VURDERING AF TRIVSEL OG ARBEJDSEVNE

ARBEJDSKLAR

PÅVIRKET

OVERBELASTET

UARBEJDSDYGTIG/SYG

Kendetegn:

Kendetegn:

Kendetegn:

Kendetegn:

• Normalt humør

• Irritabel og utålmodig

• Vrede eller hyppige raseriudbrud

• Kan ikke kontrollere egen opførsel

• Stabil

• Nervøs

• Angst

• Svær angst eller panikanfald

• Løser opgaverne, som de kommer

• Ked af det eller overvældet

• Ked af det eller overvældet

• Deprimeret/selvmordstanker

• Præsterer tilfredsstillende

• Overspringshandlinger

• Præsterer dårligt

• Kan ikke udføre arbejdsopgaver

• I mental balance

• Glemsomhed

• Dårlig koncentrationsevne eller dømmekraft

• Kan ikke koncentrere sig

• Normal søvn

• Forstyrrende tanker, som bliver hængende en

• Tanker bliver hængende, og det er svært

• Tanker kører i ring og kan ikke afledes

• Fysisk veltilpas

gang i mellem, men kan afledes

at aflede dem

• Kan ikke falde i søvn eller sove igennem

• Godt energiniveau

• Urolig søvn

• Svært at falde i søn eller sove igennem

• Plaget af mareridt

• Fysisk og social aktiv

• Ubehagelige drømme eller mareridt

• Tilbagevendende mareridt

• Konstant træt eller udmattet

• Opsøger hjælp og sparring

• Muskelspændinger eller hovedpine

• Øgede muskelsmerter eller spændinger

• Fysisk syg

• Lavt energiniveau

• Træt eller udmattet

• Ikke fysisk aktiv og isolerer sig socialt

• Mindre fysisk og socialt aktiv

• Undgår fysisk eller social aktivitet

STRATEGIER TIL AT BLIVE I GRØN

STRATEGIER TIL AT KOMME TILBAGE I GRØN

STRATEGIER TIL AT HÅNDTERE OVERBELASTNING

STRATEGIER TIL AT HÅNDTERE UARBEJDSDYGTIGHED

Hav fokus på dig selv og dine kolleger

Tilbage i grøn – opsøg støtte

Søg hjælp

Søg professionel hjælp og behandling

Individuelle strategier fx

Individuelle strategier

Individuelle strategier

Individuelle strategier

• Rate din egen mentale parathed på dette skema

• Opsøg din leder eller anden ressourceperson

• Opsøg egen lægefor en. vurdering af behandlings-

• Professionel behandling – fx via psykiatrisk

• Brug din kollega – søg støtte, hjælp og sparring

• Få evt. støttende samtaler via regionens krisebe-

hos hinanden – det I deler, fylder mindre
• Hav fokus på egenomsorg – vær opmærksom på
egne ressourcer og grænser

redskab

• Undgå at lade dig overvælde af bekymringer hold hovedet koldt og hjertet varmt

hvad der giver dig energi

• Fokus på kollegial trivsel
• Lav fælles spilleregler for samarbejde
• Rate samarbejdet på dette skema

Fælles strategier.
• Yde psykisk førstehjælp

Fælles strategier

• Debriefing - en struktureret og professionelt

• Faglig supervision

ledet gruppesamtale for medarbejdere, der har

• Debriefing - en struktureret og professionelt

været involveret i kritiske hændelser og/eller

ledet gruppesamtale for medarbejdere, der har
Fælles strategier fx

skadestue eller via egen læge.

• Samtaler med leder og evt. psykolog

• Vær ekstra opmærksom på, hvad der dræner og

• Husk anerkendelse – giv dig selv og dine kolleger
et skulderklap for den gode indsats I laver

behov

belastende forløb

været involveret i kritiske hændelser og/eller
belastende forløb.
• Arbejd med kollegial trivsel - tag hånd om evt.
konflikter i personalegruppen

• Defusing - en delvist struktureret aflastningssamtale med de involverede kolleger umiddelbart
efter en voldsom hændelse
• Løbende supervision
• Sociale aktiviteter
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