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PROTOKOLLAT 

Indledning 
Dette protokollat omhandler arbejdspladsens indsats for at reducere eller 
minimere forekomst af arbejdsbetinget stress. 
 
Stress kan potentielt påvirke ethvert arbejdssted og enhver ansat uanset 
størrelsen af virksomheden, hvilket område der arbejdes indenfor, eller 
hvilken form for ansættelsesforhold der er tale om. I praksis vil ikke alle 
arbejdssteder eller alle ansatte nødvendigvis blive påvirket af stress. 
 
Forebyggelse af arbejdsbetinget stress kan forbedre sikkerhed og sund-
hed og føre til større effektivitet. Konsekvenserne heraf kan være såvel 
økonomiske, arbejdsmæssige som sociale for virksomheden, arbejdsta-
gerne og for samfundet som helhed. Det er vigtigt at tage hensyn til, at de 
ansatte er forskellige, når man håndterer arbejdsbetinget stress. 
 
Målsætningen med protokollatet om indsats mod arbejdsbetinget stress 
er, at: 
 

 Øge opmærksomheden og forståelsen hos arbejdsgivere, ansatte og 
deres repræsentanter om arbejdsbetinget stress 

 Øge deres opmærksomhed mht. signaler der indikerer arbejdsbetinget 
stress 

 
Formålet er at give ledelse og ansatte en ramme til at identificere, fore-
bygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. For-
målet er ikke at lægge skylden for stressrelaterede problemer på den en-
kelte. 
 
Parterne er enige om, at KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter 
med dette protokollat har aftaleimplementeret den europæiske aftale 
”Draft framework agreement on work-related stress” indgået mellem 
UNICE , CEEP og ETUC den 8. oktober 2004. 
 
Beskrivelse af stress og arbejdsbetinget stress  
Stress er en tilstand som ledsages af fysiske-, psykiske-, eller sociale re-
aktioner eller funktionssvigt, som er resultatet af den enkeltes følelse af 
utilstrækkelighed i forhold til at kunne imødekomme de krav eller for-
ventninger, der er stillet til ham/hende. 
 
Den enkelte er i stand til at håndtere stress i kortere perioder, hvilket kan 
ses som noget positivt, men har vanskeligt ved at håndtere langvarigt in-
tensivt pres. Yderligere kan forskellige individer reagere forskelligt i 
sammenlignelige situationer, og det samme individ kan reagere forskel-
ligt i sammenlignelige situationer på forskellige tidspunkter i hans/hen-
des liv. 
 



Side 2 

Stress er ikke en sygdom, men længerevarende udsættelse for stress kan 
føre til helbredslidelser og kan resultere i reduceret effektivitet på ar-
bejdspladsen. 
 
Stress, der udspringer af forhold uden for arbejdspladsen, kan lede til 
ændret opførsel og reduceret effektivitet på arbejdspladsen. Ikke alle ud-
tryk for stress kan betragtes som arbejdsrelateret stress. Arbejdsbetinget 
stress kan forårsages af forskellige faktorer så som arbejdsindhold, arbej-
dets organisering, arbejdsmiljø, dårlig kommunikation, osv. 
 
Identificering af problemer skabt af arbejdsbetinget stress 
Stressfænomener er meget komplekse. Dette protokollat indeholder der-
for ikke en udtømmende liste over potentielle stressindikatorer. For ek-
sempel kan høj fraværsprocent, hyppig personaleomsætning, hyppige 
personalekonflikter eller klager fra de ansatte være tegn, der måske indi-
kerer et arbejdsbetinget stressproblem. 
 
For at klarlægge om der er et problem mht. arbejdsbetinget stress, kan 
det være nødvendigt at analysere forskellige faktorer så som: 
 
• arbejdsorganisation og arbejdsprocesser (arbejdstidsfastlæggelse, 

graden af selvstændighed i arbejdet, samspillet mellem den ansattes 
kvalifikationer og de krav som arbejdet stiller, arbejdsmængden 
osv.),  

• arbejdsvilkår og arbejdsmiljø (risiko for udsættelse for krænkende 
adfærd, støj, varme, farlige materialer osv.),  

• kommunikation (usikkerhed med hensyn til: hvad der forventes på 
arbejdspladsen, beskæftigelsen eller forestående forandringer osv.) 
og  

• subjektive faktorer (følelsesmæssig- og socialt pres, en fornemmelse 
af utilstrækkelighed, en oplevet mangel på støtte osv.). 

 
Hvis der er konstateret problemer med arbejdsbetinget stress, skal der ta-
ges skridt til at forebygge eliminere eller reducere det. Det er arbejdsgi-
verens ansvar at iværksætte passende foranstaltninger. Planlægningen af 
og gennemførelsen af disse tiltag skal ske med deltagelse af og i samar-
bejde med de ansatte og/eller deres repræsentanter. 
 
Ledelsens og medarbejdernes ansvar 
Ledelsen har en retlig forpligtelse til at beskytte sikkerheden og sundhe-
den for alle ansatte. Denne forpligtelse omfatter også problemer som føl-
ge af arbejdsbetinget stress i den udstrækning, dette medfører risiko for 
sikkerhed og sundhed. Alle ansatte har en generel forpligtelse til at an-
vende beskyttelsestiltag, der er fastsat af ledelsen. 
 
Håndtering af problemer med arbejdsbetinget stress kan gennemføres in-
denfor  arbejdspladsvurderingsprocessen, gennem separate stresspolitik-
ker og/eller via særlige tiltag, der er målrettet identificerede stressfakto-
rer. 
 




