er behov for det.

4. Følg op
Opfølgning er afgørende for, om de
konkrete løsninger og den plan, som
lederen har iværksat sammenmed
den stressramtemedarbejder, rent
faktisk får den ønskede effekt. Op-
følgningen er central i forhold til at
holde fokus og undgåmulige tilbage-
fald. For hvis ændringer skal blive til

JEG GØR DET I MORGEN
Helle Folden Dybdahl, Jesper Karle
og Lars Aakerlund fra PPclinic har
netop udgivet bogen ”Jeg gør det i
morgen – fra undgåelse til stress
forebyggende ledelse”. Her kan du
læse mere om de omtalte fire trin til
at forebygge stress.


