
Stress politik for Tønder Handelsskole 

 
Målet med en stresspolitik er at: 
• reducere eller minimere omfanget af arbejdsbetinget stress, 
• fjerne stressfremkaldende årsager, 
• der fokuseres på om krav/ressourcer stemmer overens, 
• medarbejderne bliver mere tilfredse, 
• sygefravær som følge af stress reduceres, 
• fastholdelse og rekruttering forbedres. 

 
Stresspolitikken skal ses i sammenhæng med andre politikker, der omhandler det 
psykiske arbejdsmiljø, og vil indgå i personalepolitikken for Tønder Handelsskole. 

 
Definition på stress 
Vi taler om forskellige former for stress. Der er den ”Positive stress”, den ”Dårlige 
stress” og ”Udbrændthed” som er den længerevarende kroniske stress. 

Stress er de forandringer, der sker i kroppen og i hjernen, når vi belastes indefra 
af vores følelser og tanker, eller udefra af fx arbejdet. Forandringerne skyldes 
stresshormonerne (adrenalin og contisol), som udløses, når vi er pressede. Derved 
stiger puls og blodtryk, og stofskiftet mobiliserer store mængder af energi, så vi 
kan klare belastningen. 
Roger Persson fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, forklarer den 
fysiologiske tilstand ved stress således: 
”Alarmen (stressresponset) starter når noget savnes, truer eller når der findes en 
forskel mellem hvad som bør være der, og det som faktisk findes” 
Denne stressreaktion er beregnet på, at gøre kroppen i stand til at overkomme 
det forestående problem for så at falde tilbage til normaltilstanden igen. Det bliver 
man ikke syg af – tværtimod. Denne form for reaktion, som skyldes en given 
udfordring, der matcher ens kompetence og niveau, er det man kalder ”Positiv 
stress” – en tilstand som medvirker til at man yder sit bedste og som er fordrende 
for ens udvikling som menneske. 



Den ”Dårlige stress” opstår, når presset varer for længe, hvor kroppen ikke får tid 
til at falde tilbage i normaltilstanden igen. De kroniske høje niveauer af 
hormonproduktion øger risikoen for åreforkalkning, højt blodtryk, mavesår, 
infektionstendens og opblussen af en i forvejen bestående kronisk sygdom, eller 
den kan udløse en sygdom, man er disponeret for. 
Den længerevarende kroniske stress kan resultere i udbrændthed som 
kendetegner sig ved en kynisk, ligegyldig, negativ eller ligefrem fjendtlig 
indstilling over for andre mennesker. Udbrændthed rammer ofte engagerede 
mennesker. Udbrændthed er ikke en tilstand som kommer pludseligt, men bygges 
op gennem længere tid. Det er derfor vigtigt at man tager problemet alvorligt og 
søger hjælp. 

 
Præsentation af stressindikatorer (tegn og symptomer på stress). 

Fysiske tegn på stress: 
• Træthed / udmattethed 
• Muskelspændinger og muskelsmerter især i nakke og ryg 
• Hovedpine og migræne 
• Åndedrætsbesvær (hyperventilation) 
• Hjertebanken 
• Brystsmerter 
• Svimmelhed 
• Rysten på hænderne 
• Øget svedproduktion 
• Appetitløshed 
• Maveproblemer som smerter, forstoppelse, diarré, opkast, halsbrand, osv. 
• Hyppig sygdom (med almindelige sygdomme som f.eks. forkølelse, 
bronchitis, halsbetændelse, og urinsvejsinfektion) 
 

Psykiske tegn på stress: 
• Rastløshed og indre uro 
• Søvnløshed 
• Irritabilitet og utålmodighed 
• Aggressivitet 
• Hukommelsesproblemer 
• Koncentrationsbesvær 



• Manglende lyst til sociale aktiviteter med venner og familie 
• Angst – uprovokeret eller som en overdrevet reaktion 
• Lavt selvværd – følelse af utilstrækkelighed 
• Tendens til at give op 
• Depression – som ses relativt hyppigt, som følge af stress. Mange taler i 
denne forbindelse om ”udbrændthed”. 
 

Adfærdsmæssige tegn på stress: 
• Søvnløshed (det er mere en tilstand og et psykisk tegn) 
• Uengageret 
• Aggressivitet (aggressiv opførsel) 
• Irritabilitet 
• Ubeslutsomhed 
• Øget brug af stimulanser som fx kaffe, cigaretter og alkohol 
• Øget sygefravær 
• Isolerer sig 
• Nedsat humoristisk sans / Fokus på det negative 
• Utålmodighed, svært ved at vente, selv om det måske blot drejer sig om 
nogle få minutter 
• At man foretager sig flere ting på en gang og har svært ved at sætte sig 
ned og nyde resultatet 
• En konstant følelse af mangel på tid, at man skynder sig, selv om man har 
tid nok 
• At man taler hurtigt, afbryder andre og har svært ved at lytte til, hvad 
andre fortæller 

 
 
Hvordan opdager vi stress? 
Medarbejdere og ledere har et fælles ansvar for at lokalisere stress. Alle 
medarbejdere skal hjælpe hinanden med at være opmærksomme på stress. Det er 
ikke altid, at den stressede person selv er klar over, hvor alvorligt han/hun er 
påvirket af stress. 
 
 



Hvad kan vi gøre for at forebygge stress/Retningslinjer 
Vi skal øge den enkeltes evne til at håndtere stress og skabe en fælles forståelse 
for stress ved at …. 
• Det er legitimt at tale om stress og arbejde med håndteringen af stress i 
hverdagen. 
• Emner – og årsager, der på den enkelte arbejdsplads kan udløse stress - 
skal løbende indgå i personalemøder 
• Stress-emnet skal indgå i den årlige MUS. Den enkelte enhed definerer 
selv indholdet af emnet stress. 
• Stress-emnet skal også indgå som et underpunkt til Psykisk arbejdsmiljø i 
APV. 
• (Personaletjenesten skal fortsat kunne kontaktes anonymt ved 
medarbejderes/lederes oplevelse af stress) 
• Håndtering af stress skal indgå i Arbejdsmiljøuddannelsen. 
• Håndtering af stress skal ligeledes indgå i lederudviklingsprogrammer. 
 
Hvordan hjælpes stressramte og sygemeldte medarbejdere tilbage på 
arbejdspladsen? 
• Identificere årsagen - arbejdsmængde, kompetencer, samarbejde etc. 
   eller evt. helt andre årsager 
• Drage omsorg for den stressramte - dialog, lytte etc. 
• Afdække ”tilstanden” i organisationen 
• Udarbejde en personlig handlingsplan for hvorledes den/de stressramte hjælpes 
   (tilbage) på arbejdspladsen 
• Overveje muligheder for at den sygemeldte hurtigst muligt kan genetablere 
   sin tilknytning til arbejdspladsen  

 
Hvad gør vi og hvem gør hvad? 

Hvis man oplever, at en kollega har symptomer på stress, er vi forpligtet til at tage 
en snak, enten med den pågældende eller AMR/ledelsen omkring ens 
observationer. 
Der er vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, så vi i fællesskab kan støtte op 
om en presset kollega i tide.  
Vores udgangspunkt er, at TOHA er og forbliver en god arbejdsplads, hvor vi kæres 
om, og drager omsorg for, hinanden. 


