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Psykisk
arbejdsmiljø

Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere



De psykiske belastninger, vi nævner. vil kunne genkendes inden for mange

andre erhverv.
Vi håber hermed at være med til at sitttc yderligere gang i debatten om

clet psykiske arbejcismiljø og dermed styrke kampen for menneskeværdige

arbej dsforhold.

Forord
Den æn«lring, arbejdsbetingelserne har gennemgået de sidste 10 år. har

medført. at ået psykiskc arbejdsmiljø er blevet forringet. Arbcjdet cr ble-

vet mere stresset og mangler ofte faglige udfordringer, tempoet er skruet i
vc jret. skifteholdsdrift bliver indført flere og flere stcder og truslen om ar-

bejdsløshed er et voksende problem.
b"nn. ændring af arbejclsforholdene har betydet en forværring af arbej-

derncs liv og helbred - både på kort og langt sigt, og arbejdet er i dag mere

psykisk beiåstende end tidligere. Men debatten hcrom har nok stået lidt i

skygge af de fysiske og kemiske arbejdsmiljøbelastninger
iåinne pjeie giver vi nogle eksempler på psykiske belastninger inden

forskellige arbejdsområder samt de gener, det enkelte menneske kan
for
få.
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Hvad er psykisk
arbejdsmiliøl

Yedpsykiskarbeidsmiljqforstårvialledeforholdiarbejdet'sompålænge-
..1if, rl.t". ind på menneskets personlige. udvikling: 99 

p-u kortere sigt på-

,irtEi *rfigfrederne for at fungere optimalt. Dvs. at både kemiske og fysis-

t" iutto."."og forhold vedrørånde arbejdets organisering inddrages,. Alle

Jisse fo.nota 
"-å tug"r med, fordi det psykiske arbejdsmiljø netop udgØres

a[ de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet' ,.
Det psykiskå arbejdsmiljø indeholder naturligvis både positive og negatr-

u" fo.hold i arbejdei. I denne pjece vil vi beskæftige os med de negative for-

trtta i torUindelse med aet psyiiste arbejdsmiljØ. Disse forhold kalder vi

iiyiitt , arbeidsmiliØbelastniiger, af hvilke der f'eks' kan nævnes: skifte-

iJråsu.u";4", tempoaruejde, Åonotont (ensformigt) alu-ej$e.' alene-arbej-

å", to, stoi. 
"1t". 

tå, små i<rav i arbejdet, manglende indflydelse på-egen ar-

bejdssituation, usikkerhed i ansættelsen, organiske opløsningsmidler' støj

m.m.
vi mener selvfølgelig også, at det er vigtigt på lidt længere.sigt at diskute-

re de positive forhJld. tleir tier i tørste omgang 1ægger vi op til en diskussion

af de eksisterende Problemer.
De fleste psykisLe arbejdsmiljøbelastninger har at gøre med arbejdets

orjanisering åen det er vigtigt åt unders^trege, at også de fys.iske.og kemi-

skE forhold"må inddrages i å vurdering af det psykiske arbejdsmiljø som et

samlet hele.
ite psykiske problemer, som udspringer eller kan udspringe af belastnin-

g". iå i"t psykiske arbejdsmiljø, ka., ,is" sig som såvel fysiske som psyki-

It" ry.npto*Lr, bl.a.: nåruøsiiet, utryghed, angst, nedtrykthed' træthed'

uoplagthed, ulyst til arbejdet, ulyst til kontakt med andre, irritabilitet, op-

faånfr'ed, streis, hovedpine, koncentrationsbesvær, manglende appetit'

seksuelle problemer, smerter i nakke og skuldre, ondt i maven, tarmbe-

svær, søvnproblemer, dårlig hukommelse m'm'
Påtængere sigt kan disse iymptomer udvikle sig til endnu 3!v91|ie9r.e nro-

Ul"*", sJ- f .ek's.: depressionei, hjerte-kar sygdomme, psykisk/fysisk ned-

slidning (kronisk belastningssyndrom). .-.- 
io..[åttig" mennesker råagerer forskelligt på belastninger fra det psykis-

ke arbejdsåiljø. Nogle får Ååske ondt i maven, andre bliver irritable. I
Jå"n" p1"." beskæfti"ger vi os kun lidt med de forskellige symptomer. Vi

*"n"., å"t er vigtigerå at tage fat ved ondets rod, og derfor koncentrerer vi

os om de forholå iårbejdet]som belaster os alle på en eller anden måde.
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Hvorfor beskæftige sig med
psykisk arbejdsmiliøt
Gennem de sidste ti år har arbejclsmiliødebirtten fået et kraftigt clpsving.

Vores viden om skadelige virkninger af arbe jdsmiljØet er vokset be tydeligt.
og vi cr i dag mere opmærksclmmc på om en sygdom kan stammc fra arbcj-
clet.

Krisen og den teknologiske udvikling har medført. at arbejdsrniljøet har
skiftet karakter. Arbeiclet er i clag merc ernsformigt. har højerc tempo og io-

regår mere isoleret. Skiftcholclsarbejde bliver mcre og mere almindeligt og

måget arbcjde -styres af maskincr. Desuden fører arbcjclsgivcrnes indførel-

se af ny tcknologi til arbejdsløshed.
Disse itnclringer i arbeirlct har ført til øgede psykiske belastninger ellcr

sagt med andre orcl: det psykiskc arbejdsrniljø cr blevct forringet. Dcnne
foiringelse af det psvkiske arbcidsmillø har imicllertid ikkc pirvirket ar-

bejdsmiljøclebattcn særlig meget. Der cr behov for mcre viden på ilette om-
rirclc og pjccen er ct forsØg pir at imødckomme tietfc behov.

Psykisk arbejdsmiljø og arbejdsmiljølovgivningen
I bemærkningcrne til formiilsparagraffen i arbejdsmiliøloven, blev der fo-

rctaget en udvidelse af clen tidligerc bestcmmelsc orri arbejderbeskyttclse.
Nu ikulle arbeidernc forudcn beskyttelse m.d arbeidsulykker og arbejds-
sygdomme også sikrcs mocl anclrc forholcl. sont kunne forringc sunclhcclen

f.vsisk .stTvel som psvki.sk.

I bekcncltgørclsen fra iuli 1983 om arbejclets udførclse stirr der i §

1'.

Arbejdet skal i alle ied udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de for-
hold i arbejdsmiljøet, som på kort eller langt sigt kan have ind-
virkning på den fysiske eller psykiske sundhed.



Arbejtlsgiverne uclviser megen energi for at få arbejdsmiljølovens ramme ud-

fyldt efter tleres hoved.

Fra lovgivningen er der sålecles åbnet op for problemerne i forbindelse

mecl clet piykisk! arbcjdsmiljø. Men samtidig skal det også understreges, at

man fra arbejdsgiver.ia" nui gjort, hvad man kunne for at modarbejde de

.iiog,;". toi u,iret for at få i-nddraget de psykiske arbejdsmiljØbelastnin-

ger irirbejdsmiljøarbejdet. Arbejclsgiverne har fremført synspunkte-r om at

ir,tirf." Lelastiinger Lun skal forstås som psykiskc problemer opstået som

iJlge af fysiske og f emiske påvirkninger. Endvidere har de forsøgt at få det

pry?i.t"'ortejOimltjø ind under samirbejdsuclvalget. På den måde forsØ-

g.. d" ut inclsnævre og flyttc dc psykiske arbejdsmiljøproblemer' som hæn-

g". sa**"n mecl arbeidets organisering'



Eksempler på psykiske
belastninger inden for
forskellige arbej dsområder
Det psykiske arbejdsmiljø er et resultat af de samlede påvirkninger i ar-
bejdsmiljøet, dvs. at både fysiske og kemiskc faktorer og forhold omkring
arbejdets organisering har betydning. For at illustrere disse sammenhænge
har vi bcskrevet -5 forskcllige arbejdsomrirder. hvor vi specielt trækker de

forhold frem, der er psykisk belastende. De eksempler, vi nævner, er:
hjemmehjælpen. kloakarbejcle, maskinarbejde. pædagogarbejde og kon-
torarbejde. De psykiske belastninger. der findes her, vil kunne genkendes
inden for mange andrc arbeidsområder.

Hjemmehjælp
Hjemmehjælpere har i dag en central placering i det sociale system. Formå-
let med deres arbejde er ikke bare at forcbygge plejehjcmsanbringelse og
aflaste en hårdt nedskæringsramt hospitalssektor, men omfatter også en
praktisk og psykisk stØtte til specielt ældre, en i forveien dårligt stillet grup-
pe isamfundet.

Hjcmmeplejens klienter har i dag stØrre plejcbehov encl de havde for,5 år
siden, fordi de sendes tidligere hjem fra hospitalerne og fordi der mangler
plclehjemsplaclser. Desudcn indskrænkcs tiden pr. klicnt. sii bare dc nØd-

vendigste funktioner bliver udført.
Det forØgede arbeiclspres virkcr belastencle både fysisk og psykisk for

den enkelte hjemmehjælper. Samticlig med at mere krævende og ansvars-
fulde arbejdsopgaver tildeles hjemmehjælperne. stirr de stacligvæk med en

meget lav status både med hensyn til løn og uddannelse.

En hjemmehjælpers arbejdsdag
Kl. 800 Hos dirgens førstc klient er dcr ingen. clcr reagerer på dørklok-

ken. Naboer og hiemmepleiecentral kan ikke oplyse noget om,
hvor klienten er. Sir skal hiemmehjiclperen gennem det sæclvanli-
ge: politi, låsesmed, venten, usikkcrhed, ængste lse for klienten. -
l..e jlighedcn var tom.



Kl. 9r5 Hjemmehjælperen har af hjcrnrneplejecentralen firet anvist en
nødklient uden nærmere forklaring om arbejdsopgaven. Hjem-
mehjælperen mØcles her af en utålmodig klicnt, der skal have ucl-
nyttet tiden mest muligt. Forjaget og magteslØs styrter hjemme-
hjitlperen videre fra den utilfreclse klient.

Kl. 1015 Kaffen står parat hos den n:este klient - de har altici haft dct rart
sammen. Hjemmehjælperen er glad for, at klienten endelig cr
kommet hjem fra hospitalet. Klienten er dog blevet noget bevæ-
gelseshæmmet og hukommelsessvækket. Hjemmehjælperen har
ikkc haft nogen indflydelse på hjælpeforanstaltninger i hjemrnet
og heller ikke fået oplysninger om klientens sygdom, så hun er
usikker på, hvordan hun skal forholde sig.

Kt. 1215 Den medbragte madpakke spises på et vaskeri på vej til næste kli-
cnt.

Kl. 13(xr Hjemmehjælperen cykler langsomt hen til rlagens sidstc kticnt.
Denne er altid mcget nedtrykt. Ensomhed har gjort klienten me-
get afhængig af hjemmchjælperen, hvilket hun føler meget bela-
stende. Hun prØver at undgå klientens beklagelser, og koncentre-
rer sig om cle praktiske opgaver. men har samtidig dirrlis samvit-
tighed over det. Med en følelse af ikke at slå til. cykler hun derfra.

Hjemmehjælperen står ofte i sit daglige arbejde i situationer, hvor hun ikke
føler, at hun slår til. Oftest er det problemer, der ikke kan løses af hjemme-
hjælperen, f.eks. klienters ensomhed, sygdom, manglende tekniske hjiel-
pemidler; men fordi hjemmehjælperen har den direkte personlige kontakt
til klienten, er det vanskeligt ikke at lade sig påvirke af p«tblemerne. Det
forstærkes af, at hjemmehjælperen arbejder alene og derfor ikke har mu-
lighed for at diskutcre problemer og oplevelser i arbejdet med sine kolle-
ger.

I sådanne situationer er en meget almindelig reaktion, at hjemmchjælpc-
ren vender sine arbejdsproblemer indad som dårlig samvittighed og util-
strækkelighedsfølelse.

EN LøsNrNG Fo( ,
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»Der er nogle situationer. der er jeg godt nok hclt nede i kælderen - helt
ncde. Når'man bliver nødt til at slic'lc sig løs fra en gammel stakkels
mand, der græder og ikke vil slippe mig. Det er også for dårligt, når jeg
ikke får snakkef orclcntligt med ham, nten hvacl gør man. Min kan jå
heller ikke komme for sent til den næste. oe det sidder i hovedet hele ti-
den. en clårlig sam"ittigherl, trg jcq fur ikkå frcct, før jeg cr tilbage ved
ham igen."

(Husligt Erhverv nr. l1 19U0.)

Ticlspres. manglende arbejdsbeskrivelser, diirlig information om klienter-
ne clg cleres pleie og ingen cller ringe inrlflyclelse på tilrettelæggelsen af ar-
bejdet er forhold. hjemmeh jælperne ofte mØder, og som gø..6t vanskeligt
at klare de situationer og det ansvar. der følger mecl arbejclet.

Fn stresset arbejdssituation, hvor man har for lidt tid til arbejdet hos clen
enkelte klient, bliver endnu mcrc presset. når man ikke har en ordcntlig ar-
bejdsbeskrivelse, f.eks. forholdsregler ved medicinsk behandling af klien-
ter med kræfthæmnrcncle stoffer. Man kan også være usikker på, hvad man
skal gøre, hvis en klicnt htrr store personiige problemer, man ikke umiddel-
bart kan IØse.

rl
@

Psykiske arbejdsmiljøbelastninger ftrr hjemmehjælpere

l. Alene-arbcjcle.
2. Afhiengighcdsfitrhold mellcm klient og hjcnrmchjirlpe r.
3. Utilstrækkelig uddannclsc i forhokl til dc krav, arbcjdet stiller.
,tr. Ticlsprcs.
S U""gi"rdc artrejdsbesk r ivclser.
6. Manglenrlc indflvclclsc pii irrbcjrlets tilrcttclæggelsc.

Belastningerne kan ikkc adskilles. dc hængcr sammen og forstær-
ke r hinartdcn. og cle t er clen samlcdc virkning, clcr gør arbejdsmil,
iøt'l psr kisk he lrrsle ndr'.



Kloakarbejde
Kloakarbejderne har et hårdt arbejdsmiljø, både fysisk, kemisk og psykisk.
De arbejcle r i mange tilfældc under særdeles trange pladsforhold under.ior-
clen i kloak kernes kanalsystem . Her skal de rense og forctage reparationcr i

uhensigtsmiessigc arbe.jclsstillingcr og med en masse bcsværligt sikkerhcds-
udstyr.

Kloakarbcjderne udsættcs for
alt det affalcl, cler udledes fra pri-
vatc husholclninger og de kommer
uvægerligt i kontakt med affalds-
stoffe r. sc'rm industrien i al stilhecl
skiller sig af med gennem kloaksy-
stcmet. Det er forskclligt. hvor-
dan kloakarbejderne udsitttes for
spildevanclet athængigt zrf. om dc
arbejder mecl at vedligeholde klo-
aksy'stemet eller om de arbejder
på pumpestationcr eller rens-
ningsanlæg. Men alle kloakarbci-
dernc er udsat for en massiv på-
virkning rf mikroorgrrnismer
(bakterier, virus og parasitter) og
l'or et ukcnclt antal af mere eller
minclre farlige kemiskc stoffer,
som bliver udlcc'lt i kloaksystemet
fra virksomhederne eller som ud-
viklcs i selve kloaksystemct.

Kloakarbejderens arbejdsmiljø ændrer sig fra timc til time alt efter. hvil-
ke udledningcr, clcr forettrges. Han ved aldrig. hvad han går incl til, når han
går på arbeide. Han ved, at han kan risikere en akut forgiftning, og måskc
ikkc få h jælp hurtigt nok. fordi han oftc arbejcler alene. Han kan risikcrc at
blive udsat for kemiske stoffcr. der meclfører en kræftsygdom om 20 irr.
Den usikkcrhcd og angst. cler fr,tlger rnerl disse arbcjclsbctingelscr er en til-
vorlig psykisk beltrstning.

Disse belastende arhejdsrniljøforholcl unclcrbygges af 2 rapporter om
kloakarbejdernes arbcjdsmiltø. der påviser. at:

- De fleste har probleme r mccl deres mave.

- Mange uclsættcs for gener som utilpashed, hovedpine, kvalmc, svimmel-
hccl. usædvanlig træthecl. koncentrationsbesv:rr.
Kloakarbejderne er mere syge end andre LO-arbejdere.
De mest foruroligcnde unclersøgelser konstaterer. at kloakarbei clergrup-
pen har en større hyppighed af arbejdsbetingede dødsfald bl.a. p.g.a.
kritft.

- 1/3 ai de udspurgte havde incien for de sidstc år haft periocler med psyki-
ske problemer, f.cks. søvnløshccl. uligcvægtighcd, clepressir)n og angst-
tilfælde.
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På trods af at trrbe jdetved kloakkerne er farligt. er de t'leste kloakarbejdcre
tiilredsc mcd deres arbejde, fordi de har ret frie arbejdsfbrhold og mulig-
hecl tbr fast ansiettelse. De sundhedsfarer. der er iiir"bejdet, rvæÅero clc
flestc kloakarbejdere sig efterhånden til. Mange kloakarbejdere mener
ikke. at de har sundhedsprclblemer idercs arbeide. Ikke desto mindre viscr
dct sig, at de fleste har en række sygdomssymptomer, f.eks. har næsten alle
kloakarbeidere jævnligt maveprobremer. 

-Diise 
gencr betragtes imidlerticl

ikke som sygdom. men som noget der hører med til arbejclei
Følgcnde ekscmpler belyscr dcnnc,tilvænning-:
Næsten alle kloakarbejdere får maveproblemei. når de vender tilbage fra

ferie. Idet den afgiftning, der er skct i t'crien -qør det nØdvendigt med en ny
tilvænning.

"En kloakarbe jder pri en purnpestation blev alv.rligt syg. og cn anden
overtog hans arbejdc. Den nve mand syntes, cler lugtede uiclerligt på
arbejdsstedet. Dcr blev foretaget en rnåling af, hvilfe stoffer der var i
luften, og det viste sig, at der var en kraftig frrrurening afgiftstoffet bcn-
zen. (Benzen angriber knogremarven og kan give inreåning til brod-
kræft.) Han. der tidligere havde haft arbå.idet. åøde efter en ieriocle af
blodkræft - f.rdi han stille og roligt havde ivænner. sig til den'besynder-
lige lugt på sit arbejde."

Kloakarbejderen befinder sig i en vanskelig situation. Forcli han pii den ene
side ved. at arbejdet er farligt - han scr sini arbe jdskammerater blive syge
og dø for tidligt. Pir dcn anden sitlc er han nødt tiiat forsøgc at skubbe pro-
blemernc i sit arbejde fra sig for at kunne holde ud at gipå arbejde hver
dag. Denne situati.n cr.psykisk belastendc og kan føre1il'forsketiige psy-
kiske symptomcr. som f.eks. utryghcd. nervø.sitet og cn følelse af åagtcs-
løshed. s.m kan udvikle sig til egcntlige psykiske liclelser. f.eks. clepressi-
on.

Psykiske arbejdsmiljøtrelastninger lbr kloakarbe.iderne

l. Faren for sygdom elle r tor tidlig død p.g.i:. de forskellige stof-
ftr og materialcr. hvor slmntcnsitrnirr{cn ovcn i købct hele ti-
clcn ænclrcs.

l. Ke mrske :ltrflr.'r. tlcr kirn lørt. til psr ki'ke svrnpl(rmcr.
.1. Alcne-rrrhr.jde.
J. Arbcjdc unclcr.jorcle n unLlcr triursc plrclsforholcl.

Belastningernc kan ikkc udskille s. tle hrngcr samme n og forstær-
kcr hinanclen. og de t e r dcn sarnlcde virkning. clcr gør arhc jdsnril-
jøet psvkisk hclastendc.



Maskinarbejde
Arbejdet som mnskinarbejcler ved cn »gammeldags« værktøjsmaskine kræ-
ver en stor håndværksrnæssig viden og stor sclvstændighed i tilrettelæggel-
scn af arbejdsgangcn. Samtidig krævcr arbejdet en vis indsigt i hele produk-
tionsgangen. Verl dette arbcide. har maskinarbeldercn derfor cn omfatten-
de indflydelse på selve arbejdsgangen. Dcr er irnidlerticl fare for, at disse

positive f«rrhold vecl arbejdet. vil forsvinde vecl indførelse af NS-maskin.-r'
(numerisk styrede værktøjsmaskiner) i maskinindustrien. En NS-maskine
kan erstatte 3-,1 ,giimmelclags. værktøjsmaskiner. Inclførelsen af dennc

teknik kan betyde en større risiko for arbej dsløshed for gruppen af faglærte
rnask inarbcjdere .

En af "fiduserne« vecl NS-maskinernc er, at visse af maskinarbejderens
faglige fitrdighedcr overførcs til maskinen'- clvs. at en stor del af den hiind-
værksmæssige vidcn bliver overflødiggjort. Derfor er arbejdet meget lidt
selvstændigt. og maskinarbejcleren får næstcn ingen inclflydelsc på arbei-
dets tilrettelæggelse. Hos de få ntaskinarbejdere. der laver programmerne,
er der clog brug for høje kvalifikirlittner.

Arbejdet som opcratør ved en NS-maskine er som regel rneget monotont
uncler bearbeiclningsproccssen. Maskinarbejclcren skal på den e ne side

værc passiv og blot lytte og se på processen, sarntidig med at han på den an-
dcn sicle skal være opmitrksom og parat til at gribe ind i processcn med hur-
tige reaktione r, hvis noget går galt. På grurrd af de store investeringer i NS-
maskinerne udnyttcr ledelsen dem rnest muligt. således at cle kører kon-

INOFøRING AF
NUHEAISK STVRET

TEt(t gri)6f
gg$ ARBE:o€e-

E:oMm.oLr-

72



stant. Derfbr bliver nraskinarbejde ren meget bunclet til sit artrejdsstecl og
clermecl også mere isoleret fra sine arbcjrlskammcratcr. Disse arbeldsfor-
hold virker psykisk belastencle. Mange maskinarbejdere. der arbe jcler som
operatører vecl NS-maskincr klager da osså over foiskellige psykislc sy.rp-
tome.r.. Mange føler sig konstant stres-sede og krager ove. Å"ng.l"n p, iugii-
ge udforclringer. sanrticlig med at cle føler ofgiventred ovcr foi.at ændre ar_
bejdsforholdene til det bedre.

De.store investeringer rnccltører også tit skifteholdsarbejde . Dettc giver
en række psykiske og fvsiskc gener: man er crervis afskårei fra at deråge i
socialc.aktivitctet, og pii grund af forstvrrclser i cløgnrytmen" licler mangc af
mave\Ar. fordøielsesprohle rner (,g sØ\ lilØshcd.

støjen e r også blevet et stØrre prcr-blern for maskinartrejclcrne. f.rcli skæ-
rehastigheden sættes op og maskinerne er i clrift konstani.

Maskinarbejclerne har .gså problemer rnecl kølc-srnØrcrnicller. (icnerne
i tbrbindelse rned disse er velkcndte, meri det cr ofie vanskeligt at få en fuld_
stænclig cleklaration fra procluccntcrne. Dette medfører en us]kkerhecl ,vcr
for skadevirkningerne på langt sigt.

. En clel NS-operatØrer ,encr ikke. cler cr anclet at gøre encl at tilp.ssc sig
de n1,e arbejclsforhold. Men dcn nye tcknik rncdtør.iikk" af sig seiv, at ar_
lre jtl:intlh,rltlel Lrlirt.r ringt.r..cn,l i.'tl eri ..g;rmrncltlags. rlcrklfj*-.,.kin..
Dcr findes faktisk n.glc maskinindustrielle virksomhider, hvor maskinar_
bejderne båcle cr med i met,deplanlægningsarbejcle, varctagcr prog.^.-
meringserrbcjde og kontrollerer produkterncs kvaiitet. Dette !ir.. "t'-.."meningsfuldt arbejdc. ftirdi clet krævcr stor selvstændighecl <ig ansvarsbe,
vidsthccl. sanr.rbejcle med kollcger og minclre (overordnet) kJ,trol.



I . lVlungcl pa fagligc udforclringer og ansvar.
l. ,,\lcnc-arlrc.idc og bundct til maskincrn.
3. Monotont artrejdc mecl krav ()n.l st()r upm:erksttmhed.
J. \to j.
-i. Skiftcholclsarbeide.
6. I isikkcrhe d orn t'arligc stoflcr i kr,llc-smitremidlcr.

[3clastnirrgernc kan ikkc aclskillcs. clc hænger samme n og forstltr-
ke:r Itinandcn. og rict cr tlcn samlcclc virkning. tlcr gor rrrbc jdsmil-
jøct psvkisk belastcndc.

Pædagogarbejde
i daginstitutioner
Hvacl villc clu gøre . hvis du skulle holdc et fØdselsdagsselskab for 20 unger
mcllcm3og6lir'?

Fra klokkcn 8 til 16 i clin toværclscs lc jlighed på 40 mr! Og hvordan ville
du rcagcre. hvis clu klokken 8 på festdagen fik at vide, at clin makker var
blcve t syg'?

Dct er jo ikke børneføclsclsc'lag hver dag pir institutionen. Men alligevel.
Mange blrrn skal passcs og besk:tftiges i institutionens lokaler. Dct stiller

mange krav til pæclagoger og medhjælperc. Socialstyrelsen siger, »at ho-
veclopeaven for cn claginslitution er at skabe et pærlagogisk nriliø, hvor
børn og voksne trives, og hvor børnene får optirnale muligheder for udfol-
clclsc. "

Dct kan nok få det til at sige klik indeni hoveclct på pædagogen, der står
clcr rnandag morgen kl. 8 mcd I 9 børn og ingcn kollega. for hun er syg, - og
heller ingcn vikar, for det siger kommunen, at det er der ikke råd til. Hva'
skcr dcr så'l Man bliver strcssct.

En undersØselse lavct af Pædagogisk Kartel viscr, at mere end halvdelen
luf pæclagogernc oftc følcr sig slressede . En anclcn undersØgelse fra Sverige
viser. at hvis antal pcrsonale forøges fra 1 pr. 5 børn til 1 pr. 3 børn, ia så fal-
cler adfitrdsvanskelighederne hos børncne og sygefraværct hos de voksne
halvercs. Det siger noget om en af dc vcje , man kan gå for at mindske nogle
af clc ps1,k iske trrbej clsrn ilj Øbcl astn i ngcr i pledagogarbcj dct.

Men dcr cr også andre psykiske bclastninger i arbejdet, end det, at pæda-
gogcn har mccl mange menneskcr at gørc pii 6n gang mecl clc krav clet stil-
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ler. F.eks. foregår meget pædagogarbejde under utroligt trange pladsfor-
hold. Det skaber irritation og konflikter blandt børnene. Det giver indekli-
maproblemer, hvis der ikke er ventilation, og det er der meget sjældent.

Så er der stØjen. 20bØrnpå40 m2: Det skal jo larme.
En pædagog siger om sine arbejdsforhold:
»Når jeg kommer hjem fra en lang dag på institutionen er jeg helt ør i
bolden. Alle mulige konflikter ligger og roder rundt - skulle jeg nu ha
gjort det på den måde eller på den måde? Jeg kan engang imellem gribe
mig selv i at have skuldrene helt oppe om ørerne, hvor jeg så må tvinge
mig selv til at sætte dem ned på plads og så slappe af , altså ..."

Ansvaret for at sikre de bedste udviklingsbetingelser for børnene kan være
en stor psykisk belastning (specielt i en krisetid). Pædagogen har ansvaret
for:
- at børnene ikke kommer til skade, f.eks. når de er på udflugt og skal føres

sikkert gennem trafikken,
- at gribe ind på det rigtige tidspunkt, hvis børn viser tegn på "unormal"

udvikling.
at integrere fysisk og psykisk svage blandt såkaldte normale børn, uden
at det hæmmer nogle af parternes udvikling.

Herudover har pædagogerne i forbindelse med deres uddannelse fået vide4
om, hvad der skal til for at skabe nogle gode betingelser for børn. En viden
som vanskeligt kan bruges ide fleste institutioner, især p.g.a. de dårlige
normeringer. I den sammenhæng kan det også være en belastning, at pæda-
goguddannelsen er utilstrækkelig på en række områder. I takt med nedskæ-
ringerne bliver de pålagt flere og flere opgaver, som egentlig kræver yderli-
gere uddannelse, f.eks. viden om fysisk og psykisk handicappede. Endvide-



re skal de kunne samarbejde mecl. og give råd og vejledning til en hel flok
forieldrc mcd viclt forskclligc mcninge r orn clcn »rigtige " pæclagogik.

Udover de alleredc nævntc bciastningcr blivcr c'lagligdagen cndnu mere
sur af, at det er et neclvurderet arbejde.

- Børnepasning har traditionelt været kvindearbe jde i hlemmet, og regnes
derfor ikke for »rigtigt arbe jcle«.

- L6nnen er diirlig.
For pædagogerne forstærkes dette pres af en oplevelse af rneningsløshed i

forhold til deres arbejde. Det kan være svært at skabe en meningsfyldt hver-
clag i institutionen i et samfund, hvor der ikke er placls til børn, mcn hvor cle

blot skal opbevares indtil de kan gøre nytte i produktionen.
Pædagogen skal kort sagt sikre en meningsfulcl hverdag for mange for-

skellige børn - og det i et samfuncl. hvor der ikke er politisk vilje til at afsæt-
te cle fornØclne ressourcer hverken til p:eclag«rgernes uclclannelse eller til
dct dlrg.lige rr rhc id,.' i irrst ilut i, rrrerr.

Psykiske arbeidsrniljøbelastninger for pædagngerne

I . Utilstrrkkclige normeringer.
l. Trirnge Pllrtlslirrholrl.
l. Støi.
4. Utilstru:kkclig udclannclse i lorhold til cle krav. lrhcjtlct rtillcr.
5. Nctlr urdr.'r('t irrhe iLlc.
6. Ansvarct for børncncs udvikling og sikkcrhcd.

Bcluslningcrttc klrtt ikkr'atiskille r. tlc hrngrr \amlnell og [orstirr-
keI ltinrutrlt'n.1rf rlr'trrtlcn'lrnrlctlcrirknirrg.ricrgørlrrhc.jrl'mil-
joCt P'.r' kirk hel:rstentle.
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Kontorarbejde
Pir kontorområdet ser vi i dag en rivende teknisk udvikling, som medfører
stor arbcjdsløshed. Eksempelvis forsØgcr ståiten at skære ned på sine admi-
nistrative omkostninger. der er budgetteret mange milliardcr kroner til ny
teknik inclen fbr clet offentlige - personaleforbruget skal nedsættes med
u0.000 inden 1990.

Det hliver staclig billigere at fremstille EDB-bascrct kontorteknologi , en
teknik clcr giver meget store muligheder for at rationalisere kontorarbejdet
i bådc små og st()re kontorcr.

Tasteoperatørarbejdet
Dette arbejde består typisk i at indskrive (indtaste) oplysninger fra mange
ens bilag i EDB-maskinen. Det foreg:lr på kontorer. f .eks. inden for stat og
kclmmune. i f«rrsikringsselskaber. banker osv. Via et eventuelt indbygget
1ælleapparat og ur karr rnaskinen registrere, hvor mange anslag tasteopera-
tØrcn har slået, hvor tit hun ta'r sig en kaffepause, går på wc m.m. På denne
måcle Øges kont«rllen merl irrbcjdspræstaticlnen. Dette arbejde cr mono-
tont, rutinepræget og udcn faglige udfordringer. Man arbejder isoleret og
er bunclet til rnaskincn i cn fastlåst arbejdsstilling, som bclaster musklerne
ensidigt. Arbejdet stillcr store krav om koncentratic'rn. og det skal foregå i
et hØjt tempo.

Typiske kommentarer til arbejdet fra tasteoperatørerne kan være:

"Dcr fincles ikke noget værre arbcjclc clet skulle lige være at siddc og
skrue skruer i ved et samlebånd«.

"Vi må ikke tænkc sclv. Vi skal indtaste. hvad der står, selv om det
helt tydeligt er cn fcil. Fejlene skal en anden afdeling nemlig tage sig af,
så vi ikkc bliver sinkel i arbejdet".

FÅ FIN6RENE uD
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-l'ekstbehandlin 
gsarbe.ldet

Tekstbehandlingsmaskincr er i princippct en EDB-maskine med tastatur
og skriver og som regcl mecl cn clataskærm, hvor den clektronisk behancllc-
cle tekst kan ses. før clen blivcr skrcvet ucl på papiret. Tckstbehancllincsan-
llrg finclcs i lorskellige uclgavcr. clet kan vlere cn stor central EDB-mriikine
mccl flcrc teksthehancllingsmaskiner tilsluttcde og en central skriver, cler
rnodtagcr hrevc ll'l rnange iorskellige kontorcr. Det kan.gsli va:rc en cn-
kelt rnaskine rned færre mulighcder. Fielles for dem alle er, iit tcksten opt,c-
varcs i EDB-maskincns hukommelsc. Fordelen vecl clettc er. at fe.il retles
lynhurtigt (ingcn klippe-klistre) og tekstdele kan flvrtes om. nyt tilfØjes
rn.r'. cftcr hchag inclen clen f:erclige tekst skrives uci pir papir. [irevet scr
»pcrsonligt« ud og stiir automatisk pient opstillet.

For kontorarbejdcren bctyrler tekstbehancllinssmaskincn irnicller-ticl. a1
cler bliver minclrc indholcl i arbejclet. F.eks. stilles cler ikke længere så høje
krav om ut kunnc skrivc kclrrekt dansk (rnaskinerne får inclbvelqet cn »rct-
skrivningsordbog") ellcr at kunnc stillc et brev pir:nt op. Arbeiclet mecj ct
brer" bliver i noglc tiliækie rccluccret til en sammcnstykning ai tekstbrok-
kcr. cler uclmærker kan udføres af en kontorarbcjder uilen r,"ilig" kvatifikii-
tioncr. Samtidis betvcler den ny teknik. iit arbcjdet bliver rtitincprægct.
hvilkct skaber mulighecl tirr en større kontrol. Belastningerne i arbejdet cr
clc santme sont hr.rs tastcopcratørcrne.

Forskelligc undcrsØgclser viser. at belastningernc i såveI tasteoperatør-
arbe jclct sorr tekstbehancllingsarbe jdet ofte bcvirkcr en følelsc attensom-
hccl.og frenrmeclgjorthecl. clårligt hurnØr. irritabilitet. manglende koncen-
t.ationscvne. unaturlis træ1hccl eftcr arbejdct. øjcngen-r. hoveclpinc.
snrcrter i nakkc og skuldrc osv. Angsten for arbcjclsløshed er en staclig bc-
lastning yrå kont«rronrriiclet, hvor maskiner kommcr incl i rlen 

"r" "n,i.,rgmcrrnesker lvrcs i de n anden cnde.
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Ps-vkiske arhe'idsmiljøbelastninger for kontorarbejderne

L 'l'russel om irrbejds[øshed.
l. Monotont lrbcjdc - mccl krar,orn stor opmærksomhcr.l.
.1. Tcmpoarbejdc.
-1. \'langcl ptr faglige udli.rrclringer.
i. Alcrre-lrrhcjtlt..rg lruntle I lil muskiltr..n.
(r. N'llskinkontrol mcd arbc.idspr:rstationcn.

Belastningernc karr ikke adskilles, de hængcr sammen og forstær-
kcr lrirranrlen. og dct cr dcn samlccle virkning, dcr.qØr arhc jdsmil-
i(4cl psvkisk hclastcndc.



I:-
Psykiske belastninger
arbejdeti

Modsatrettede krav i arbejdet
Af de foregående eksempler fremgår det, at mange belastninger i arbejdet
er psykiske belastninger. Hjemmehjælperne og pædagogerne føler sig

stressede p.g.a. de mange modsatrettede krav i forbindelse med arbejdsop-
gaverne. Stressfølelsen kan forstærkes af utilstrækkelighedsfølelse og dår-
lig samvittighed, fordi dct ikke er
muligt at tilfreclsstillc kravenc -
hvor rimelige dc encl svncs at
vlere. C)gsii andre fag pritges af
modsatrettecle kr:rv. f.eks. maski-
narbejderne, der ornhyggeligt skal
overholde bestemte nøjagtighed-
skrav. eller bestemte sikkerhed-
forskrifter og alligevel skal for-
søge at prcsse procluktionshastig-
heden i vejret.

En vigtig moclsætning. som har
stor betydning for den konkrete
psvkiske bclastning inclen for
mange fag. er modsætningen mel'
lem ansvar og ligeg.vldighetl. De
flcste mennesker afxrævcs clg fø-
lcr et ansvar for cleres arbejcle. Al- Krat,et om overholdelse ul tids\tkmen og hensv-

ligevel tvinger Omstændighedernc nct til nu'nrtskenc er rtfte t'unskcligt ttt lorene.

dem imange tilfitlde til at optreecle mecl cn vis ligegyldighecl i arbejdet.
F.eks. føler mange hjemrnehiælpere det som en stor bclastning. at de ikke
kan give sig tilstrækkelig ticl til at tage sig af ile e nkclte klienters sociale og
praktiske behov. De føler. de må gøre arbejdet halvt og lukke øjnene for
iibcnlyse kontaktbehov. Norrneringerne cr simpelthcn for clårligc til. ar de

kan dække dissc behov foruc'len det praktiske trrbejdc. Er sådanne arbejds-
forholcl reglcn og ikke undtagelsen. kan denne ps,vkiske belastning udvikles
videre til cn følelse af »at man ikke slår til i sit arbeide«. Dette gØr det også

tit svært at holcle fast icle fagligc kretv om arbciclsticler, arbeidsforhotd.løn
osv.

I meget rutinepritgel arbejdc cr ligegylcligheden oftc mest fremtritden-
cle. Mange arbejder for en dagløn og intet merc. Alligevel kræver arbeidet
et vist mindsternål iif ansvarlighccl - over for stop og skacler pir maskinerne
og produktcrnes kvalitct.
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. Sådanne arbejdssituationer. hvor man er udsat f.r mange og m.dstriden-
de krav. er stressende Det giver sig ucrtryk iinclrc uro. -irg.åtr.. usikkcr-
hed, følelse af manglendc kontrol ovcr situationen. Det ian virke i.cl pii
hele ens liv - også familien og friticlcn - forcli man kan have vanskeligt iuecl at
blive »færdig" med de uløste opgaver og problcmer i arbe jdet.

Der kan.gsii være tale om en belastning. hvis ens uclclannclse ikkc svarer
til det arbcjde. man udfører. og det ansvai. der følgor mccl arbejclet. Hvis vi
tænker på k«rntorarbejderen og maskinarbejclercn-. så står dc med inclførcl-
sen af.ny teknologi i den situation, at der i arbclclet er fii fagligc udforclrin-
gcr, idet arbe jclet fØrst og frernmest består af ritineprægeric iarrcllinger. I
andre job f.eks. hjemmehjælperc .g pædagoger cr den tiddannelsc. a-c nar
ikkc tilstrækkelig til at clække de krav. artcjctåt stiller om at havc ansvar for
andres opdragelse og velfærd. Begge situationer - at cler stilles for fii ellcr
for store krav er belastende.

Isolation i arbej det I alene-arbejde
Hjemmehjælpere føler-alene-arbejdet som en belastning. I cleres arbcjcle er
der sjældent mulighed for at snakke mcd kollegcr om clJpr.bremcr. då. c,p-
står i arbejdssituati.nen. også kontorarbejdeine og maikinarbejderne har
problemer me cl isolerct arbe jdc. Den tcknologiskå uclvikling har hetvclet.
at den enkelte i højere grad bliver bundet til maskinen hvaii enten ciet cr
en tekstbehancllingsmaskine ellcr en numerisk styrr:t clrcjebzenk. Dct er
ikke længere i samme grad muligt at snakke med koilegerne om -srnåproble-
mer undcr arbejdets uclførelse eller i naturlige purs"ii arbejdet. Deruclc,_
ve.r kan den stiger.rde isolation også betyile, ui nr.lre belastninger i arbejdct
bliver forstærkede. En anden konsckvcns cr. at clet hliver.ur"..r" på n.
bejdspladse. at dannc aktive grupper, cler kan styrke sammenholåct og
fasthoide det fagligc arbejclc i k lubbe rnc . Sircian ne giuppe. virkc r pri m,ingc
arbejdspladser som et bolværk mod ledelsenr ou.ig."b og har stor bctyå,
ning for. om dc mulige psvkiske belastni,ger i arbcjJet..nifnktirk bliver til
belastninger for den enkelte.

_ Isolationcn i arbelclet firrøger ensomhedsfølclse og fren-rmcclhccisfølelsc.
Desuden kan.det fremprovokere cller forstærke ciåriigt humØr og irritabili-
tet - en oncl cirkel, hvis clct kommcr til at inclvirke piiens frimiliåliv.

Rutinearbejde og tempoarbejde
Flere af de foregåcndc arbejclsbeskrivelser peger på, hvordan clen nye tck_
nologi har betyclet. at manpe arrbe jcisfu.ktionir cjr blcvet merc rutineprit-
gede og kræver færre t'ærclighedcr. »Man kunne lige szi godt lttgge h jcrncn i
porten«. siger cn rnaskinarbejcle r vecr en nunrerisk styret clre jiitni. forcji
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Alene. arbejde, ensformigt arbejtle, tempoarbejde, støj ... - belastningerne
kan ikke uclskille.;. de hænger sammen o:g J'or,sttrrker hinanden, og det ir den
.s t rn l e d c r.' i r k tt i n g, d e r gct r u r b t' j tl s m i l j 6,l t: t p s y k.s i k b c l ds r e n(l e.

han oplever meget færre daglige udfordringer og selvstændig planlægning
end ved den g.mmcldags clrejebærk. Noget ligninde gælcleikontora*rbejl
deren. som e fter inclførelse af EDB får det tidligere afvekslende arbejde er-
stattet af rutineprægcde opgaver - clikteret af maskinernes krav, som ofte
medføre r en forØgelsc af arbejdstempoet. Således får arbejderne færre mu-
Iighecler for at anvcndc og udviklc deres evner i arbejdet. §amtidig har me-
get. kontorarbcjde udviklet sig til udpræget tempoaib"lde. Skrivårbejdet
ved en tekstbehandlingsmiiskine cr som regel lådsagci af ct højt arhelds-
tempo. Det er velkendt. at tempoarbejde er psykisk belastencle. men hertil
komrner vdcrligcre dct lorholcl. at clcn teknik, åer bruges. give r flerc mulig-
heder for at gen,ernføre kontrol med den enkeltes aÅejclspræstation.

Et.såclant cnsformigt. gcntagelsespræget arbejde virkcr iløvende på bc_
vidsthcclen og hier.mencie på udviklingen af tankevirksomheclen.

Kontrol i arbejdet
Fn følge af cien nye teknologi er. at ledelsen opnår stØrre kontrol med ar-
bcjclets konkrerc tilrcttelrggelse og udførelse. F.eks. har maskinarbcjcle-
rcn mærket iien stigcncle kontrol iarbejdet ved NS-maskinerne. Den selv-
strndighecl i tilrcttelæegelscn af arbejclsgangen og den indsigt i og viclen om
hele procluktionsgan gen. der k rævedes af maski narbej cieren ved-den »gam-
rnclclags. tcknologi cr i dag i storr omfang ikke nødvcnalg. oa det typi:sk er
dct ukvalificercde maskinoperatørarbejde, der,overlaåes. til måst<inar-
bcldercn vcci den nyc teknologi. behøver maskinarbejderen ikke at have
clisse kvalifikationer. Denne forenkling be tyder, at det bliver lettere for le-
clelsen at kontrollerc maskinarbejclcrens arbejde. Den nye EDB-styrecle



teknik har i tilgifr yderligere kontrolmuligheder, fordi forskellige tælle-

anordninger i m"askincn ("sladrehankc.) registrerer, hvor længe der arbej-

des, og h-vor meget den enkelte producerer. Denne robotagtige overvåg-

nlng oit"u". som'nedværdigende og fremmer følelsen af fremmeclhed .g li-
gegyldighcd i forholcl til arbejdet.

Skifteholdsarbejde
Meddenstigendeanvendelseafdennyteknologi,vilskifteholdsarbejdet
ili*. .iuaig'*erc udbredt, idet de nye <1yre maskiner udnyttes døgnet

rundt. Skifieholdsarbejdet inclebærer en hel række sociale og sundheds-

;;;+; problemer. SIifteholctsarbejderen er afskåret fra at deltagc i fri-

iia.rr?"*i.ning. møder og socialt samvær i det hele taget' og der erstore

f rot,t"*",. mc.l-børnepasni.g. da institutionerne kun har åbent i dagtimer-

ir.. pe grund af clen forstyrrc'ise af den naturlige dØgnrytme' skifteholdsar-

bcjctet rndebærer. er arbejdet forbundet mcd en række helbredsmæssige

;;;;;. D. almincleligste sYmptomer.er.sØvnbesvær' uoplagthed' irritabili-

io ,rg *uu" tarmbcslvær, in,,l kan udvikle sig til mavesår'

Arbejdsløshed og magtesløshed
En vigtig begrunclclse for at indføre ny teknologi er arbejdsgiverens Ønske

on-,, .t-.Jar.Irc antallet af arbejclere. Truslen om arbejdsløshed er en stor

prvtirt t.,.r"stning inden for de områder. hvor der indføres ny teknologi,

i"å" ågra i den si'rciiile sekt.r. reclucerer man antallet af arbejdere for at

spare.

De forskellige forl.rold, dcr er anført som de vigtigste i forhindelsc m1! det

psykiske arb-cjdsmiljø' skal imidlertid ikke forstås som en udtømmenoe op-

i"il.ning af psykiskå belastninger. Sclvom clet ikke har fået en selvstændig

i.f,r..ffl"g,'eiclet eksempelvii'hclt klarr. ar stØj er en psyki-sk belastning,

"g 
rl t.,"ilr.e stoffer kan give varige^skader.på hjernen lige s.å vel som

uiikkcrhede n omkrins virk-ningernJaf de stoffer og materialer' der anven-

cles i arbejclet. er bclastende i cict daglige'
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Dit problem
- vores problem!
Der findes ikke nogen entydig forbindelsc mellem bestemte psykiske be-
lastninger og forekomsten af bestemte symptomcr. Nogle bliver syge af
stressende begivenheder, andre gør det ikke. Om de psykiske belastninger
medfører sygdom cller ej . er afhængigt af en række forskellige faktorer.
Her skal nævnes de væsentligste:

- Graden af støtte fra omgivelsernc (arbejdskammerate r, familie og ven-
ner) er meget vigtig for at kunne bearbejde de psykiske belastninger og
handle bevidst over for dem. Socialt isolcrcde mennesker bliver lcttcrc
syge af psykiskc belastninger.

- Dårlige sociale og økonomiske forhold kan forværre et sygdomsforløb.
Man har ikke råd til at blive hjemme fra arbejde for at »behandle. begyn-
dende symptomer.

- Den enkelte persons bevidste handlinger over for belastningerne. Den
mest effektivc måde at forhindre og bekæmpe sygdom på er både kollek-
tiv og individuel kamp imod belastninger i arbejdet. Den næstbedste me-
tode er en behandling af de fØrstc svage symptomer, eller at finde et an-
det arbejde.

Oftc bliver de psykiskc arbejdsmiljøproblemer clog gjort individue lle; men
det er vigtigt at slå fast. at psykiske arbejdsmiljøproblemer er et fælles anlig-
gende , som kræver kollektiv handling. De ttc kræver. at man er bevidst om
sammenhængen mellem de psykiske belastninger i arbejdet og de gener, de
kan medføre.

Nogle af de hyppigste eksempler på individualisering af de psykiske ar-
bejdsmiljøproblemer er:
- Hjerte/karsygdomme beskrives som forårsaget af cigaretrvgning og vel-

levncd, og ses ikke i sammenhæng med belastninger i arbejdsmiljøct.
- Træthed, hovedpine, mavcbesvær, irritabilitet og stress m.m. forklares

som problemcr, der stammer fra familien og fritiden og ses heller ikke i
sammenhæng med arbejdsmilj øet.

Mecl dcn individuelle forklaring på årsage rne følger forslag om inclividuelle
løsninger af problemernc. Spis mindre fedt løb dig glad - hold op med at
ryge - hold op med at drikkc osv.

Lægen, som ikke er uddannet til at forstå sammenhængen mellem ar-
bejdsbelastninger og sygdomssymptomer har kun mulighcd for at lappe på
symptomerne bl.a. ved at udskrive recepter på nervemedicin, sovemedicin
og smertestille ntlc rnedicin.

De vigtigste konsekvenser af at gØre de psykiske arbejdsmiljøproblemer
individuelle er:
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- Symptomerne opfattes som den enkeltes specielle problem og ikke som
arbejdspladsens. Dette betyder, at man ikke kan samles i en fælles kamp
for bedre arbejdsforhold.
Arbejdsgiverne får mulighed for at sortere arbeidskraften' så kun de

stærkeste (på kort sigt) blivcr ansat. Her er det vigtigt at holde fast i, at selv

om der selvlblgeLig er nogle, som klarer det bedre end andre, er det veldoku-
menteret, at arbejdsmilj@ets såvel psykiske, f ,-siske som kemiske belastnin-
ger skaber problenter for langt de fleste.

Arbejdets organisering - den egentlige
arsag.

som det er påpeget, er der mange forskellige faktorer i arbejdsmiljØet. som

virker psykisk bclastcnde. De fleste af clisse hænger sammen medorganise-

ringen-af arbejdet - med den måde arbeidet er ledet og fordelt på'

Årbejdsgiverne ejer arbejdspladserne og er »tvunget« til - i konkurren-
."n *.å andre arbejclsgivere herhjemme såvel som i udlandet - at produce-

re så billigt som rnriigt. Dette kan gøres ved clels at erstatte arbejdere med

maskiner for at spare lønudgifter dels ved at øge effektiviteten gennem tem-

poopskruning og akkorclarbejde, hvilket kræver øget kontrol og yderligere

iorenkling af arbejdsfunktionerne. Selvom de statslige og kommunale ar-

bejclsgiveie tilsyneladende ikke er underlagt et direkte profitmotiv, funge-

rei ae på samme måde. Det er altså arbejdsgivernes Økonomiske "behov«
og ikke arbejclernes menneskelige behov, som styrer udviklingen. Arbejds-
gir".n" har ioven på deres side, for de eicr som sagt arbejdspladserne og

f,ar clermed retteniil at lede og fordele (læs: skalte og valtc med) arbeider-

ne og cleres sikkerhed og sundhed. Godt nok reguleret af bl.a. arbejdsmil-
jøloven - med den sikkcrhed, det giver arbejderne.

Dvs. at (også) kampen for et psykisk arbejc'lsmiljØ. som sætter de menne-

skelige beho-v i fo.r..i. række. er ensbetydende mecl kampen for en ændret

arbeldsorganisering, hvor arbejderne selv organiserer arbejdet og sammen

løser de problemer, som opstår.
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Sammenfatning

Tegningen på næste sicle cr en sammenfatning af problemerne omkring psy-

kisk arbejdsmiljø:
Ht,or ligger årsagerne? - den private ejendomsret, arbejdets organise-
rirtg.
Hvordan er samrnenhængen med andre arbeidsmiljøproblemer? - for-
b inde I s e n t il ly s is k o g kemi.s kl b io lo gis k o rb e j ds mi lj ø.
Hvad består de aJ? J'.eks. isolation, tempoarbejde, skiftehold.
Ilvilke ,t)'ntptomer giver det? .[.eks. angst, spvnproblemer, hovedpine,
hjerte-kar s,vgdomme.
Hvud kan man gØre Jor at Løsc tlent? kollektiv oktion!

Fra statens side er arbejdsmiljøet reguleret af arbeidsmiljøloven med tilhø-
rende bekendtgØrclser. I startcn nævnte vi bckendtgørelsen om arbejdets
udførelse. hvor der bl.a. står. at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sund-
hedsmæssigt forsvarligt - bådc ud fra en enkcltvis og samlet vurdering. Ar-
be.jdsforholdene skal vurderes ud fra dets virkninger på den psykiske og fy-
siske sundhed sirvel pir kort sorn på langt sigt. Senerc står der, at det skal til-
stræbes, at nnnotont arbejde, tempctarbeitle <tg isoleret arbejde, som kan
medføre fare for nedbrydelsc af helbredet på kclrt eller langt sigt, begrænses

ellcr - for monotont og isoleret arhejcle undgiis.
Allerede inden denne bckendtgørelsc har fået praktisk betydning, har

Arbejclstilsynet imidlerticl udsendt en ,intern rundskrivelse«, der sætter
den ud af kratt. Man skriver simpelthen:

,,Der cr ikke mecl bckendtgørelscn ... tilsigtet nogen ændring i arbejds-
tilsynets praksis vedr. krav på området".

Bekendtgørelsen har dog åbnct muligheil for at tilkalde Arbejdstilsynets
arbejdspsykologer for at få kortlagt clet psykiske arbejdsmiliø. Krav om
ænclringer mir vi irnidlertid sclv stille på cle cnkelte arbejdspladser. Derfor
er cict vigtigt, at de psykiskc arbejdsrniljøbelastningcr bliver diskuteret i
klubber og firgfore ninger for derigcnnem at blivc betragtet som etlælles ctr-

bejdl;rniljpproblent <'tg ikkc ct inclividuclt prohlem. c'lcr har med det enkelte
menneskes pe rsonlighed og privatliv at gøre.

Den afgørende kraft. der kan t'icrne arbejdsmiljøproblemerne. er den
faglige aktivitet på arbejdsplaclsernc og i fagforeningerne. Det må være et
krav. at arbe jclsrniljøbclastningernc såvel cle psykiske som cle fysiske og ke-
miske flernes. Det kan ikke være mcningen, at vi skal arbejde med helbre-
det som inclsats.
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Hvad kan der gØres?

["ør.\t og frentnrcst : tltg cliskussionen op med kollegerne!
Før man kan begynde at handle må man vide, hvad det handler om. PrØv

f .cks. at gir ucl fra checklisten. Fincl ucl af hvilke be lastninger, der cr på din
arbejdsplacls. Spørg ciine kammerater. hvordan de opfatter sammenhæn-
gen nrcilcm disse belastninger og helbredct.

Prøv så at analysere dc faktorer, der gØr jeres artrejdssituation belasten-
cle. Sorn regel kan man pcge de vigtigste ting ud. men glem ikke at flere fak-
torer ge nsidigt forstærkcr hinanden. Og tænk på at løsningen af 6t problem
ikkc løser alle andrc.

Sorn regel vil det værc sådan at løsningen af problemerne går ud over den
traclitionelle opcleling i sikkcrhcdsarbejdet og tillidsmandsarbejdet, og
nødvendiggør at disse to instanscr arbeider sammen - måske bl.a. ved at
have en sikke rheclsrepræse ntiint i klubbestyrelsen.

Hvor kan der hentes støtte
til at løse problemerne?
Sikkerhedsrepræsentanten og tillidsrepræsentanten
f)u kan bruge din sikkerhedsrepræscntant og sikkerhedsudvalget til at rci se

en sag over for arbejdsgiveren: mcn sørg for ttgså at få inddraget tillic'lsre-
prIH\c n lr n lc r.

Om clcr umiclclelbart kommcr noget ud af det. afhænger af den styrke. clu

og cline kammcratcr llrgger bag kravcne.

F agforeningen og dens miljøkonsulent
Uncler alle omstændigheder er dct en god idd at informere sin fagfbrening
pli et tidligt tirlspunkt ogsii sclvorn fagforeningcn ikke har den fornødne
virlen til at løse prclblemet. Mcn det er vigtigt. at fagforeningen kan opsam-
lc crfaringer frii sikkerhcdsarbejdet og give cle m videre til brug for andre ar-
bejcispladser.

Bedriftssu ndhedstjenesten
Der er ikke ansat psykologer i BST. Mcn da der kan være tale om andre be-
Iastninger end clc psykiske, kan det nvttc at bruge BST. (Sc i øvrigt :rktions-
gruppcns pjece "BST'- kan clcn bruges").
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Arbejdsmedicinsk klinik
Her kan læger og psykologer som regel udføre præcise undersøgelser af psy-
kiske skader. Husk at fagforeningen selv kan henvise medlemmerne.

Arbejdstilsynet
Hovedbekendtgørelsen om arbejdets udførclse giver arbejdstilsynets psy-
kologcr mulighed for at give råcl og vejleclning (ikke påbud) m.h.t. clet psy-

kiske arbejdsmiljø - på eget initiativ. Men også på opfordring fra arbejder-
sicle selv om rnan ikke er cnig mecl leclclsen.

Aktionsgruppen
Her er du selvfølgelig altid velkommen til at hcnvende dig. Måske kan vi
give dig et godt råd eller vi kan komme uil til ct mØde og diskutere clcnne
pjece. Vi kan også som regel formidle kontakt til eksperter. der har den
specialviden, som du skal bruge.

I kan som sagt søge stØtte råd og vejledning forskellige steder. Men iden
sidste ende er detTer, som har skocn pir og vcd. hvor c'len trykker.

Her kan du læse mere
Gregersen, P m.fl. red.: "Om arbejdsmiliø" (Reitzel, Kbh. 82)

Hansson, S.O. & Eva Hellsten: "Arbejdsmiliø fra Atil Ø«. (Fremad' Kbh.
1 982)

Iversen, L. m.fl.: ,'STENØVÆRtrTET arbejclcre. arbejdsmiljø og faglig
kamp". (Reitzel. Kbh. 1979)

Kristensen, T.S.: "Kvinclers arbejclsmilip". (Frcmad. Kbh' 1978)

En gruppe kvindelige bryggeriarbejdere på Carlsberg: "Derfor kræver vi 6
timcrs arbejdsdag - nu! (Politisk Rcvy)

Bryggerirapportgruppen: "Bryggerirapporten støj og skiftehold" (Kbh.
1e72)

Hvenegaard, H.: "Vi arbejclcr. sir det halve ku' være nok psykisk iirbejds-
miljø i historisk og samfundsmæssigt perspektiv.. (Kbh.. 1981)

Noahs emneserie nr. 9, Arbcjclsmiliø 2
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Checkliste
Nedenstående checkliste kan bruges til at afdække nogle af de vigtigste psy-

kiske arbe jdsmiliøbelastningcr på arbejdspladserne. Listen kan bruges en-

ten som en spØrgeskemaundersØgelse, der uddeles blandt kollegerne eller
blot som oplæg til en diskussion.

Psykiske belastninger i arbejdet
Modsat rettede krav
1. Bruger du din faglige uddannelse i dit arbejde?
2. Er din uddannelse tilstrækkelig i forholcl til

cle krav. arbejdet stiller'l
3. Stitler ilit arbeide krav om stor opmærksomhed.

koncentration og/eller præcision?
4. Stiller dit arbejde krav om højt tempo?
5. Stiller dit arbejde krav om ansvar overfor

mennesker eller maskiner'l .

6. Er der forholcl i dit arbejdc, der forhindrcr
clig i at leve op til dcttc atnsvar?

7. Er der andre modsat rettede krav i dit arbejde?
tlvilke'l

8. Hvilke af ovenstående krav oplever du sclm belastende i dit arbejde'/

Isolation i arbejdet / alene-arbejde
9. Kræver dit arbe jde sarnarbejde med andre'l

10. Arbejder I blot ved siden af hinanden'l
I l. Er der rnulighed for at give hinanden en

hjitlpende hånd i ny og næ'/
Arbejdcr du helt alcne'l
Har du mulighed for at tilkalde hjælp i

akutte nødsituationer'l
Har du mulighed for kontakt med kollcger i pauser el. lign.? .

Findes dcr lokaler, så du kan mØdes mcd kollegerne?
Er der andre forhold, som fører til isolation i dit arbelde?
Hvilke 'l

I 7. Hvilke af ovenstående forhold ttplever du som belastende i dit arbejde'?

.la Nejnx
utr
trtr[tr
trtr
utr

12.
13.

14.

15.

16.

Ja NcjtruTtr
Itrtrtr
trtrntrNT
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20.
21.
22.
23.

Rutinearbc j cle og tempoarlrej cle

18. Stiller arbejclct krav om mangc forskellige færdigheder? . . .

19. Har clu indflydelsc pii hvilkc metodcr.
clu anvencler i arbej clct'?

Er dit arbejclc cnsforrnigl - rutineprar-qct'l
Stillcr dit arbcjdc kritv om hurtighccl og udholclenhcd'l . . . .

Arhejclcr tlu pli akkorcl'/
Er cler andre forholcl
dit arbcjde'? Hvilke?

vedrørende ensformighed og tempo i

2.tr. Hvil
de?

Kontrol i arbejdet
2-5. Kan clu sclv hestcntme arbejdstempoet'/
?6. Kan dtr holclc pauscr, når clu har brug for dct'l
17. Vecl clu. hvornår du bliver kontrollerct'l
28. Er dit arbc jde konstant rnaskinelt kontrollcret'l . . .

29. Er dcr anclre kontrolforanstaltninger i dit arbejde 'l Hvilke'l

30. Ilvilkc af ovcustående forhold bclaster dig i dit arbejde'/

Skifteholdsarbejde
31. Er du bclastet af skifteholdsarbcjde'?

Arbejdsløshed
32. Er clu bange for irt blivc arbejdsløs'l

Ja Nejtrtr
TI
TItrtrtrtr

kc al'ovcnståenclc forholc'I. oplevcr dtt som belastcnde i dit arbej-

.la NejtrTtrtrItrtrtr

Ja Nejtrtr

ntr



Aktionsgruppens pj ecer

Aktionsgruppen har - bl.a. i samarbejde med fagforeninger - udsendt en
række pjecer om arbejdsmiljøspørgsmåI.

Pjecerne er skrevet m.h.p. at kunne anvendes som materiale til arbejds-
miljøkurser, studiekrcdse og faglige konfcrencer.
1. En arbejdskammerat døde - en gennemgang af en arbejdsskadesag. (3

kr. inkl. moms.)
2. Skorstensfejernes arbejdsmiljø (kr. 7,- inkl. moms)
3. Hånclbog om arbejdsskadeerstatning ny revideret udgave 1982 (kr. 15

inkl. moms)
4. Det gælder dit helbred et anklageskrift i en arbejdsskadesag (kr. 6,-

inkl. moms)
-5 . Epoxy - en folder (kr. 10 for 1 0 stk . inkl . moms)
6. Arbejdsmiljø og fosterskader - ny revideret udgave fra 1982 (kr. 15,-

inkl. moms)
7. Bedriftssundhedstjenesten - kan den bruges? (kr.. 10,- inkl. moms)
8. Kopimaskiner og sundhedsfarer - 2. udgave med efterskrift 1982 (kr.

15,- inkl. moms)
9. Vognmaleren - En pjece om organiske opløsningsmidler (kr. 10,- inkl.

moms)
10. Skærevæsker Sundhed - Aktivitet (kr. 25,- inkl. moms)
11. Håndbog om kemiske stoffer, 1983 (kr. 15,- inkl. moms)
12. Kontrol med EDB på arbejdspladsen, 1983 (kr. 3,- inkl. moms)
13. Ny teknologi på kontoret, 1983 (kr. 15,- inkl. moms)
Ved køb af mindst 10 pjecer ydes 10% rabat. Forsendelse er ikke omfattet
af priserne.

Betaling foretages på giro eller check, der vedlægges giroindbetalings-
kort ved fremsendelse af piecerne.

Aktionsgruppens Information
Udkommer 6 gange årligt, heraf 3 gange som temanummer. Tidligere te-
manumre har omhandlet: BST, fosterskader, ny teknologi og miljø, psyki-
ske arbejdsmiljøproblemer, § 9-uddannelsen. EF, arbejdsskadeerstatning.
fyring af sikkerhedsrepræsentanter. Pris kr. 60,- pr. år.

Hvor får man fat på Aktionsgruppens pjecer?
Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere
Arnesvej 44,2700 BrønshØj. - Tlf . (01) 60 26 38.



Aktionsgruppen Arbejdere Akademikeres formål er at støtte
$e.n 

fagl-igg aktivitet på arbejdspladser og i fagforeninger om_
kring arbejdsmiljøproblemer. Dette gørei i pråksis veå at yde.l{ og- vejledning og formidle viden og kontakter til arbejdere,
sikterhedsrepræsentanter og fagforeningsfolk.

. Det er et grundlæggende princip for Åktionsgruppens arbej_
de, at dette skal foregå på arbejdernes egne p.æ-iirer.

Ud overdette praktiske arbejde udsender Aktionsgruppen pje_
cer om forskellige arbejdsmiljøspørgsmål som f.eks.-beOrifts_
sundhedstjeneste, sikkerhedsorgånisåtion, kemiske stoffer, ny
teknologi.

Formålet med disse pjecer er at skabe diskussion og debat.
pjecerne og derfor skrevet på en sådan måde, at de kaianven_
des som materiale ved sikkerheds- og arbejdsmiljøkurser, fagli_
ge konferencer, studiekredse og mØder.

Atlionsgrirppen Arbejdere Akademikere består af arbejdere,
sikkerhedsrepræsentanter og fagforeningsfolk og af læger, inge_
niører-, sygeplej ersker, sociologer, socialrådgiveie, tysloteraf,e_
uter, farmaceuter m.fl. Desuden er en række klubber og fagfo_
reninger tilsluttet som kollektive medlemmer.

Som medlem- kan optages enhver, som ønsker at arbejde i
overensstemmelse med Aktionsgruppens formåI.

I praksis bliver man medlem ved at henvende sig til Aktions_
gruppens kontaktadresse og anmode om at blive mldlem.
Kontaktadressen er:
Benny Christensen, Arnesvej 44,
27ffiBønshØj, Telefon (0t) 602638.


