Kort introduktion til brug af
»Vurdering af Trivsel og Arbejdsevne«
Arbejdsrelaterede belastninger er en naturlig del af arbejdslivet. Det skal vi kunne tale om
og modtage den rette hjælp og støtte til.
’Vurdering af Trivsel og Arbejdsevne’ er et værktøj til ledere og medarbejdere til at kunne
genkende og håndtere milde til akutte belastningsreaktioner.

Det er hensigtsmæssigt at kunne identificere arbejdsrelaterede belastninger så tidligt
som muligt, så medarbejderen eller gruppen ikke ender i den gule og orange zone, eller i
værste fald i den røde zone. Viden om, hvilken zone medarbejderen eller gruppen befinder
sig i, gør det muligt at sætte ind med rette indsatser.
Det er et ledelsesansvar at være opmærksomhed på, hvor medarbejderne
befinder sig på farveskalaen, så der kan sættes ind med de rette indsatser så
tidligt som muligt. Som medarbejder er det også vigtigt at være opmærksom
på sine reaktioner og tage dem alvorligt.

Med dette materiale i hånden vil både ledere og medarbejdere kunne identificere belastningsrelaterede problemer tidligt og sætte ind med passende interventioner for at fastholde trivsel
og håndtere belastning.
At fastholde trivsel og forebygge arbejdsrelaterede belastninger er et ansvar, vi skal løfte i fællesskab.

Hvad gør jeg som leder?

··Introducer dine medarbejdere til de fire farvezoner i skemaet ’Vurdering af Trivsel og Arbejdsevne’,
så de kan vurdere egen belastningsgrad.

··Opfordr medarbejderne til at benytte sig af skemaet kontinuerligt, så de kan vurdere

egen tilstand

og være opmærksom på, hvordan kolleger har det.

··Brug skemaet aktivt og løbende som et dialogværktøj, både i individuelle samtaler og i grupper.
··Find inspiration til indsatser i skemaet
Hvad gør jeg som medarbejder?

··Rate dig selv på skemaet ’Vurdering af Trivsel og Arbejdsevne’. Tag dine reaktioner alvorligt.
··Hent inspiration i skemaet til, hvordan du passer på din psykiske sundhed
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Vær også gerne opmærksom på dine kollegers tilstand
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