
Tør du la´ være? 
Psykologisk tryghed i et belastningspsykologisk perspektiv 
”Måske er det kun mig, der tænker det… måske har jeg misforstået noget? Men jeg undrede mig over… Skal jeg 
sige noget? Nej, jeg lader være – jeg vil nødig virke kritisk eller bedrevidende. Eller dum!” 

Den indre dialog genkender mange. Det er både almindeligt og menneskeligt, når man er en del af en 
gruppe. Man kan kalde det gruppetænkning, som er det fænomen, når vi som gruppemedlemmer un-
dertrykker vores egne personlige og faglige værdier eller ideer og sætter social accept og gruppehar-
moni højere end vores værdier. Mennesket er mere socialt, end det er moralsk! 

Psykologisk tryghed i psykisk krævende job 
Psykologisk tryghed refererer til en kultur på arbejdspladsen, hvor man som ansat føler sig sikker på, at 
man ikke vil blive nedgjort eller ydmyget, hvis man kommer med en idé, en bekymring, peger på en fejl 
eller på anden måde stiller spørgsmålstegn ved det, der sker. 

Psykologisk tryghed er vigtigt på alle arbejdspladser, men det er særligt vigtigt, hvis man har et mentalt 
højrisikojob. Det vil sige et arbejde, hvor man regelmæssigt bliver konfronteret med ulykker, trusler, 
traumer, overgreb, død eller andre voldsomme begivenheder, eller hvor der stilles store krav om indle-
velse om at håndtere andre menneskers smertefulde følelser. På disse arbejdspladser bliver det ekstra 
vigtigt, at man føler sig tryg af mindst to årsager. Dels for at sikre kvaliteten af arbejdet og sikkerheden 
for dem, man skal hjælpe, så man som fagperson ikke ufrivilligt kommer til at svigte ens ansvar. Men 
også for arbejdsmiljøets skyld. Mentalt højrisikoarbejde kan nemlig – hvis opgaverne ikke løses i et 
sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø – få helbredsmæssige konsekvenser for de ansatte i form af stress, 
udbrændthed, medfølelsestræthed eller traumatisering.  

Dagens indhold 
Dagen indledes med en kort introduktion til belastningspsykologien, og hvad man kan gøre for at fore-
bygge udbrændthed og omsorgstræthed. Dagen fortsætter herefter med et fokus på fænomenet psyko-
logisk tryghed – hvad det er, og hvad man kan gøre for at styrke den sammen med sine kolleger. 

Programmet vil veksle mellem oplæg og øvelser, og du vil blive præsenteret for metoder som f.eks. 
”Undtagelsen”, ”Kunsten at få dårlige idéer”, ”Høflige gule kort” og ”Havnefest i Juelsminde”. 
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Forebyggelse er en holdsport, som lykkes, når alle i organisationen forstår hver deres rolle og ansvar og løfter i 
flok! 

  

 


