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Hvad siger medlemmerne?

• 13 procent føler sig i meget høj grad eller i høj grad 
stresset. Flest medlemmer i Social- og 
Sundhedssektoren føler sig stresset (15 procent).

• 19 procent af de medlemmer, der i løbet af det seneste 
år har fået mere travlt, føler sig i høj grad eller i nogen 
grad stresset. 
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Stress, vold og sygefravær

• Hvert fjerde medlem, der i meget høj grad 
eller i høj grad føler sig stresset, har været 
udsat for vold på arbejdet i løbet af det 
seneste år. 

• 12 procent af medlemmerne har i løbet af det 
seneste år været sygemeldt på grund af 
stress, eller hvor stress har været en 
væsentlig årsag til sygemeldingen. 
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Psykisk arbejdsmiljø
under pres

• 6 ud af 10 medlemmer oplever at deres arbejde er 
psykisk eller følelsesmæssigt belastende. 

• Næsten halvdelen af medlemmerne(48 %) arbejder 
meget alene.
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Konflikter

• Knap hvert fjerde medlem oplever, at 
der er flere konflikter på deres 
arbejdsplads end for 1 år siden. 

• 26 procent af medlemmerne oplever, at 
tonen på deres arbejdsplads er hårdere 
nu end for 1 år siden. 
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Årsag til konflikter

• Nedskæringer/arbejdspres på grund af større 
arbejdsbyrde (50 %)

• Uenighed mellem leder og medarbejder (47 %), 
• Uenighed medarbejderne imellem (43 %), 
• At medarbejdere ikke tør give deres mening til kende 

(42 %) 
• Faglige uenigheder om, hvordan opgaverne skal løses 

(41 %)
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Faglig udvikling

• Hvert tredje medlem oplever, at der slet ikke 
eller i ringe grad er afsat tid til faglig udvikling 
på deres arbejdsplads.

• Medlemmerne oplever en tæt sammenhæng 
mellem tid til faglig udvikling og et godt. 
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Lederens betydning

• 4 ud af 10 medlemmer oplever, at deres leder sjældent 
eller aldrig har tid til at engagere sig i deres faglige 
udvikling, og hvert tredje medlem får aldrig eller 
sjældent den nødvendige ris og ros fra lederen. 

• Bedre ser det ud i forholdet til kollegerne: 4 ud af 10 
oplever altid eller ofte at få den nødvendige ris og ros 
for arbejdet af deres kolleger. 

Kilde: FOA´s medlemsundersøgelser 2012 + 2013..
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Stress – Hvad gør FOA ved det…

�Understøtte lokalafdelinger og 
herigennem tillidsvalgte(AMR + 
TR)

�Politisk 
handling/interessevaretagelse
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Understøtte lokalafdelinger + 
tilidsvalgte

• Sagsbehandlerzone - Forebyggelse
• Kurser(for afdelinger og for tillidsvalgte)
• Egne værktøjer/pjecer (7-9-13, Stress kan 

forebygges mv.)
• BAR værktøjer – fx BAR SOSU´s 8 

procesværktøjer udarbejdet i samarbejde med 
arbejdspsykolog Pia Ryom
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Politisk handling
• LO fokus på psykiske lidelser

– Forebyggelse, fastholdelse og 
arbejdsskadehåndtering

• Fokus i OK:
– aftaler om retningslinjer for identificering, 

forebyggelse og håndtering af stress
– dialog om sammenhæng ml opgaver og ressourcer 

inden budgetvedtagelse
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Politisk handling 

• Rådgivning- mere og bedre rådgivning 
til arbejdspladserne

• Dialog med beskæftigelsesministeren 
og Arbejdstilsynet;
–Fx fokus på stor arbejdsmængde og 
tidspres i særlige indsatser på vores 
område
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