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Hvem er jeg?

Eva Jakobsen, Arbejdslivskonsulent i IDA 

- Samler, kvalificerer rådgivningen af stressramte 
medlemmer i individuel rådgivning

- Underviser ledere, medlemmer, tillidsvalgte, tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter i bæredygtigt arbejdsliv, 

- Tilbyder oplæg, workshops og temadage om robuste 
arbejdsfællesskaber og trivsel under forandringer på 
arbejdspladser i samarbejde med tillidsvalgte og ledere

- Er kontaktperson for IDA arbejdsmiljørepræsentanter

- Har været arbejdsmiljørepræsentant og en kort periode 
arbejdsleder i 20 år



Aftryk og indtryk



Trivsel blandt IDAs medlemmer

52% af IDAs
medlemmer svarer, at de 
kæmper med et dårligt 
psykisk arbejdsmiljø

Over 50% af IDAs ledere 
svarer, at de ikke føler sig 
fagligt klædt på til at fremme 
trivsel på arbejdspladsen 

78% af IDAs
arbejdsmiljørepræsentanter 
svarer, at de mangler 
uddannelse til at mindske 
stress og arbejdspres 



Hvordan ser det ud hos jer?

Vend dig mod sidemanden og fortæl:

• Hvad er du lykkedes med som tillidsvalgt? (kan fx være opbygning af 
tillid til ledelsen)

OG
• Er der noget du bøvler med som tillidsvalgt?

• I har 8 minutter ialt



Tillid og tryghed

Din rolle er at skabe tillid

Er din leder tryg ved dig?

Har du tillid til din leder?

Er dine kolleger trygge ved dig?







Mere indflydelse – mere ansvar

Hvad har du indflydelse på, men ikke ansvar for som tillidsvalgt?

Hvad har du ansvar for –men ikke indflydelse på?

Kontrol
Indflydelse
Vilkår 



MED systemet – en bule ind i ledelsesrummet

Medindflydelse og medbestemmelse indebærer
1. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for 
arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold,

2. medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af 
arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens 
ansvars- og kompetenceområde og

3. mulighed for indgåelse af aftaler.

Hvordan bruger du dit MED-medlemskab?



Samarbejde TR/AMR/TV 

Psykisk 
arbejdsmiljø

TR/TV
- Lønforhandling
- overenskomster

AMR
- Fysisk 

arbejdsmiljø
- APV



Lad fakta tale

Brug tal, fakta og data

- APV
- Trivselsmålinger
- Egne observationer
- Egne oplevelser
- Udtalelser fra kolleger
- Følelser og fornemmelser er også data



Fra viden til hverdag

• Parvis
• 10 minutter hver

• Tænk på hvordan du vil omsætte det ,du har hørt i løbet af dagen til din 
egen arbejdsplads

• Eller tag fat i det der bøvler lige nu på din arbejdsplads



Kollegial sparring
- Forløb

Aftale om 
samtalen

Ressourcer og 
sammenhæng

Fremtiden / 
Handling

Afslutning

Refleksion
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Kollegial sparring –
hjælpe spørgsmål

Aftale

• Hvad vil du 
gerne have 
hjælp til?

• Hvad 
forventer du 
at få ud af 
samtalen?

• Det jeg hører 
du gerne vil 
have hjælp til 
er…

Ressourcer /

sammenhænge

• Hvad har du 
gjort indtil 
nu?

• Hvad virkede?

Fremtid / 

Handling

• Hvad kunne 
være muligt 
at gøre nu?

• Er det 
realistisk?

• Hvad kan du 
bruge fra sidst 
du løste 
lignende 
opgave?

• Hvad går du i 
gang med 
som det 
første?

Afrunding

• Hvad fik du 
med fra i dag?

• Er der dukket 
andre tanker 
op undervejs?

• Gjorde jeg det, 
du bad mig 
om  / 
forventede?


