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Hvordan online
ventileringssamtaler 
skaber mindre
sygefravær
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Forord

Denne e-bog er til dig, som er medarbejderansvarlig, hvad end du er 
direktør, ejerleder eller HR-ansvarlig.

I e-bogen vil du blive klogere på, hvordan du med en forebyggende ind-
sats kan øge trivslen og nedbringe sygefraværet i din organisation med 
en simpel online metode.

I 2022 er stress stadig udtalt som en folkesygdom - og vi befinder os 
midt i en stressepidemi med mange sygemeldinger og højt sygefravær.

Alt for mange virksomheder og ledere står overfor selv at skulle hånd-
tere sygdom og mistrivsel.

Men hvad kan du i HR eller som medarbejderansvarlig gøre for at gribe 
ind, før det er for sent?

Det handler om at tage hånd om problemet proaktivt, ved at udføre en 
forebyggende indsats, før stressen og mistrivsel udvikler sig til reelle 
sygemeldinger.

Du får i e-bogen indsigt i vores validerede metode, der både forebygger 
stress og nedbringer sygefraværet hos medarbejderne.

 Job Vision A/S er et landsdækkende konsulenthus. Vi har gennem de 
sidste 27 år arbejdet tæt sammen med private og offentlige virksom-

heder, hvor vi tager os af deres medarbejdere og ledere - både
enkeltpersoner eller teams -, der har brug for coaching og sparring, 

fordi de føler sig stresset eller mistrives.



3

Kap 1 - Den viden du mangler om stress     4

 1.1 Tankeprocesser hos den enkelte 
 medarbejder skaber stress        5

 1.2 Håndtering af stress         8

 1.3 Du bør arbejde forebyggende      8

Kap 2 - Simpel online metode til at 
nedbringe sygefravær              11

 2.1 Hvorfor er metoden relevant?          13

 2.2 Hvad sker der i ventileringssamtalerne ?        15

 2.3 Hvornår tilbydes ventileringssamtalerne?        17

Kap 3 - Udbyttet af ventileringssamtaler         18

 3.1 Virksomhedens udbytte      22

 3.2 Medarbejderens udbytte     22

Kap 4 - 7 typiske faldgruber, som gør, at 
det ikke lykkes med at nedbringe sygefravær        23

Kap 5 - Er du klar på at nedbringe 
sygefraværet i din virksomhed?           27

Indholdsfortegnelse



1.
Den viden du
mangler om stress

4



5

Der eksisterer mange fordomme om stress, ligesom der også findes 
mange og ofte modsigende artikler.

Kigger du på synderne til stress på arbejdspladsen, bliver der ofte peget 
på arbejdsmiljø, arbejdsmængde, opgaver, deadlines og ledelse.

Der har i de sidste år været stort fokus på, at virksomhederne har disse 
forhold i orden, alligevel eksisterer stress i høj grad.

Selvom stress på arbejdspladsen har været på dagsorden længe, så er 
de fleste forskningsprojekter lavet for flere år siden.

Vi vil herunder give dig indsigt i sidste nye forskning, der kan bidrage til 
en forebyggende indsats i din virksomhed.

1.1 Tankeprocesser hos den enkelte
medarbejder skaber stress

Når det kommer til at nedbringe sygefravær, er det vigtigt at forstå, at 
medarbejdernes egne tankemønstre er i spil ved oplevelsen af stress – 
uanset hvad der ellers måtte forekomme af ydre stressfaktorer. 

Et klassisk eksempel er en medarbejder, der sygemeldes med stress, 
grundet dårlig ledelse. Dog er det ikke alle medarbejdere, der oplever 
de samme reaktioner under samme leder.

Det sker, fordi det enkelte individ tænker forskelligt om lederen og situ-
ationen. Stress skabes i tankemønstrene hos den enkelte.

Derfor skal en del af håndteringen af stress også findes i måden, vi 
individuelt tænker om stress.

Definition på stress:
En naturlig tilstand, både fysisk og mentalt, som gør os i stand til 
at overkomme en potentiel udfordring. Den form for stress, som er 
skadelig og kan resultere i mistrivsel og sygemeldinger, betegnes som 
uhensigtsmæssig stress.  

(kilde: Doktor Stig Sølvhøj PhD)
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Tre essentielle konklusioner

I 2020 udgav den danske doktor Stig Sølvhøj PhD. det nye og gennem-
gribende forskningsstudie ”Thinking Processes that create unwarrant-
ed stress and a method to change this”. Forskningen er et af de største 
stress-studier, der nogensinde er lavet i Danmark og viser: at uanset hvil-
ke ydre faktorer, der er til stede i forbindelse med individets oplevelse af 
stress, er der altid en klart defineret tænkningsproces til stede.

De 3 mest opsigtsvækkende konklusioner fra studierne er:

86% af respondenterne, der oplever stress, har en fælles 
tænkningsproces

Flere mænd end kvinder finder det vigtigt at bekymre sig, men 
at kvinder til gengæld bekymrer sig mere end mænd

98 % af alle kan komme ud af stress indenfor 5 timer ved at ar-
bejde med tankeprocesser

 Kilde: Doktor Stig Sølvhøj PhD

Uhensigtsmæssig stress defineres som en tilstand, der enten:

• Skabes i fantasien, hvor individets opfattelse af en endnu ikke opstået 
situation opleves som virkelig, og dermed fremkalder en fysisk og psykisk 
reaktion.

• Eller opstår ved, at individet forestiller sig, at den eksisterende situation 
er værre end hvad den faktisk er.

Det er således disse negative tanker, uden en samtidig løsning, som kan 
fremkalde en bekymring og deraf uhensigtsmæssig stress. Individet vil 
opleve magtesløshed og kontroltab, og have en oplevelse af at være fanget 
i den situation, som trods alt kun er en fiktion i tankerne.

To typer tanker giver stress

De negative tanker drives af metakognitioner, som er helt specifikke 
overbevisninger. De kan opdeles i to typer, som medfører stress:
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Den negative metakognition:

Er en overbevisning om, at man ikke 
kan styre sine tanker, altså et element 

af ukontrollerbarhed af de bevidste 
tanker. Samtidigt kan denne overbe-
visning også indeholde et element af 
skadelighed f.eks.: “mine tanker kan 

drive mig til vanvid”, “jeg kan blive syg 
af mine tanker”.

Den positive metakognition:

Er en overbevisning om, at der er en 
nytteværdi i at bekymre sig. Man kan 
have en overbevisning om, at det er 
nødvendigt at bekymre sig om sine 

arbejdsopgaver, da de ellers ikke kan 
løses. Det kan også være en overbe-

visning om, at man har brug for at 
bekymre sig om sine børn, da man 

ellers ikke er en god forælder.

Er en af disse to typer til stede, vil medarbejderen være disponibel for stress.

Hos Job Vision har vi oplevet, at det er blevet helt normalt at tale om 
stress og lave en form for selvdiagnosticering, uden en forudgående 
samtale med en læge, psykolog, stress coach eller terapeut på området. 
Vi ser ofte, at medarbejderne har opnået en overbevisning om, at de har 
stress, grundet en kollega, et familiemedlem, en ven eller ægtefæller 
har fortalt dem, at de har stress. 

Det betyder, at hvis dine medarbejdere selv mener eller er overbevist 
om, at de har stress, er der langt større sandsynlighed for, at det kan 
ende med en højere stressbelastning. I sidste ende kan det medføre, at 
medarbejderen bliver sygemeldt.

Vidste du at:
Dødeligheden stiger med 43 %, hvis man kategoriserer sig selv som 
værende svært stresset, MEN KUN hvis man samtidig mener stress er 
skadeligt. Hvis man ikke mener stress er skadeligt, har man med denne 
kategorisering den laveste dødelighed af alle. Inklusiv dem, der kate-
goriserede sig selv lavt på stressskalaen 

Kilde: Jamieson, J. P., Mock, M. K. & Mendes, W. B. (2012). “Mind over 
matter: reappraising arousal improves cardiovascular and cognitive re-
sponses to stress.” Indgår i: J Exp Psychol Gen. 141(3):417-22.



1.2 Håndtering af stress

I håndtering af stress er det vigtigt, at du fokuserer på det enkelte indi-
vids tankeprocesser. Der er ikke mange af de eksisterende behandlings-
metoder, som har fokus på dette.

Psykologhjælp
En af de mest almindelige behandlingsmetoder er at inddrage en 
psykolog. Det har skabt en overbelastning hos psykologerne, som nu har 
nogle af de længste ventetider nogensinde. Ligeledes hvis medarbejder-
en er henvist af lægen til en psykolog, er der en regel for, hvor meget 
forløbet må koste. Når beløbet er nået, stopper forløbet, uanset om 
medarbejderen er rask eller ej.

Psykologerne er utroligt dygtige til at dykke ned i den enkelte persons 
“livsrygsæk” og analysere og vende hele personens liv - både fortiden og 
den nuværende situation. Heraf er der opstået en fordom mod psykolo-
ger. Den omhandler, at de fleste forbinder det at skulle til psykolog med 
at være ‘virkelig syg’. Det betyder, at flere medarbejdere takker nej til 
tilbuddet om hjælp.

Sundhedsforsikring
En anden behandlingsmetode er, hvis du er heldig at have en sundheds-
forsikring. Herigennem kan du få behandling, som ofte udspiller sig i 
samtaler med psykologer eller coaches. Disse samtaler er ofte meget 
korte, og samtalerne kan i de fleste tilfælde først aktiveres, når skaden 
er sket og ikke til at arbejde forebyggende.
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Vidste du at:
Hvis du bliver trænet i at tænke anderledes om egen 
stressrespons – reagerer du med langt færre stressreak-
tioner.

Kilde: Jamieson, J. P., Mock, M. K. & Mendes, W. B. (2012). 
“Mind over matter: reappraising arousal improves cardiovascular 
and cognitive responses to stress.” Indgår i: J Exp Psychol Gen. 
141(3):417-22.



1.3 Du bør arbejde forebyggende

Et af de vigtigste råd, Arbejdstilsynet fremsætter omkring stress, er, at 
en arbejdsgiver skal sørge for at have relevante værktøjer til rådighed, 
så der kan arbejdes bedre med trivslen.

Det er sjældent, at de relevante værktøjer findes internt i virksomheden, 
før sygemeldingen bliver en realitet. Konsekvenserne ved ikke at arbej-
de forebyggende kan hurtigt påvirke hele virksomheden og er bl.a.:

Højere sygefravær

Store økonomiske omkostninger

Mindre produktivitet og performance

Mistrivsel og dårlig arbejdsglæde

Pres på hele teamet

Medarbejdere påvirker hinanden - både når de trives og mistrives. Der-
for er det essentielt, at du i din virksomhed handler proaktivt og har en 
forebyggende indsats, så I undgår mistrivsel.
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3 gode råd som din stressede medarbejder bør have hjælp til at afklare:

Det der fylder i tankerne, hvilken overbevisning er til stede?

Kan situationen løses uden, at det er nødvendigt at bekymre sig?

Mister medarbejderne noget ved at stoppe med bekymringerne?
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2.
Simpel online 
metode til at ned-
bringe sygefravær
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Den indsats, Job Vision tilbyder til at sætte ind mod mistrivsel og syge-
fravær i din virksomhed, bygger på forskningens konklusion om, at 98 
% af alle kan komme ud af stress indenfor 5 timer ved at arbejde med 
tankeprocesser.

Vi har udarbejdet et forløb, som du kan tilbyde dine medarbejdere. Vi 
kalder det for: Online ventileringssamtaler.

Vores definition af online ventileringssamtaler er følgende:

Med ventil menes der samtaler, som sikrer, at medarbejderne kan få 
afløb for indestængte følelser eller behov - hvor vi arbejder med tanke-
processerne.

På næste side synliggør vi, hvornår det giver mening for dig som leder at 
gøre brug af ventileringssamtaler:

“En række online samtaler, som skal 
tænkes som en ventil, der skaber rum, luft 

og plads til frit at tale”
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Høj trivsel

Belastning

Begyndende stress

Stress

Overbelastning
Sygemelding

2.1 Hvorfor er metoden relevant?

Gennem de sidste 4 år har vi hos Job Vision undersøgt, hvilke metoder 
der blev anvendt til stresshåndtering hos andre udbyder gennem inter-
views med psykologer, psykologvirksomheder, sundhedsforsikringer og 
HR-ansvarlige.

I denne proces opdagede vi, at der til stresshåndtering var en stor efter-
spørgsel på et simpelt forløb uden gennemgang af “livsrygsækken” hos 
medarbejderne. Her hentydede de især til samtaler, der adskillede sig 
fra psykologsamtaler.

I takt med at møder og samtaler er rykket mere og mere online, har 
trivselssamtaler hos Job Vision de sidste år rykket sig fra fysiske til on-
line møder med større succes.
 
Det skyldes, at:

Medarbejderne vil mødes online. De ønsker ikke at møde deres kon-
sulent i deres nærmiljø.

Det stresser deltagerne at skulle mødes fysisk. Det skyldes køreturen 
hjemmefra, eller at medarbejderen skal køre væk fra sit arbejde.

Der har været større tilslutning til online samtaler end til fysiske 
samtaler. Dvs. færre afbud til første samtale, da det har været let-
tere, for deltagerne at overskue de online samtaler.

Online ventilerings samtaler



Derfor består ventileringssamtaler af online eller telefoniske samtaler, 
af 1 times varighed. I samtalen har coachen fokus på at møde menne-
sket, der hvor de er. Det betyder, at der tales ud fra medarbejderens 
nuværende situation og tanker.

Vores stresscoaches har en bred værktøjskasse og mange års erfaring 
med denne type samtaler. Det betyder også, at hvert forløb tilpasses 
den enkelte medarbejderes behov.

Ventileringssamtalerne har fokus på den enkeltes tankeproces og red-
skaber hertil. Dette har resulteret i, at vi i gennemsnit bruger 4 samtaler 
til at bringe medarbejderen ud af de fastlåste tanker.

NB:
Er du i tvivl, om I har brug for hjælp til trivsel eller håndter-
ing af stress, så kan du få udført en trivselsanalyse, som kan 
belyse behovet..
Læs mere her.
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2.2 Hvad sker der i ventileringssamtalerne? 

Herunder får du et indblik i, hvad første samtale indeholder, og hvad de 
efterfølgende samtaler kan indeholde.

1. Etablering af en tryg ramme
og fortrolighed:
Her skaber vi en tryg ramme med fokus 
på den enkelte. Konsulenten præsenterer 
sig selv og fortæller om fortroligheden i 
samtalen, hvor medarbejderen uden frygt 
kan dele sine tanker og bekymringer.

2. Medarbejderens udfordring:
Herefter får medarbejderen lov til at “lufte 
ud” og tale frit om, hvad udfordringen er, 
hvis medarbejderen kender den.

Første samtale - Afklaring:  
Første samtale handler om, at medarbejderen 
får luft og bliver fortrolig med den til knyttede 
stresscoach. Samtalen foregår på tlf. eller 
Teams alt efter medarbejderens ønske.

3.  Stress eller tanker om stress:
Under samtalen vurderer vores stress-
coach, om medarbejderen har stress eller 
føler sig stresset. Dette gør coachen via. 
spørgeteknikker, som de er uddannet til.

4. Behov:
Ud fra vurderingen i punkt 3, tager 
vores stresscoach stilling til, hvor mange 
samtaler der kan være behov for.

5. Plan:
Mod slutningen af samtalen udarbejdes der 
en plan, så Job Vision sikrer progression.

6. Til næste gang:
 Samtalen afsluttes med en eller flere 
hjemmeopgaver/ øvelser til næste gang.

Eksempler på hjemmeopgaver:
1. Ved stresskollaps, vil hjemmeopgaverne være få og simple 
ex.: Vejrtrækningsøvelser, Netflix-opgave, eller luk ned for 
sociale medier og Outlook, når du arbejder med opgaver.

2, Ved lettere stress, kan hjemmeopgaver være: Flyt dig fysisk 
fra problemet f.eks. personen på arbejdspladsen, få fjernet 
opgaven fra dit bord eller “Tænk over……”



1. Opfølgning: 
Til at starte med følger coachen op på, 
hvad der er sket siden sidst?

2. Hjemmeopgaven: 
Her taler coachen med medarbejderen om, 
hvordan er hjemmeopgaven løst, har det 
været svært eller nemt?

Efterfølgende samtaler - Processen 

3. Ændringer:
Vi har fokus på, at få medarbejderen til at 
se, at vi ikke kan ændre andre, kun os selv og 
arbejder ud fra dette.

4. Flere perspektiver: 
Her får coachen medarbejderen til at være 
nysgerrig på udfordringen og sætter nogle 
tanker i gang i forhold til perspektivering. 
Kan der være flere perspektiver eller løs-
ninger?

5. Konkrete redskaber: 
Coachen giver og lærer medarbejderen 
konkrete redskaber til, hvordan personen 
kan arbejde med sine tankeprocesser.

6. Til næste gang: 
Samtalerne afsluttes med opdatering af 
plan og hjemmeopgave/øvelser.

“ “Coachen fik mig til 
at indse jeg havde 
stress, støttede mig 
til at finde en vej ud 
af stressen ved bl.a 
at give mig den ro 
jeg havde brug for 
samt nogle andre 
måder at tænke på.”

Jeg fik nogle red-
skaber der kunne 
hjælpe mig til at 
komme videre og 
som jeg kan bru-
ge fremover for at 
passe på mig selv, 
når jeg får for stort 
arbejdspres.”

“At coachen kunne 
rumme mig, da 
jeg havde det al-
lerværst. Og at hun 
kunne få mig tilbage 
til virkeligheden.”

Hvad mener deltagerne, at coachen gjorde bedst i samtalen?
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2.3 Hvornår tilbydes ventileringssamtalerne? 

Hvornår skal du anvende online ventileringssamtaler til at arbejde forebyg-
gende mod stress og mistrivsel? Det følgende er de mest essentielle situa-
tioner i virksomheden, som dine medarbejdere eller ledere kan opleve.

Når medarbejder eller leder har brug for at få luft i et fortroligt rum.

Når medarbejder eller leder virker modløs.

Når medarbejder eller leder mistrives.

Når medarbejder eller leder udviser stress symptomer.

Når der skal gennemføres store forandringer på arbejdspladsen.

Når der er gennemført store forandringer på arbejdspladsen og 
teamet ikke trives.

Når medarbejder eller leder skifter stilling.

Ventileringssamtalerne er et fortroligt rum, hvor medarbejderen frit kan 
tale om deres situation og følelser her og nu. Her får de redskaber med 
det samme til hurtigt at vende deres tankeprocesser.

Ved at benytte online ventileringssamtaler sikrer du, at I arbejder proak-
tivt. Det resulterer i, at din virksomhed har en langt stærkere forebyg-
gende indsats, som kan nedbringe sygefraværet og sygdomsperiode 
markant.



3.
Udbyttet af
ventileringssamtaler
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Nu har du læst, hvad der har ledt til konceptet bag online ventilerings-
samtaler, hvad metoden består af og indeholder.

Men hvad kan du få ud af at benytte metoden i din virksomhed?

Vi har i Job Vision gennemført online ventileringssamtaler med over 
2800 individuelle samtaler og 700 deltagere, der har svaret på et evalu-
erende spørgeskema. Resultatet var entydigt

92% 
af deltagerne har sagt, at Job Vision har 

nedbragt deres sygefravær

baseret på 2800 samtaler og 700 

adspurgte deltagere

“ ““Det som hjalp mig 
mest i samtalen var, 
at jeg fik en anden 
vinkel på mine følels-
er i forbindelse med 
en situation på job-
bet. Og et værktøj til 
at komme videre.”

“Det som hjalp mig mest 
i samtalen var, at jeg har 
fået meget hjælp af min 
coach gennem hendes 
måde at være nærværen-
de og støttende på for 
mig i en svær situation. 
Jeg har fået svar på mine 
spørgsmål og fået mange 
redskaber til at kunne 
tage mig fremad i mit 
sygdomsforløb.”

““Det som hjalp mig 
mest i samtalen var, 
at der var en, der 
lyttede og kom med 
andre løsninger, som 
man ikke selv havde 
set altid, så man 
stille og rolig ændre-
de sig og handlede 
anderledes”

18
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Hos en af de virksomheder, vi har hjulpet gennem ventileringssamtaler, 
har deltagerne svaret følgende: 

Meget tilfreds

Tilfreds

Mindre tilfreds

Følte du dig mødt? Skabte coachen tryghed?

Blev du hjulpet?
Har du fået nogle brugbare
værktøjer?

Meget tilfreds

Tilfreds

Mindre tilfreds

Meget tilfreds

Tilfreds

Mindre tilfreds

Meget tilfreds

Tilfreds

Mindre tilfreds

Udover at 92 % af deltagerne mener, at online ventileringssamtaler har 
været med til at nedbringe deres sygefravær, kan du også opnå store 
økonomiske fordele forbundet med en forebyggende indsats.

Ofte tænker virksomhederne, at et koncept med individuelle samtaler 
og en ekstern konsulent kommer til at koste på bundlinjen...

Dette er dog langt fra virkeligheden - faktisk fungerer det omvendt med 
online ventileringssamtaler!

Nedenfor kan du se en beregning, der tager udgangspunkt i et scenarie 
med en medarbejder, som sygemeldes i 2 måneder og har en månedsløn 
på 30.000 kr.:



20

Beregning ved 2 måneders sygdom

Månedsløn 30.000

Pension 10% 3.000

Feriepenge 12,5% 3.750

Øvrige sociale omkostninger 2,5% 750

I alt pr. måned 37.500

Lønomkostninger i alt 75.000

Refusioner

Sygedagpenge refusion

(De første 30 dage betaler 
arbejdsgiver selv)

19.326,20

Netto omkostning ved syge-
meldt medarbejder

55.674*

*Der er ikke medregnet udgifter til en vikar

Omkostninger til forbyggende indsats (ved 30.000 kr. i løn)

Timer Pris Omkostning

Erhvervscoaching 4 850 3.400

Lønomkostninger til medarbejder 4 250 1.000

I alt for forbyggende arbejde 4.400

Med et lignende scenarie hos en af dine medarbejdere, betyder det, at du 
sparer virksomheden flere tusinde kroner, ligesom forløbet er selvfinan-
sierende ud fra de penge, du har sparet på sygdomsforløbet og en even-
tuel vikar.

Penge sparet og nedbragt sygefravær er bare nogle af de værdifulde re-
sultater som online ventileringssamtaler kan give din virksomhed. 

Herunder kan du få et overblik over, hvilket udbytte både din virksomhed 
og den enkelte medarbejder kan opnå med online ventileringssamtaler.
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3.1 Virksomhedens udbytte:

Mindre sygefravær 

Større arbejdsglæde, trivsel og 
tilfredshed

Højere produktivitet og effektivitet

Fastholdelse af værdifulde 
medarbejdere og ledere

Nemmere ved at rekruttere nye 
medarbejdere

Fornyet energi hos de ramte 
medarbejdere

Medarbejdere, der har deltaget, 
hjælper andre medarbejdere til 
selvindsigt og giver redskaberne 
videre, han/hun har fået.

3.2 Medarbejderens udbytte:

Fået luftet frustrationer

Fået mere balance mellem 
arbejds liv og privatliv

Fået nye perspektiver

Fået afklaring af egne ressourcer 
og prioriteringer

Fået afdækning af 
problemstillinger og barrierer

Fået fokus på muligheder og re-
sultater

Kan håndtere organisationsforan-
dringer med overblik og over-
skud.

Det betyder, at du får en stress-
resistent organisation, hvor dine 
medarbejdere er gladere og mere 
produktive. Du viser, at I vil jeres 
medarbejdere. 

Den enkelte medarbejders ud-
bytte resulterer i, at din virksom-
hed ud ad til sender et stærkt sig-
nal om, at netop din virksomhed 
arbejder forebyggende og gør en 
stor indsats for medarbejdernes 
trivsel. Vi har oplevet, at medar-
bejderne taler med deres net-
værk og dette betyder en positiv 
omtale af arbejdspladsen. Dette 
tiltrækker medarbejdere.



4.
7 typiske faldgruber, 
som gør, at det ikke 
lykkes med at ned-
bringe sygefravær
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Enhver virksomhed drømmer om en arbejdsplads uden stressramte medar-
bejdere. Og selvom det er svært, ved vi, at det kan lade sig gøre, også for jer. 

Gennem vores tusindvis af samtaler og utallige virksomhedsbesøg, har vi fået 
stor indsigt i, hvorfor det typisk ikke lykkes at nedbringe sygefraværet.

Her er de 7 vigtigste faldgruber, du skal være opmærksom på, når du skal 
forebygge stress blandt dine medarbejdere og ledere.

1.
2.

1. Vi bruger vores sundhedsforsikring

En af de hyppigste faldgruber, vi støder på ude i virksomhederne, er, at 
ledelsen er overbevist om, at sundhedsforsikringen tager sig af det syge-
fravær og mistrivsel, der måtte opstå.

Men det er i langt de fleste tilfælde en forsikring, som først sætter ind, når 
skaden er sket. Det betyder, at der bliver sat ind for sent, hvilket giver lange 
sygemeldinger.

2. Du ønsker ikke et fastlåst koncept

Ofte når der benyttes en ekstern konsulent til trivselsindsatsen, bliver virk-
somhedens medarbejdere sat ind i et forudbestemt og fastlåst koncept.

Det er dog her en af de afgørende forskelle mellem ventileringssamtaler og 
de eksisterende metoder mod stress er. 

Med online ventileringssamtaler er der hverken: 

• et forudbestemt antal samtaler 

• enkeltstående metoder, som anvendes hver gang

• at medarbejderen skal tale om noget bestemt med en dybere analyse
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3.

5.
4.

3. Det kan min HR-afdeling håndtere mere rentabelt

En tredje faldgrube, vi ofte støder på, er, at ledelsen er af den overbe-
visning, at medarbejdernes trivsel skal håndteres af HR-afdelingen. Men 
ofte sidder HR også med, når der skal afskediges medarbejdere, gives ad-
varsler eller andet strategisk i virksomheden. 

Derfor kan medarbejderne eller lederne have svært ved at åbne op. Ved 
online ventileringssamtaler får du, som vist, både en selvfinansierende og 
kosteffektiv metode, til at forebygge stress.

5. Du holder fast i fysiske samtaler om trivsel

I langt de fleste tilfælde er behandlingen til en stressramt medarbejder, at 
personen skal sendes til en eller flere samtaler, hvor personen skal møde 
fysisk op hos en læge, psykolog eller en coach.

4. Du tror I kan udføre samtalerne selv

Ventileringssamtalerne er en simpel metode, og vi har oplevet rigtig mange 
virksomheder, som selv har forsøgt at indføre lignende koncepter uden 
held. Simpelthen fordi de ikke havde den nødvendige viden og uddannelse 
til at udføre samtalerne succesfuldt. 

Vi er klar over, at mange både ledere og HR-medarbejdere får coach-
uddannelser, men ofte bruger de ikke uddannelsen nok og får derfor 
ikke nok træning.

Med online ventileringssamtaler er du sikker på, at dine ledere og med-
arbejdere bliver mødt af en coach med flere års erfaring, som beskæfti-
ger sig med dette til dagligt. Coachene har en bred værktøjskasse, som 
de benytter situationsbestemt.
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3.

5.
4.

5.
Men det stresser og skaber utryghed hos den enkelte medarbejder at skulle 
ud på en køretur hjemmefra eller fra job.

Derfor foregår ventileringssamtalerne online eller over telefon, så den en-
kelte medarbejder kan sidde derhjemme eller i trygge selvbestemte ram-
mer og foretage sine refleksioner. Det gør samtalen langt mere effektiv.

Men det stresser og skaber utryghed hos den enkelte medarbejder at skulle 
ud på en køretur hjemmefra eller fra job.

Derfor foregår ventileringssamtalerne online eller over telefon, så den en-
kelte medarbejder kan sidde derhjemme eller i trygge selvbestemte ram-
mer og foretage sine refleksioner. Det gør samtalen langt mere effektiv.

6. Du er bange for, at rygtet om mistrivsel slipper ud

Du er bange for, at ordet om mistrivsel og stress i din organisation slipper ud.

Med online ventileringssamtaler er du sikker på, at dine medarbejdere og 
ledere får et fuldt fortroligt rum til frit at tale hos en ekstern partner, der 
ikke snakker med virksomhedens netværk eller lignende. Det sikrer ro til 
både dig som medarbejderansvarlig og dine medarbejdere om, at der hver-
ken cirkulerer viden omkring medarbejdernes trivsel inde i virksomheden 
eller ude i dit nærmiljø. 6.

7.
7. Det løber løbsk

Den sidste faldgrube, vi oplever, er en overbevisning om, at samtalerne bliv-
er en omfattende indsats. Der er en forestilling om, at medarbejderne skal 
have 10+ samtaler, der sætter gang i både læger, psykologer, forsikringer 
mv.

Men med online ventileringssamtaler er du sikker på et koncept, som altid 
er tilrettelagt efter din virksomheds behov, og som stiler efter, at alle kan 
komme ud af stress indenfor 5 timer. 
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Sådan! 
Du er nu nået igennem e-bogen. 

Vi håber, at du er blevet klogere på, hvordan du kan øge trivslen og mini-
mere sygefraværet i din organisation. 

Hvis du har brug for at få udlignet stresset og nedbragt sygefraværet 
hos dine medarbejdere, står vi hos Job Vision klar med en effektiv og 
valideret metode til en forebyggende indsats.

Vi vil gerne invitere dig til et gratis og uforpligtende møde med os. 

Her kan vi sammen finde ud af, om I har et behov for en forebyggende 
indsats. Hvis I har, kan vi finde den bedste løsning for jer.
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