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Stress og arbejde. Hvad siger AMI’s hjemmeside? 
Internt papir på AMI. 

 
 
Som ansat i den psykosociale afdeling bliver man dagligt ringet op af journalister, studerende og 
arbejdsmiljøprofessionelle, som vil have kommentarer til nyheder på AMI’s hjemmeside. Specielt 
selvfølgelig nyhederne om psykisk arbejdsmiljø. I den senere tid har vi oplevet en sand bølge af 
”nyheder” om dette emne, som tilsyneladende har en enorm appel i offentligheden. Det meste af 
tiden går da med at dementere de nyheder, som står på hjemmesiden. Dette er en stor arbejdsmæssig 
belastning for undertegnede, som sandsynligvis får de fleste af henvendelserne sammen med 
Vilhelm Borg.  
 
Hvad er det da for oplysninger, man kan finde om psykisk arbejdsmiljø og stress under nyhederne 
på AMI’s hjemmeside? Her er de relevante klip fra de seneste par måneder: (Den fulde tekst kan 
findes på hjemmesiden). 
 
27. februar, 2002: Stress.  ”Den nye folkesygdom i Danmark hedder stress. Op til hver tredje 
dansker oplever dagligt stresssymptomer, og lidelsen kan være invaliderende for både krop og 
psyke, fortæller overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik i Hillerød Bo Netterstrøm. Reklamemanden 
Søren Birke kollapsede for halvandet år siden og måtte sygemelde sig i flere måneder på grund af 
flere år med stress”.  
 
Kommentar: Det er svært at se, hvad dette handler om. Stress er ikke en sygdom. Hver tredje dan-
sker har ikke daglige symptomer. ”Nyheden” er tilsyneladende, at der er en udsendelse om stress på 
TV samme dag. 
 
27. februar, 2002: Stress er en folkesygdom. ”Arbejdsmiljøinstituttet har offentliggjort en under-
søgelse, der viser, at stress er ved at blive en folkesygdom, og at den ikke er forbeholdt direktører 
og lignende. Personalegrupper som buschauffører, rengøringspersonale og slagteriarbejdere er også 
ramt. SID vil nu gøre noget ved problemet”.  
 
Kommentar: Det er uklart, hvilken undersøgelse der er tale om her. En henvendelse fra underteg-
nede til formidlingsafdelingen viste, at man ikke her var klar over, hvilken af AMI’s undersøgelser, 
det hele drejede sig om. At stress er ved at blive en folkesygdom er noget vrøvl. Dels fordi stress 
ikke er en sygdom, og dels fordi AMI’s undersøgelser (NAK) viser, at det psykiske arbejdsmiljø er 
blevet bedre. At stress ikke er ”forbeholdt” direktører og lignende blev påvist allerede i midten af 
1980’erne og har været velkendt lige siden. Det blev almindelig kendt – også i SID – da blandt 
andet Karaksek’s model blev publiceret i 1979. 
 
11. marts, 2002: It-folk er udbrændte. ”Socialforskningsinstituttet har i samarbejde med edb-
fagforeningen PROSA netop afsluttet en undersøgelse af it-branchens psykiske arbejdsmiljø, hvor 
1.700 it-folk besvarede en række spørgsmål”…..”65 af de adspurgte mener, at it-folk typisk for 
meget, og 45 procent mener, at udbrændthed er et generelt fænomen blandt it-folk”. 
 
Kommentar: Heller ikke her henvises der til nogen konkret undersøgelse, så man får ikke at vide, 
hvad undersøgelsen hedder, hvem der har gennemført den el. lign. Om selve undersøgelsen får vi at 



vide, at 65 (det må vist være procent) mener, at it-folk typisk arbejder for meget (skal der sikkert stå 
– igen må man gætte sig til det). Og så står der, at 45% mener, at udbrændthed er udbredt. Dette 
giver altså anledning til overskriften: ”It-folk er udbrændte”! Det skal bemærkes, at man altså slet 
ikke har søgt at måle udbrændthed! 
 
2. april, 2002: Ledere bliver syge af stress. Dette klip handler om en undersøgelse foretaget af 
Psykiatrisk Forskningsenhed på Hillerød Sygehus sammen med Ledernes Hovedorganisation. ”9 ud 
af 10 svarer, at de af og til er så stressede, at det er direkte ubehageligt”.  
 
Kommentar: Denne oplysning kommenteres af en leder af en stressklinik og af en direktør for et 
stress-center. Begge mener, at man kan blive syg af stress. Heraf overskriften! Igen får man ikke at 
vide, hvad undersøgelsen hedder, hvem der har skrevet artiklen eller rapporten, eller hvor man kan 
få den. 
 
15. april, 2002: Stress er din egen skyld. ”Danskerne har fået mere at lave på arbejde, men sam-
tidig har de fået en større grad af medindflydelse og frihed, og det modvirker den stress, som den 
øgede arbejdsmængde ellers kan udløse. Det fremgår af en undersøgelse, som Arbejdsmiljøinsti-
tuttet har foretaget, og som Bo Netterstrøm, stressforsker, overlæge og leder af Arbejdsmedicinsk 
Klinik på Frederiksborg Amts Sygehus i Hillerød, kan bekræfte”. Børsens Nyhedsmagasin har talt 
med direktøren for Københavns Fondsbørs…. 
 
Kommentar: Det er da godt, at Bo Netterstrøm kan bekræfte AMI’s forskning! Men hvad AMI’s 
forskning har med overskriften at gøre, må stå hen i det uvisse. I øvrigt mener direktøren for fonds-
børsen ifølge AMI’s hjemmeside, at det er vigtigt at holde sig i form, at holde pauser og have et 
sjovt og super-interessant arbejde. Hvis ikke de tidligere omtalte rengøringsassistenter og slagteri-
arbejdere har det, kan de altså læse på AMI’s hjemmeside, at det er deres egen skyld. Heller ikke 
her får hjemmesidens brugere nogen kildehenvisninger. 
 
Samlet kommentar: Når man bliver ringet op af AMI’s brugere og konfronteret med ovennævnte 
nyheder fra AMI’s hjemmeside, er hele forløbet som regel ret absurd. Dels indeholder nyhederne en 
del sætninger og specielt overskrifter, der er rent vrøvl. Dels er det umuligt at finde ud af, hvem der 
har lavet undersøgelserne, hvordan man finder frem til dem osv. Og dels er man som professor på 
den psykosociale afdeling desværre ikke informeret om denne stadige strøm af forvrøvlede nyheder 
og derfor ikke forberedt på de spørgsmål, man kan risikere at blive konfronteret med. Man kan ikke 
lade være med at spørge sig selv, hvad formålet er med denne aktivitet? Hvordan kan det blive en 
forskningsinstitutions opgave at viderebringe hele og halve sandheder blandet sammen med hele og 
halve usandheder i en endeløs strøm? 
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