Sådan tager du
den nødvendige
samtale
Som leder har du et særligt ansvar for at forebygge og håndtere stress. Har du
en medarbejder, der virker stresset, så prioritér samtalen og få den i kalenderen
med det samme. Så kan du i mange tilfælde være med til at forebygge stress
og undgå, at din medarbejder bliver sygemeldt. Her kan du se en kort guide til,
hvordan du tager den nødvendige samtale.

1. INDKALD TIL SAMTALEN, NÅR
DU OPDAGER DE FØRSTE TEGN
PÅ STRESS

Du vinder intet ved at vente, og det kan være afgørende, at du tager samtalen så
tidligt som muligt. Det giver din medarbejder de bedste forudsætninger for at komme
tilbage i kontrol og trivsel.

2. FORBERED DIG INDEN
SAMTALEN

Mennesker, der er stressede, er lige så forskellige som alle andre, og ikke to
stressforløb er ens. Ofte skyldes stress en kombination af flere ting. Vær derfor
forberedt på at være imødekommende og spørge ind professionelt og nysgerrigt.
Måske skal der også flere samtaler til, før I har en fælles forståelse af situationen og
kan gøre noget ved den.
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3. SÅDAN KAN DU STRUKTURERE
SAMTALEN

Her kan du se, hvordan du kan strukturere samtalen.
1. Hvorfor har du indkaldt til samtalen?
Fortæl, hvad du har lagt mærke til. Holdt dig til faktuelle iagttagelser, og spørg, om
medarbejderen selv har oplevet nogen ændring.
2. Spørg ind til medarbejderens trivsel
Hvordan har du det? Giver arbejdet dig energi? Og hvordan går det med
samarbejdet med kollegerne? Det er vigtigt, at du hele tiden forholder dig til
medarbejderens oplevelse af situationen.
3. Tal om muligheder
Hvad kunne gøre din arbejdsdag bedre? Hvad kan jeg gøre, så du får det bedre?
Hvad kan du selv gøre – og kan dine arbejdsopgaver evt. prioriteres anderledes?
4. Hvis I har en fælles forståelse, så lav aftaler
Hvad aftaler vi? Hvem gør hvad og hvornår? Aftal, at I følger op om 7 dage – og
skriv aftalerne ned og send dem hurtigt efter til medarbejderen, så I begge har det
på skrift.
Hvis I ikke har en fælles forståelse
… så sig, at du indkalder til et nyt møde, hvor I kan fortsætte dialogen. Og går det
i hårdknude, så undersøg eventuelt, om I kan få hjælp til dialogen fra en tredje
person – for eksempel én medarbejder fra HR eller en psykolog.

4. FØLG OP EFTER SAMTALEN

Efter samtalen er det en god idé at prioritere din medarbejders opgaver – enten for
eller sammen med medarbejderen. Sørg for at få overblik over det allervigtigste og
filtrér det fra, som er mindre vigtigt i en periode. Måske kan én af kollegerne tage over
på vigtige opgaver med kort deadline? Og husk at følge op på både aftaler og trivsel
igen og igen i de kommende uger og måneder.
Et godt råd – hvis du synes, det er svært
Hvis du synes, at det er lidt svært at skulle tage samtalen, så husk, at det er bedre
med en klodset samtale end ingen samtale. Det vigtigste er, at du gør noget, så
medarbejderen får det bedre dag for dag og kommer i trivsel igen.

Er din medarbejder stresset?
Kontakt os på 45 13 17 17 – så tager vi hånd
om din medarbejder.
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