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Offentlig stressbombe: Så mange er lige kollapset
Hver niende offentligt ansatte har været nedlagt med stress i løbet af det seneste år, viser ny
undersøgelse. Dårlig ledelse og manglende håndtering af betændt arbejdsmiljø får skylden.

Lørdag 29 nov. 2014 kl. 04:00

Af Mette Lauth

Hver niende offentligt ansatte er det seneste år gået hjem syg fra arbejde på grund af stress som følge af jobbet. Alt for
mange siger deres fagforeninger. Mikkel Østergaard/Scanpix/arkiv

Offentlige arbejdspladser er hårdt plaget af stress.

I løbet af det seneste år har hver niende medarbejder i det offentlige meldt sig syg på grund af stress på

jobbet.

Det viser en ny undersøgelse, som er foretaget af Megafon blandt 2.700 medarbejdere for 27

organisationer, som organiserer ansatte i kommuner og regioner.

En af organisationerne bag er pædagogernes fagforening BUPL. Her er formand Elisa Rimpler Bergmann

rystet over resultatet.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at man skal blive syg på grund af sit job, siger hun.

Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på stressproblemet på de offentlige arbejdspladser.

Læs også:

Mytedræber: Det er her stress hærger flest ansatte

På arbejdspladser, hvor der er dårlig dialog med ledelsen, og der ikke reageres på dårligt arbejdsmiljø, er

https://www.avisen.dk/mytedraeber-det-er-her-stress-haerger-flest-ansatte_319087.aspx


07/06/2017 20.07Offentlig stressbombe: Så mange er lige kollapset - Avisen.dk

Side 2 af 3https://www.avisen.dk/offentligt-stresskollaps-saa-mange-knaekkede-i-2013_295599.aspx

der dobbelt så mange stress-syge medarbejdere.

- Her kan man oveni se, hvor stor forskel det gør på antallet af stress-syge, hvordan arbejdspladsen

håndterer opfølgning og inddragelse, siger Elisa Rimpler Bergmann.

Mere indflydelse giver mindre stress

Alle arbejdspladser har pligt til at lave en arbejdspladsvurdering (APV), hvor medarbejderne og ledelsen

vurderer det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Viser der sig at være problemer, skal der følges op.

Men i undersøgelsen svarer 30 procent af medarbejderne, at der ikke bliver fulgt op på deres APV.

Læs også:

Alternativet: Giv alle en kortere arbejdsuge

Og på de arbejdspladser har 18 procent været stress-syge. Det er væsentlig flere end de syv procent på

arbejdspladser, der har fulgt op på APV'en.

Billedet er præcis det samme, når det gælder dialog mellem ledelse og medarbejdere. Hvor der er god

dialog, har syv procent været stress-syge, mens dårlig dialog afføder 17 procent stress-syge.

Ifølge Ole Gunni Busck, der forsker i arbejdsmiljø på Aalborg Universitet, bekræfter undersøgelsen at

arbejdspladsvurderinger gør en stor forskel. 

- Tallene her understreger, at medindflydelse og dialog mellem medarbejdere og ledelse er det helt basale i

et godt psykisk arbejdsmiljø, siger han.

Læs også:

Spareiver i Randers: Fyldte bleer og ulykkelige
småbørn

KL: Arbejdsmiljø er også ansattes ansvar

Kommunernes Landsforening (KL) placerer ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø på den enkelte

arbejdsplads, hvor det er en fælles opgave for ledelsen og medarbejdernes arbejdsmiljørepræsentant.

-Samarbejdet om arbejdsmiljøet er en gensidig opgave. Medarbejderne har også et ansvar for at tage

arbejdspladsvurderinger op, hvis de oplever, der er problemer, siger chefkonsulent Preben Meier

Pedersen.

Danske Regioner understreger, at ledelserne på sygehusene systematisk arbejder med arbejdsmiljøet.

Desuden er sygefraværet faldet hvert år siden 2007, understreger Anders Kuhnau, der formand for Løn- og

praksisudvalget.

-Men vi har ingen interesse i, at 11 procent er syge på grund af stress. Undersøgelsen her viser lige præcis,

hvad man kan opnå, hvis man arbejder målrettet, og er opmærksom på at forbedre det psykiske

arbejdsmiljø, siger han.

Læs også:

Kommuner sparer penge op: Kunne ansætte 5.000
pædagoger

https://www.avisen.dk/alternativet-giv-alle-en-kortere-arbejdsuge_318842.aspx
https://www.avisen.dk/spareiver-i-randers-fyldte-bleer-og-ulykkelige-smaab_314297.aspx
https://www.avisen.dk/kommuner-sparer-penge-op-kunne-ansaette-5000-paedago_314088.aspx


07/06/2017 20.07Offentlig stressbombe: Så mange er lige kollapset - Avisen.dk

Side 3 af 3https://www.avisen.dk/offentligt-stresskollaps-saa-mange-knaekkede-i-2013_295599.aspx

pædagoger

Vil forhandle om mindre stress

I Dansk Sygeplejeråd mener formand Grethe Christensen dog langt fra, at problemet med stress på

sygehusene er løst.

Hun peger på, at selv om planer for arbejdsmiljø er skrevet ind i ledelsens handlingsplan, er det ikke

sikkert, sygeplejerskerne opdager det.

- Det kan godt være, der bliver arbejdet med det i administrationen. Men det skal ske i dialog med de

medarbejdere, det drejer sig om, siger hun.

Både BUPL og Dansk Sygeplejeråd kræver, at der skal tages hånd om det psykiske arbejdsmiljø, når der til

foråret skal forhandles nye overenskomster for en halv million offentligt ansatte.

- Det psykiske arbejdsmiljø har så stor betydning for kvaliteten af det arbejde, der bliver udført, at man ikke

bare kan skubbe hele ansvaret ud på de enkelte arbejdspladser. Det er noget, vi skal tale om centralt, siger

Grethe Christensen.

Både KL og Danske Regioner afviser at tage stilling til, hvad der skal til på bordet til

overenskomstforhandlingerne.

Læs også:

Danskerne: Vi har nok offentligt ansatte, tak

Det blev de spurgt om

- Har du inden for det sidste år været sygemeldt pga. stress (hvor det

var arbejdet, der var den vigtigste kilde)?

Ja 11% 

Nej 87%

Ved ikke 2%

Total 100% 2.714

Kilde: MEGAFON august 2014
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