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Bliv klædt på til at 
sætte psykisk trivsel på 
dagsordenen om bord

Et godt psykisk arbejdsmiljø er 

 afgørende, når man arbejder på et 

skib. Hvis besætningsmedlemmer 

har det psykisk dårligt, fører det ofte 

til arbejdsskader og sygdom. I denne 

publikation finder du redskaber til at 

afdække besætningens psykiske trivsel 

om bord, men værktøjet kan dog ikke 

anvendes til at udføre en egentlig 

 psykologisk evaluering.

Som en del af skibets ledelse ved du, at 

det kan være en udfordring at opdage 

psykiske problemer hos medlemmer af 

besætningen og at fastlægge præcis 

hvad der forårsager dem.

Det er derfor, de følgende sider giver 

dig råd og værktøjer til, hvorledes 

 ledelsen kan sætte psykisk trivsel på 

dagsordenen om bord.

Du vil finde nyttige værktøjer til, 

 hvorledes du – som leder – kan 

 foku sere på det enkelte besætnings

medlem og desuden starte samtalen 

om den psykiske trivsel om bord.
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LEDELSENS  
ANSVAR

Som en del af skibsledelsen er det også 

dit ansvar kontinuerligt at observere 

besætningens psykiske trivsel. Og 

som leder kan du møde besætnings

medlemmer på skibet i forskellige 

slags humør.

En person kan have et lavt niveau af 

psykisk trivsel og opleve depression, 

stress, angst og bedrøvelse; eller et 

højt niveau af psykisk trivsel; og føle 

glæde samt lykke.

Men mange menneskers psykiske 

trivsels niveau befinder sig dog ofte et 

sted midt imellem, med et moderat 

niveau af psykisk trivsel; hvor man føler 

sig ”mere eller mindre okay” eller ”bare 

udmærket”.

Det er vigtigt, at folk trives, når de er til 

søs. Fordi ingen bør mistrives – hverken 

fysisk eller psykisk – når de er på 

arbejde. Forskning viser, at mennesker, 

som ikke føler glæde og god trivsel, er 

mindre effektive, har en højere risiko for 

at blive involveret i arbejdsulykker, og 

har en højere risiko for at blive syge.

KOM I GANG 
Der er flere situationer om bord, hvor 

du som leder har en god anledning 

til at tale om besætningens psykiske 

arbejdsmiljø fx:

• Under skibsledelsens overleverings

proces.

• Under samtaler om trivsel ved 

skibsledelsesmøder.

• Under samtaler om trivsel ved 

sikkerhedsudvalgsmøder.

• Som en del af skibets daglige 

 opgaver, hvor det kontinuerligt 

er vigtigt at fokusere på, hvordan 

besætningen har det.
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OVERLEVERINGS
PROCESSEN

Som bekendt er det skibets  kaptajn 

som er eneansvarlig for den over

ordnede sikkerhed i forbindelse med 

skibet og dets drift. Fra det øjeblik 

 kaptajnen går om bord på skibet, må 

han eller hun være særdeles opmærk

som hvad angår alle aspekter relateret 

til skibet og dets drift.

En ordentlig overlevering på kaptajns

niveau er afgørende for hele skibet 

og besætningens trivsel. Det samme 

gælder for alle, som fungerer som 

ledere for forskellige afdelinger og 

besætningsmedlemmerne om bord.

I forbindelse med overlevering er fokus 

almindeligvis på tekniske og sikker

hedsmæssige emner som for eksempel 

skibets tilstand, men mangler måske 

vægt på det psykiske arbejdsmiljø om 

bord.

Dog for at bibeholde et godt psykisk 

arbejdsmiljø om bord er det også vigtigt 

at tale om trivsel i forbindelse med 

overleveringen.

STIL SPØRGSMÅL SOM DISSE 
• Trives folk?

• Hvordan er atmosfæren om bord?

• Er der nogen, jeg skal være særligt 

opmærksom på?

• Har I i den forløbne periode haft 

nogen sociale aktiviteter om bord?

Vurdér ud fra de informationer du 

modtager, hvorvidt det er nødvendigt at 

træffe foranstaltninger for at forbedre 

den generelle psykiske trivsel om bord 

eller støtte bestemte besætnings

medlemmer.

På side 7 finder du mere information 

om mulige tiltag.
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MØDER OM BORD

LEDELSES- OG SIKKERHEDS-
UDVALGSMØDER
Møder om bord er vigtige for at sikre 

effektiv kommunikation og at alle bliver 

hørt og informeret.

Møder i ledelsesteamet og sikkerheds

udvalget involverer gensidig informa

tion, diskussioner og beslutninger.

Det er vigtigt, at disse møder også om

handler den psykiske trivsel om bord.

For at hjælpe med at få integreret dette 

emne i dine møder, så hav altid et punkt 

på din dagsorden der hedder:

• Psykisk arbejdsmiljø og trivsel om 

bord

Denne dagsorden giver dig mulighed for 

at diskutere spørgsmål som:

• Hvordan trives folk?

•  Hvordan er atmosfæren om bord? 

Er det her et ”glad skib”?

•  Er der nogen, vi skal være særligt 

opmærksomme på?

•  Skal vi have nogen (flere) sociale 

aktiviteter om bord?

•  Er vi nødt til at træffe særlige 

foranstaltninger vedrørende den 

psykiske sundhed om bord?

BRUG TID PÅ FORBEREDELSEN
Når psykisk trivsel er på dags ordenen, 

er du ofte nødt til at gennemgå 

forskellige temaer, der kan variere fra 

mindre tilfælde af hjemlængsel til 

mere alvorlige tilfælde af depression 

og udbrændthed. For at få mest muligt 

ud af disse møder er det tilrådeligt at 

forberede dagsordenen i god tid. Hvilke 

emner handler om at videregive infor

mation? For eksempel ved at bede

dit sikkerhedsudvalg om at være sær

ligt opmærksom på en kollega, der for 

tiden virker nedtrykt.

Hvilke emner handler om at diskutere 

et bestemt emne og derefter tage en 

beslutning baseret på diskussionen? 

For eksempel at træffe beslutning om 

en handlingsplan for en kollega, der i 

en periode har udvist stresssymptomer. 

Og hvilke emner handler kun om at 

tage en beslutning?

At sætte en klar ramme for dags

ordenens forskellige punkter gør mødet 

mere effektivt og lettere at deltage i.

Sikkerhedsudvalget skal holde ordinære 

møder regelmæssigt samt ekstra

ordinære møder når der indtræffer 

alvorlige ulykker, alvorlige tilfælde af 

forgiftninger, andre sundhedsskader el

ler alvorlige hændelser, der kunne have 

medført ulykker eller sundhedsskader

* Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe) BEK nr. 846 af 25/06/20218.
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VÆRKTØJER TIL AT 
 VARETAGE PSYKISK 
 TRIVSEL OM BORD

DIALOGVÆRKTØJ OM  
PSYKISK TRIVSEL

SLS-VÆRKTØJET 
(SE, LYT OG SANS)

Som medlem af skibets ledelse, finder 

du det måske nødvendigt at igangsætte 

passende tiltag, hvis det er  nødvendigt, 

efter du har observeret og talt med 

besætningsmedlemmerne, eller 

hvis du er bekymret for et specifikt 

besætningsmedlem. Det kan dog være 

svært at starte en dialog om psykiske 

problemer, og det anbefales derfor at 

anvende en struktureret tilgang, der 

giver dig mulighed for at igangsætte 

passende tiltag eller få yderligere hjælp 

fra fx rederiet, hvis det er nødvendigt.

For at hjælpe dig med at få et indblik i 

den psykiske trivsel blandt dine medar

bejdere, så anbefales det at bruge disse 

to værktøjer på regelmæssig basis: 

Det første skridt er at anvende værktø

jet Se, Lyt og Sans (SLSværktøjet og 

LLStool på engelsk).

Afhængig af udfaldet af SLSværktøjet 

(dvs. din kortlægning af besætnings

medlemmets psykiske trivsel), kan du 

også finde det gavnligt at bruge “dialog

værktøj om psykisk trivsel”.
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VÆRKTØJET  
SE, LYT OG SANS
OG HVORDAN DET ANVENDES

Se, Lyt og Sansværktøjet er en god 

måde at få viden om andre menneskers 

trivsel på; netop ved at bruge dine øjne, 

ører og andre sanser. Med andre ord: 

Brug din evne til at observere og lad det 

hjælpe dig med at vurdere besætnings

medlemmernes psykiske trivsel.

Gå rundt på skibet og se efter tegn på 

lav psykisk trivsel blandt besætnings

medlemmerne. For at holde styr på

dine observationer og til at hjælpe med 

at overveje eventuelle yderligere tiltag 

bør du anvende følgende side med 

afkrydsningsfelter.

Hvis du har markeret to eller flere 

afkrydsningsfelter i SLSværktøjet, 

der indikerer lav psykisk trivsel hos et 

besætningsmedlem, bør du overveje at 

gå videre til “Dialogværktøj om psykisk 

trivsel”. 
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HVORDAN DU BRUGER  
SLS–VÆRKTØJET

• Ved at lytte til, tale med og observere besætningsmedlemmerne kan du vurdere hvert besætningsmedlem.
• Værktøjet er opdelt i fire emner med seks vigtige, psykiske sundhedsindikatorer for hvert emne: 

 3 indikatorer for hvert aspekt, der indikerer lav psykisk trivsel. 
 3 indikatorer for hvert aspekt, der indikerer høj psykisk trivsel.

AFMÆRK ALLE FELTER, DER KENDETEGNER PERSONEN

DU KAN FINDE SLS-VÆRKTØJET I BILAG 1.

Dette dokument er fortroligt og bør håndteres med diskretion.

Indikatorer for lav psykisk trivsel Indikatorer for høj psykisk trivsel

1. Engagement i arbejdet
■  Manglende effektivitet.
■  Ufokuseret.
■  Usikker/mangel på selvtillid.

Engagement i arbejdet
■  Effektiv.
■  Fokuseret.
■  Har selvtillid.

2. Kommunikation og samarbejde med andre
■  Vredladen eller kort for hovedet.
■  Humørsvingninger.
■  Glemsom.

Kommunikation og samarbejde med andre
■  Udadvendt.
■  Stabilt humør.
■  God hukommelse.

3. Engagement i sociale aktiviteter
■  Trækker sig fra kaffepauser/spiser alene.
■  Opholder sig altid på kammeret udenfor arbejdstid.
■  Interagerer ikke med andre.

Engagement i sociale aktiviteter
■  Deltager i kaffepauser/spiser med kollegerne.
■  Deltager uden for arbejdstid i aktiviteter om bord.
■  Deltager i uformelle samtaler. 

4. Personlig fremtoning
■  Ser træt ud.
■  Ser bedrøvet ud.
■  Er uplejet.

Personlig fremtoning
■  Ser veludhvilet ud.
■  Ser sund ud.
■  Er velsoigneret.
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DET SKAL DU GØRE,  
HVIS DU ER BEKYMRET FOR  
ET BESÆTNINGSMEDLEM

Hvis du har afkrydset to eller flere 

afkrydsningsfelter i Se, Lyt og Sans 

værktøjet, der angiver, at et besæt

ningsmedlem har lav psykisk trivsel, 

bør du invitere besætningsmedlemmet 

til en samtale. Til denne samtale op

fordrer vi dig til at gøre brug af dialog

værktøj om psykisk trivsel på de følgen

de sider for at få inspiration. Værktøjet 

hjælper dig med at blive bedre til at 

forstå personens psykiske trivsel.

 

Hvis brugen af SLSværktøjet ikke viser 

tegn på lav psykisk trivsel (hvilket vil 

sige, at mindre end to indikatorer på lav 

psykisk trivsel er markeret), så stopper 

kortlægningen for nuværende.

HUSK AT PSYKISK TRIVSEL ER EN 
FORTLØBENDE PROCES
Sørg for, at du regelmæssigt vurderer 

besætningsmedlemmet for at sikre, at 

han eller hun har det fint.
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DIALOGVÆRKTØJ OM  
PSYKISK TRIVSEL
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DIALOGVÆRKTØJ OM  
PSYKISK TRIVSEL 

Nu hvor du har bemærket, at et be

sætningsmedlem udviser tegn på lav 

psykisk trivsel, er det tid til at bruge 

dialogværktøjet. Dette kan gøre det 

lidt lettere for dig at påbegynde en 

samtale.

Start med at uddele Selvvurderings

værktøjet til brug for dialog (Bilag 2) 

til besætningsmedlemmet. Forklar 

besætningsmedlemmet, hvad der skal 

ske og hvorfor. Sørg for, at det er klart, 

at dette er en hensyntagende handling 

og ikke et angreb. Giv besætnings

medlemmet lidt tid alene til at udfylde 

skemaet.

Hvis du mener, at besætningsmedlem

met har en tæt relation til en anden 

officer om bord, der er bedre egnet 

til at have en fortrolig samtale med 

besætningsmedlemmet, kan du over

veje, at lade denne officer gennemføre 

samtalen. Det er nemlig vigtigt, at der 

kan skabes tillid.

FORBEREDELSER TIL DIALOGEN  
– SKAB EN GOD RAMME
• Der skal være tilstrækkeligt med tid 

til samtalen (5 minutter er sandsyn

ligvis ikke nok).

• Ideelt set bør der ikke være forstyr

relser (f.eks. telefonopkald, radio 

eller kolleger).

• Overvej at mødes et neutralt/ufor

melt sted (hvor I begge føler jer godt 

tilpas).

• Server vand/sodavand/frugt osv. (det 

sender et signal om, at du bekymrer 

dig om personen).

• Medbring papirlommetørklæder (så

fremt der skulle blive brug for dem).

TRIN 1: SÆT RAMMEN

DIALOG-
VÆRKTØJ OM  

PSYKISK 
 TRIVSEL
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LAD DIALOGEN VÆRE  
NØGLEN TIL AT FINDE  
UD AF HVAD DER FOREGÅR

Med henvisning til kortlægningsværk

tøjet SLS, skal du beskrive og udtrykke 

hvad du har set, hørt og fornemmet.

Du kan bruge sætninger, der starter 

med:

• Jeg har set, at ...

• Jeg har hørt, at ...

• Jeg har observeret, at ...

Et eksempel: Jeg har observeret, at du 
sjældent spiser sammen med resten 
af besætningen. Er der noget, der be-
kymrer dig og får dig til at trække dig 
tilbage fra gruppen? 

Dette giver dig mulighed for at lære 

mere om personen. Vis besætnings

medlemmet dine observationer på dit 

vurderingsark og få besætningsmed

TRIN 2: INDLED SAMTALEN

lemmet til at vise sine egne vurderinger 

ud fra selvvurderingsværktøjet. Ud 

fra de to vurderinger, har I et godt ud

gangspunkt for samtalen. Herudfra kan 

I se, om I er enige i nogle af observa

tionerne, og I kan tale om, hvorfor det 

er sådan. Det vil også gøre eventuelle 

uoverensstemmelser i vurderingerne 

mere synlige og dermed lettere at tale 

om.

DIALOG-
VÆRKTØJ OM  

PSYKISK 
 TRIVSEL
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STIL SPØRGSMÅL  
FOR AT FÅ  
MERE AT VIDE

Hvis personen oplyser at have 
problemer, kan du få en endnu bedre 
forståelse af situationen ved at stille 
spørgsmål såsom:

• Hvor ofte har du været… /hvor ofte 

sker det at …?

• I hvilken grad føler du dig ...? (Ensom, 

stresset, ekskluderet, udmattet, osv.)

• Hvornår startede det?

• Hvem er involveret?

• Oplever du det hele tiden eller kun i 

bestemte situationer?

• Hvor stort et problem synes du, at 

det er?

• Er det let eller svært at løse/ordne?

Efter at have identificeret den/de 
bagvedliggende grund(e), skal du 
herpå spørge, hvordan du kan  
hjælpe og støtte personen.
Nyttige spørgsmål kan være:

• Hvordan kan jeg hjælpe dig?

• Kan andre hjælpe?

• Hvad kan du selv gøre?

• Hvad foreslår du?

• Hvad har du brug for?

For at forstå, hvor meget personen 
påvirkes af sin nuværende situation, 
kan du stille følgende spørgsmål:

• Hvor meget af tiden i de forløbne to 

uger har du været tilfreds og i godt 

humør?

• Hvor meget af tiden i de forløbne to 

uger har du følt dig rolig og afslap

pet?

• Hvor meget af tiden i de forløbne to 

uger har du følt dig aktiv og energisk?

• Hvor mange gange i de forløbne to 

uger er du vågnet op og har følt dig 

frisk?

TRIN 3: OPFØLGNING

DIALOG-
VÆRKTØJ OM  

PSYKISK 
 TRIVSEL
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NÆSTE SKRIDT

Hvis du – baseret på jeres samtale – 

konkluderer, at personen er okay, og at 

”indikatorerne for lav psykisk trivsel” 

skyldes en mindre og midlertidig årsag, 

kan du hjælpe med at finde løsninger 

på problemerne, hvis han/hun ikke 

selv kan løse dem. Lav opfølgning med 

personen på regelmæssig basis.

Men hvis du  baseret på samtalen  

konkluderer, at denne person ikke er 

okay, skal du beslutte, hvilken indsats 

du vil iværksætte.

HVAD KAN DU GØRE, HVIS DER ER 
BEHOV FOR YDERLIGERE HJÆLP?
Baseret på de oplysninger du får ud fra 

jeres samtaler, kan du vælge  forskellige 

tiltag. Du finder måske ud af, at der er 

problemer blandt kolleger om bord på 

skibet, såsom mobning og chikane. I 

tilfælde som disse opfordrer vi dig til 

at gøre brug af vores læringsværktøjer. 

Ræk ud til SEA HEALTH & WELFARE 

eller til rederiet for rådgivning.

Du kan måske også finde ud af, at 

situationen kræver øjeblikkelig ekstern 

hjælp. I sager som denne:

• Spørg, om personen er i fare for at 

gøre skade på sig selv eller andre 

mennesker.

• Søg hjælp og rådgivning i Mental 

Health Toolbox og i Lægebog for 

 Søfarende.

• Søg professionel hjælp og assistance. 

For eksempel:

• Radio Medical, SEA HEALTH & 

WELFARE´s HELPLINE eller ISWAN´s 

SEAFARERHELP.

ELLER DU KAN
• Spørge rederiet, om der er en psyko

log eller sundhedsspecialist tilknyt

tet virksomheden, som kan hjælpe.

• Bede besætningsmedlemmet om at 

kontakte sin egen læge.

• Spørge besætningsmedlemmet, om 

vedkommende har en helbreds, 

forsikrings eller pensionsaftale, som 

tilbyder psykologhjælp.

Husk at informere ledelsesteamet og 

din afløser om den generelle situation 

om bord samt at beskytte enhver 

fortrolig dialog mellem dig og et 

besætnings medlem.

HELPLINES 

SEA HEALTH & WELFARE
+45 6015 5824 

helpline@shw.dk

ISWAN
+44 20 7323 2737

help@seafarerhelp.org

RADIO MEDICAL 
+45 7545 6766 

rmd@rsyd.dk
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• Ved at lytte til, tale med og observere besætningsmedlemmerne kan du vurdere hvert enkelt besætnings
medlem. 

• Værktøjet er opdelt i fire emner med seks vigtige, psykiske sundhedsindikatorer for hvert emne:
   3 indikatorer for hvert aspekt, der indikerer lav psykisk trivsel  

  3 indikatorer for hvert aspekt, der indikerer høj psykisk trivsel

AFMÆRK ALLE FELTER, DER KENDETEGNER PERSONEN 

Dette dokument er fortroligt og bør håndteres med diskretion. 

Indikatorer for lav psykisk trivsel Indikatorer for høj psykisk trivsel

1. Engagement i arbejdet
■  Manglende effektivitet
■  Ufokuseret
■  Usikker/ mangel på selvtillid

Engagement i arbejdet
■  Effektiv
■  Fokuseret
■  Har selvtillid

2. Kommunikation og samarbejde med andre
■  Vredladen eller kort for hovedet
■  Humørsvingninger
■  Glemsom

Kommunikation og samarbejde med andre
■  Udadvendt
■  Stabilt humør
■  God hukommelse

3. Engagement i sociale aktiviteter
■  Trækker sig fra kaffepauser/spiser alene.
■  Opholder sig altid på kammeret udenfor arbejdstid.
■  Interagerer ikke med andre.

Engagement i sociale aktiviteter
■  Deltager i kaffepauser/spiser med kollegerne.
■  Deltager uden for arbejdstid i aktiviteter om bord.
■  Deltager i uformelle samtaler.

4. Personlig fremtoning
■  Ser træt ud.
■  Ser bedrøvet ud.
■  Er uplejet

Personlig fremtoning
■  Ser veludhvilet ud.
■  Ser sund ud.
■  Er velsoigneret.

BILAG 1

VÆRKTØJET  
SE, LYT OG SANS 
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HVORDAN HAR DU DET? BILAG 2

1. Hvorfor gør vi dette
Fordi vi bekymrer os om dig, og vi ønsker at vores søfarende skal være sunde 

og tilfredse. Hvis vores søfarende er truet/lider af depression, stress og angst, er der 

en højere risiko for uheld og sygdomme om bord. Hvis du ikke har det psykisk godt, 

kan det føre til forskellige følger såsom hovedpine, maveproblemer, kvalme, angst, 

koncentrationsproblemer, håbløshed, søvnløshed, isolation, depression og hjertekar

sygdomme. Vi ønsker at undgå dette.

2. Hvad vi snakker om, forbliver mellem dig og mig
Denne samtale er udelukkende mellem dig og mig. Det selvvurderings

værktøj, som du udfylder, arkiveres ikke nogen steder, og vores samtale er strengt 

fortrolig. Det betyder, at ingen af de andre besætningsmedlemmer eller rederiet vil 

få noget at vide uden din tilladelse.

3. Udfyld ”Selvvurderingsværktøjet”
Brug et par minutter på at udfylde ”Selvvurderingsværktøjet” og tag det med 

dig, når vi mødes.

4. Lad os tale sammen 
Du og jeg vil have en samtale, hvor vi taler om din vurdering af dig selv. Vi vil 

tale om dine svar og kommentarer samt om mine observationer og se om vi har den 

samme opfattelse. Vi vil tale om, hvorvidt du er okay, og hvis ikke, finder vi en løsning, 

der kan hjælpe dig.

5. Lad os finde ud af, hvad der kan gøres
Hvis vi finder ud af, at du har brug for hjælp eller støtte, vil vi to  undersøge 

mulighederne for at ændre situationen og hjælpe dig med at få det bedre.  Sammen 

vil vi tale om den bedste løsning for dig.

Husk, at målet er, at vores søfarende skal være sunde og tilfredse, og alt hvad vi gør, 

drejer sig om dette.
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BILAG 2SELVVURDERINGS 
VÆRKTØJ

Uenig Enig

Jeg nyder at arbejde sammen med mine kolleger.

Jeg er generelt i godt humør.

Jeg føler, at jeg er god til at huske ting som aftaler og lignende med kolleger.

Jeg kan lide at tilbringe mine kaffe- og frokostpauser sammen med kolleger.

Jeg kan lide at tilbringe tid sammen med mine kolleger efter arbejdstid.

Jeg kan lide at føre samtaler med mine kolleger.

Generelt set føler jeg mig udhvilet og energisk.

Jeg har det godt i min krop og har ikke smerter eller ubehag.

Jeg føler, at jeg tager vare på mig selv og min fremtoning.

Jeg føler, at jeg er i stand til at udføre et godt stykke arbejde, når jeg er på arbejde.

Jeg føler, at jeg er i stand til at fokusere, når jeg arbejder.

Jeg føler mig sikker, i den måde jeg løser mine opgaver på.

Uddybende kommentarer:





Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd

Udgiver: Handelsflådens Arbejdsmiljø og Velfærdsråd

Ansvarlig redaktør: Torsten Mathias Augustsen

Skrevet og redigeret af: Mads Schramm, Anna Bergmark og Lea Engstrøm

Illustrationer: Kailow

Grafisk design: Kailow

Tryk: Kailow

©SEA HEALTH & WELFARE, 2022, Rødovre

Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker respekteres.

Begrænset kopiering med kildeangivelse tilladt.

ISBN nummer 9788792084996


