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Mine damer og herrer! 
 
Vi vil nu tage Dem med på en rejse ind i det næste årtusinde!! 
 
Nærmere bestemt skal De med på et besøg i Arbejdsmiljøinstituttet år 2005. Meget er anderledes 
både på Instituttet og i omverdenen. De tre gange Andersen er væk. Jytte (tidligere arbejds-
minister, tsk) er nu forkvinde for EU's kvinderåd af tidligere kvindelige ministre, også kaldet 
"Thatcher-pigerne", Erik (tidligere direktør for Arbejdstilsynet, tsk) er blevet en førende repræ-
sentant for HenRy - foreningen af hensynsløse rygere og Ib (nuværende direktør for AMI, tsk) er 
formand for en international kommission for kvalitetsvurdering af alle andre arbejdsmiljø-
institutter i verden. På AMI har vi af symbolske grunde fået kvindelig chef: I den nye tid skal der 
signaleres omsorg, proces og indlevelse - ikke ekspertise, kontrol og afstand. Derfor har 
instituttet også fået nyt navn: Arbejds Psykologisk Institut API, hvilket også står for Altid Positiv 
Indsats. Arbejdsmiljøet skal nu harmoniseres med de nye EU-lande Moldavien, Slovenien, 
Makedonien og Ukraine, hvilket har givet enkelte arbejdsgivere et tiltrængt pusterum. Mottoet 
for både Arbejdstilsynet og API er blevet: Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du 
ta'r det. Du kan lære at tolerere meget mere, end du tror. 
 
Instituttet er opbygget efter matrixprincippet med 5 tværfaglige projekter: 
 
1. Ulykkesgruppen: En ulykke kommer sjældent alene. 
 
2. Ergo-gruppen: Skub, hiv og sving – hold dig i form. 
 
3. Psyko-gruppen: Positiv stress: Leve livet – hele livet. 
 
4. Inter-gruppen: Interventioner, der gør en forskel – også for dig. 
 
5. Motivations-gruppen: Tæl kun de lyse timer. 
 
 
Hvert projekt har tilknyttet en ressource-person fra en af de gamle afdelinger, som efter 
voldsomme konflikter blev afviklet sammen med årtusindet. Der er nu tre slags medarbejdere: 
OT'ere (Opsøgende Terapeuter), HT'ere (Herværende Terapeuter) og TT'ere (Telefon 
Terapeuter). Derudover står Snowman og tre medhjælpere for personaleklubben DE FIRE K'er 
(Kultur, Kantine, Kommunikation, Kreativitet).  
 
Mine Damer og Herrer, lad mig ikke sætte Deres tålmodighed på flere prøver! Vi springer ud i 
det og lytter med, mens en af TT'erne er i arbejde: 
 
- Hallo 
- Hallo 
- Hvem er det, der ringer? 
- Ja, det er Isabelle. Jeg ringer fra Halmtorvet... 



- Er det København K? 
- Undskyld? 
- Ja, hører det under København K? 
- Jaah, nu er det jo ikke så tit, at jeg skriver til mig selv, vel? 
- Nå, men vi siger, at det er København K. Hvad er så dit arbejdsmiljøproblem? 
- Det er mest kunderne, og så kulden. 
- Jeg kan forstå, at du arbejder med mennesker? Har du problemer med mobning eller drillerier 
på din arbejdsplads? 
- Det vil jeg ikke ligefrem sige... 
- Er du udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i dit arbejde? 
- Uønsket? 
- Ja, altså sex-chikane? 
- Joh, det er jo ikke alt sammen, der er lige morsomt, om jeg så må sige, men.... 
- Har du indflydelse på, i hvilken rækkefølge du udfører dit arbejde? 
- Jeg må s'gu sige, at I har sans for humor inde hos jer... rækkefølgen kommer jo sådan nærmest 
af sig selv. 
- Men der er mulighed for variation i arbejdet? 
- Jaaah, vi har dansk, svensk, fransk, græsk og specialcocktail, men den er ret dyr, og det er mest 
Japanere og dem, der er ansat i EU. 
- Det lyder meget spændende med al den internationale kontakt. Men hvordan ligger det med 
EGA? Gentages de samme bevægelser mange gange i minuttet over halvdelen af arbejdsdagen? 
- Man sku' tro, at du selv havde prøvet det? Ja, du kan fandenfløjtemig tro, at de samme 
gentagelser gentages. Det er jo ligesom ideen med det hele. Men altså problemet er jo, at der 
somme tider er meget lidt at lave, og så går man der i kulden, og så var det, at jeg tænkte..... 
- Jeg kan forstå på dig, at du har typisk ensidigt gentaget arbejde med hyppige tilfælde af 
seksuelle overgreb og lav indflydelse. Jeg vil tro, at det giver mange symptomer i nakke-skulder-
partiet og svien i øjnene især efter flere timers arbejde? 
- Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at I er temmelig fantasifulde inde hos jer. Jeg 
ringede faktisk for at..... 
- Nu skal du høre. Vi sender en af vores OT'ere! 
- Jeres hvad? 
- OT'ere. Vores opsøgende terapeuter. De vil kunne hjælpe i lige præcis en situation som din 
med EGA. Tak fordi du ringede. Det var vel nok dejligt at kunne hjælpe dig sådan. Jeg må videre 
til den næste samtale. Held og lykke med det hele! 
 
 
- Ja, hallo. 
- Ja, hallo, jeg ringer fra jernstøberiet Ferroflot. 
- Det lyder som om, det er langt ude? 
- Hvad mener du med det? 
- Ja, altså Jylland eller noget i den stil? 
- Det ligger lige præcis midt på Langeland. Det er den eneste arbejdsplads, der kører om vinteren 
her ovre. 
- Det var da dejligt for dig. 
- Det er s'gu som man ta'r det. 
- Ja, nemlig. 
- Hvad siger du? 
- Jeg siger ja, nemlig. Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man ta'r det. Det er 
instituttets valgsprog, og det synes jeg er så rigtigt, som det er sagt. Og du sagde det jo også. 
- Jeg ringede jo egentlig..... 



- Ja, du ringede vel, fordi du har et eller andet problem på dit arbejde? 
- Ja, det kan du bide dig selv i knæhaserne på, at jeg har. 
- Jeg er lutter ører. 
- Det lyder godt. For der er ikke nogen, der ellers gider lytte til vores problemer. 
- Nå, nå, nå, nu skal vi jo heller ikke male.... 
- Altså, på dette her støberi skulle man tro, at vi stadig var helt tilbage i 19-hundrede tallet. Jeg 
har to kammerater, der er døde af.... 
- Ja, den vej skal vi jo alle... 
- De er s'gu døde af nogle sygdomme, som de kloge hoveder mente var afskaffede for længst. Og 
det synes jeg er noget forbandet svineri her i det 21. århundrede. 
- Du er altså bitter og vred? 
- Ja, du kan bide søm på, at jeg er bitter og vred. Og så for profittens skyld. Ham, der tjener 
penge på det hele bor s'gu ikke ligefrem i Tranebølle. Han sidder og nyder solen og pigerne nede 
i Rio. 
- Ja, nu skal vi jo passe på med misundelsen. Den er jo en grim en. Men det var klogt af dig at 
ringe. Det kan være livsfarligt. 
- Det er sgu livsfarligt, det er jo det, jeg siger. 
- Ja, og nu er du kommet af med det. 
- Kommet af med HVAD? 
- Din vrede og bitterhed. Det er det, der er livsfarligt. Og det var klogt af dig at ringe til os. Hvis 
det kommer igen, så ring endelig. Så sender vi en af vore rejse-OT'er over på Langeland. En af 
vores målsætninger er jo, at al vrede og misundelse skal være halveret i år 2005. Hallo? Hallo? 
Er du der? HALLO??? 
Det var underligt, han forsvandt. Nå, han lagde nok røret på, fordi han var tilfreds med samtalen. 
 
 
- Hallo 
- Hallo, ja jeg ringer fra Nyt-i-byg. 
- Så kan jeg gætte, hvad I går og laver! 
- Så er du ikke den første. Vi bygger fabrikker med store skorstene. Målsætningen er, at røgen 
først skal nå jorden, når den når til Rusland, så vi er højt oppe. 
- Uha, det må være en helt speciel oplevelse. 
- Ja, det kan du tro, at det er. Især når det blæser en hel pelikan. 
- Uha, siger jeg bare. Så er du måske bange for at falde ned? 
- Det er jeg s'gu blevet efter i går. 
- Hvad skete der i går. Fortæl, fortæl. Jeg er lutter ører! 
- To af mine kammerater tog billetten, fordi det blæste, og vi arbejdede uden rækværk. 
- Tog billetten? 
- Ja, de faldt ned. Og på vej ned opdagede de, at de ikke kunne flyve. 
- Det må være frygteligt for dig. Du føler vel skyld, fordi det ikke var dig? 
- Jeg føler, at det var noget forbandet svineri, at der ikke var rækværk for.  
- I skulle nu have tænkt på at sende bud efter Arbejdstilsynets psykologservice.  
- Det gjorde vi også, men de sagde, at det hørte under Luftfartstyrelsen, når vi byggede i over 
500 meters højde. 
- Nå men, så gik I vel bare til dem? 
- Ja, gu gjorde vi. Men de sagde, at de kun ville tage sig af sagen, hvis vores maskine bevægede 
sig med over 500 km i timen. 
- Nå, så blev I den berømte lus, der faldt ned imellem to stole? 
- Nej, vi blev til to mand, der faldt ned fra en skorsten. 
- Og nu har du det dårligt, og det er derfor, du ringer. Det var klogt af dig. Livet skal jo gå videre, 



som man siger. Jeg skal sige dig, hvad du har. Du har PTSD. 
- Hvad har jeg? 
- PTSD,- post traumatisk stress disorder. Det er derfor helt naturligt, at du er chokeret. Om nogle 
dage vil du være ovre i nyorienteringsfasen, og så er det meget vigtigt, at du ikke kører fast i 
nogle uhensigtsmæssige vrangforestillinger. Nogle mennesker bruger et helt liv på den slags. Og 
det er jo en skam, ikke, når vi nu kun har det samme. 
- Jamen, hvad med de to andre. 
- Dem synes jeg, at vi skulle tage og glemme. Her i API prøver vi altid at glemme den slags. 
F.eks. når vi har personalesamtaler. Det fører ikke til noget godt. Vi siger API: altid en positiv 
indstilling. Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tager det. Og skal vi ikke blive 
enige om, at du har det helt godt? 
- Jeg siger mange tak for samtalen. 
- Ring endelig igen. Vi sender en OT'er. 
 
 
  


