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.  PS.  

Kultur-
trekanten 

 

- Hvordan håndterer I typisk stort og 

langvarigt arbejdspres hos jer?   

 

Målgruppe: Ledere, MED-udvalg, Trio-grupper og afdelinger/teams 

  

Kulturen i en organisation, afdeling eller team kan have stor betydning for 

udviklingen af stress. Måden man taler om og handler på arbejdspres og 

overbelastning kan nemlig både forebygge eller omvendt fremme stress. 

 

Kulturtrekanten er et redskab som hjælper jer til sammen at: 

• Undersøge, hvordan kulturen er hos jer  

• Drøfte og aftale, hvordan I kan skabe en mere stressforebyggende kultur   
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Lederen 

 

Fællesskabet 

 

Medarbejderen 

 

Vi opsøger selv 

psykolog/terapeut 

Vi drøfter fælles 

prioriteringer af 

arbejdsopgaver 

Vi læsser af på 

hinanden 
Vi går sammen til 

TR/AMR 

Vi sætter fokus på mindfulness, 

kost, søvn motion 

Vi planlægger og 

prioriterer egne 

opgaver 

Leder tydeliggør/justerer 

forventninger til 

opgaveløsning 

Vi øger arbejdstiden 

Inddrager pauser 

Vi klarer det selv 

Vi går til lederen 

Vi sætter 

arbejdstempoet op 

Vi opmuntrer og 

taler hinanden op 

Vi giver hinanden sparring og 

faglig støtte 

Vi aflaster hinanden 

med arbejdsopgaver 

Vi går sammen til 

ledelsen 

Lederen bringer problem-

stilling op i Trio/MED 

Leder giver 

sparringsmuligheder 

Leder henter 

hjælp/ressourcer udefra 

Leder skærmer afdeling 

fra nye opgaver/projekter 

Leder tilmelder den enkelte 

til psykolog/Tidlig Indsats 

Leder tager opgaver 

fra den enkelte 
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Vejledning 
 

1. Print kulturtrekanten ud.  

 

2. Kig på kulturtrekanten, og overvej, hvordan I typisk handler på stort  
og langvarigt arbejdspres hos jer? 

 

3. Sæt ring om de handlinger, der er typiske hos jer.  

 

4. Drøft med hinanden: 
 

a. Hvor er hovedvægten i forhold til de tre hjørner? Hvad gør I mest? 

Håndterer det selv, vender jer imod fællesskabet eller går til ledelsen? 

 

b. Hvad er effekten af disse handlinger? Nytter de noget på den lange 

bane? 

 

c. Er der noget, I skal skrue op eller ned for for at få en bæredygtig, 

stressforebyggende kultur hos jer? 

 

 

 

 

 


