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Hvad skal vi? 

• Hvad er (arbejdsrelateret) stress?

• Årsager til stress

• Hvad sker der på arbejdspladsen når en medarbejder er 
sygemeldt med stress?

• Tilbage til arbejdet efter sygemelding 

• Værktøjer til ‘tilbagevenden proces’

• Forebyggelse?

• Værktøjer til forebyggelse 



Definition af arbejdsrelateret stress
Europa-Kommissionen (2002)

Stress defineres som en tilstand som ledsages af fysiske, psykiske eller 
sociale problemer eller dysfunktioner, 

Som følge af at man ikke føler sig i stand til at opfylde de krav eller 
forventninger som stilles til en i arbejdet. 

Følelsesmæssige, kognitive, adfærdsmæssige og fysiologiske reaktioner 
på problematiske og skadelige aspekter af arbejdsindhold, 
arbejdsorganisering og arbejdsmiljø. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_workplace_en.pdf
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https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_workplace_en.pdf


Stressrespons

Sympatiske nervesystem
Kamp –flugt– frys

Parasympatiske nervesystem
Afslapning
Genopbygger kroppens ressourcer
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Krav og ressourcer 
balancer

Høj Aktivitet og 
oplevelse af kvalitet i 
arbejdet

Motivation

Fagligt engagement

Arbejdsglæde og 
følelsen af kontrol

Højt energiniveau

Lyst til udvikling og 
udfordring

Begyndende pres

Kvaliteten reduceres 
en smule

Tendens til uklarhed 
og manglende 
overblik

Risiko for konflikter i 
samarbejdet

Begyndende 
stresssymptomer: 
fx spise, gå og tale 
hurtigt, irritabilitet

Vedvarende pres

Oplevelsen af 
manglende 
kompetencer

Tro på egne evner 
svigter

Dårlig prioritering og 
flere fejl

Stresssymptomer: 
fx søvnbesvær, 
hoved- og mavepine, 
manglende energi, 
bekymring

Langvarigt pres

Ineffektivitet

Brandslukning

Lav trivsel, tristhed 
og sygefravær

Alvorlige 
stresssymptomer: 
fx fysisk- og psykisk 
sammenbrud

Massivt og langvarigt pres

Kognitivt og 
følelsesmæssigt flad og 
udbrændt

Depression og angstanfald

Typisk langtidssygemelding

Trivsel 

Tempereret

Opvarmet

Overophedet

Nedsmeltet

Udbrændt

E
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STRESS TRAPPEN

Nyttigt link omkring brug af stresstrappen: https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-
viden/2016/ledelse-i-dag-marts-april-2016/stop-stress-saadan-griber-du-det-an/

https://www.lederne.dk/ledelse-i-dag/ny-viden/2016/ledelse-i-dag-marts-april-2016/stop-stress-saadan-griber-du-det-an/


Årsager til stress?



Arbejdsmiljø – stress - sygdom
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Krav 
kontrol 
Ressourcer 
Retfærdighed 
Rolleklarhed 

Social støtte 
Mening i arbejdet  
Forudsigelighed 
Fleksibilitet 
Balance mellem 
Arbejde og fritid
Ledelseskvalitet    

Motivation
‘Commitment’
Tillid 
Relationer/kultur

Stress 

Konflikter 
Mobning 
Fejl/dårligere 
kvalitet i 
arbejdet
Vold, trusler 

Forandringer, job usikkerhed, samfund, kultur og konjunkturer, personlige 
omstændigheder 

Sygdom 
Depression, 
Angst 

Sygefravær   
opsigelser 

(Vejledende model, af Yun Ladegaard)



I det følgende er slides med videoer til inspiration 
omkring retfærdighed, stress & mobning 



Retfærdighed - video 
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https://www.youtube.com/watch?v=meiU6Txy
sCg

https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg


HVAD ER STRESS – ÅRSAGER TIL STRESS 

Video fra Rigshospitalet
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https://www.youtube.com/watch?v=KuDaPob6WZU

https://www.youtube.com/watch?v=KuDaPob6WZU
https://www.youtube.com/watch?v=KuDaPob6WZU
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Moralsk stress

Pelle Korsbæk Sørensen har skrevet Ph.d. om Moralsk Stress, Adjunkt på RUC 
Billed af Pelle Korsbæk Sørensen
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https://www.youtube.com/watch?v=9lEfOhGGIXQ
Se video om mobning fra Rigshospitalet – kan eks. vises på et møde med 
efterfølgende samtale omkring emnet og hvordan I forebygger det på arbejdspladsen. 
– (find evt værktøjer omkring mobbepolitik, omgangstone, arbejdsfællesskab og
social kapital eller professional kapital på www.mentalsundhed.dk)

Forandring - øget risiko for mobning

https://www.youtube.com/watch?v=9lEfOhGGIXQ
https://www.youtube.com/watch?v=9lEfOhGGIXQ
http://www.mentalsundhed.dk/


Sygemeldt - forløb på arbejdspladsen 
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Tilbagevenden
afhænger af
arbejdspladsen
Franche et al. J. Occup. Rehabil. (2005)

Bedre hjælp ift
fysisk end 
psykisk sygdom
Munir et al. Int. J. Rehabil. Res. (2005)

Arbejdsgivere
tilbageholdende med 
ændringer Eurofound & EU-OSHA 

(2014)

Social 
støtte
Borg et al. NFA (2010)

Lederen
afgørende ift
TTA eks. Borg et al. NFA 

(2010), Hjarsbech et al Disabil. 
Rehabil. (2015), Aas et al. J. 
Occup. Rehabil. (2008)

Lederen
udfordret
Eg. Aas et al. Occup. Rehabil. 
(2008),
Coole C, J. Occup. Rehabil. 
(2013)
Nieuwenhuijsen Occup. 
Environ. Med. (2004)

Konflikter med 
leder (gen-
sygemelding) Arends

et al. Social science and Medicine (2014)

Manglende tro på
ændringer –
tilbagevende Andersen et al. Scand J 

Work Environ Health (2012)

God 
kommunikation
mellem leder og
medarbejder Johnston

et al. J. Occup. Rehabil. (2015)



Forløb for tilbagevenden

Lederne – Guide til Lederen, sådan får du den stresssygemeldte medarbejder godt tilbage (klik her)

https://www.lederne.dk/faa-hjaelp-og-svar/trivsel-og-stress/dine-medarbejdere/sygemeldt-og-tilbage-paa-job/
https://www.lederne.dk/faa-hjaelp-og-svar/trivsel-og-stress/dine-medarbejdere/sygemeldt-og-tilbage-paa-job/


Lederens ‘ambivalens’ i forbindelse med 
sygemeldingen 

Omsorgsfuld, empatisk, Forretning

Medmenneskelig Bundlinje

Sygefraværssamtaler Afskedigelse/  

Opbygge tillid, forståelse tilbagevenden 

Hjælpe den sygemeldte

tilbage



Kollegaerne

• Social støtte fra kollegaer afgørende

• Dække - selv bange 

• Vigtigt -føle sig informeret og involveret – fælles mål at få 
den sygemeldte tilbage (OBS. Selvstyrende teams)

• Kollegaerne spekulerer på skyld og om hvad der kunne være 
gjort anderledes (dårlig samvittighed-kan rettes mod 
ledelsen)

• Ønsker klare udmeldinger omkring sygemelding, årsager og 
udsigter

• Udfordring når ”skånevilkår” rammer de raske kollegaer

Obs. Selvstyrende teams



Forløbet har betydning for tilbagevenden

Før sygemelding            Under sygemelding Tilbage efter sygemelding

Sygefravær Håndtering Specialhensyn/behov 
Performance sygemeldingens - risiko for social isolation

Adfærdsændringer konsekvenser
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Inspireret af Camilla Geisler Ritzaus speciale 

Rumlighed afhængig af konsekvenserne for kollegaerne, tidshorisonter, 
forventningsafstemning ift eks. arbejdsevne, arbejdspladskultur



Figur af:  Malene Friis Andersen, præsenteret på DASAM 
Årsmøde 2016



Opmærksomhedspunkter

• Sygefraværssamtale (evt. Bisidder)

• Du må ikke spørge direkte til hvad medarbejderen fejler, 
men gerne spørge om helbredsproblemet påvirker
medarbejderens løsning af opgaver og hvordan
opgaveløsningen er påvirket

(forslag til indhold til første samtale: se guide s. 9)

• Grøn – Gul – Rød arbejdsopgaver

• Løbende opfølgning (struktur for opfølgningsmøder: se 
guide s. 15)

https://www.lederne.dk/faa-hjaelp-og-svar/trivsel-og-stress/dine-medarbejdere/sygemeldt-og-tilbage-paa-job/
https://www.lederne.dk/faa-hjaelp-og-svar/trivsel-og-stress/dine-medarbejdere/sygemeldt-og-tilbage-paa-job/
http://www.amkherning.dk/userfiles/file/Efter stress_printversion.pdf
https://www.socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2017/05/2013-06-20-8-brancher-og-stress.pdf


Arbejdstid
UGE7 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG TIMER I ALT

1-2 2 RO 2 RO 2 6

3-4 2 RO 3 RO 3 8

5-6 3 4 RO 4 3 14

7-8 4 5 3 5 4 21

9 5 6 5 6 5 27

10 6 6 6 6 6 30

11 6 7 6 7 7 33

12 7 7 7 7 7 35

13 7,5 7,5 7,5 7,5 7 37

Langsom optrapning, tag styrring/ansvar
Mødetid efter kl. 9, hvornår er han/hun frisk på dagen? Løbende justering, evt. 
Sæt evt. planen i stå lidt længere hvis der er behov
Husk at fuld arbejdstid betyder ikke fuld arbejdsevne

Kilde: Lederne (klik her)

https://www.lederne.dk/faa-hjaelp-og-svar/trivsel-og-stress/dine-medarbejdere/sygemeldt-og-tilbage-paa-job/


Gode guides

Ledernes guides: 

• Sådan forebygger du stress hos medarbejderne (klik her)
• Sådan spotter og håndterer du stress blandt medarbejderne (klik

her)
• Sådan får du den stresssygemeldte medarbejder tilbage (klik her) Klik på billedet

Klik på billedet

http://www.amkherning.dk/userfiles/file/Efter stress_printversion.pdf
https://www.socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2017/05/2013-06-20-8-brancher-og-stress.pdf
https://www.lederne.dk/faa-hjaelp-og-svar/trivsel-og-stress/dine-medarbejdere/forebyg-stress/
https://www.lederne.dk/faa-hjaelp-og-svar/trivsel-og-stress/dine-medarbejdere/spot-og-haandter-stress/
https://www.lederne.dk/faa-hjaelp-og-svar/trivsel-og-stress/dine-medarbejdere/sygemeldt-og-tilbage-paa-job/


Hovedfund - Ph.d. afhandling om arbejdsrelaterede 
psykiske lidelser, af Yun Ladegaard 2019
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Download Ph.d. afhandlingen via research gate: https://www.researchgate.net/publication/327777725_Work-
related_mental_disorders_A_quantitative_and_qualitative_investigation_of_employees_and_managers_experiences_at
_the_workplace_and_in_the_Workers'_Compensation_System
Download Rapport via research gate: 
https://www.researchgate.net/publication/328996332_PROJEKT_ARBEJDSSKADESYSTEM_Hvordan_oplever_medarbejd
ere_anmeldt_med_en_erhvervssygdom_det_danske_arbejdsskadesystem

https://www.researchgate.net/publication/327777725_Work-related_mental_disorders_A_quantitative_and_qualitative_investigation_of_employees_and_managers_experiences_at_the_workplace_and_in_the_Workers'_Compensation_System
https://www.researchgate.net/publication/328996332_PROJEKT_ARBEJDSSKADESYSTEM_Hvordan_oplever_medarbejdere_anmeldt_med_en_erhvervssygdom_det_danske_arbejdsskadesystem


Yun Ladegaard



Forebyggelsespyramiden, valg af indsatser

Fra: Grane Gregaard Rasmussen, Rikke Seim, Liv Starheim, DTU 2013



At lære af sygefravær

• Tænk på et sygefraværsforløb der står særligt klart for dig

• Hvilken læring kan udledes – og bidrage fremadrettet?

Denne dialog kan med fordel også tages derhjemme mellem ledelse, 
arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant og/eller på afdelingsniveau
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Hent værktøjer her: 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/str
ess/alle-vaerktoejer-stress/vaerktoejer

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/stress/alle-vaerktoejer-stress/vaerktoejer
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/stress/alle-vaerktoejer-stress/vaerktoejer


Sammen om mental sundhed – kilder samlet et sted
https://mentalsundhed.dk/
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https://mentalsundhed.dk/


Kort & Godt om Stress
Yun Ladegaard, Pernille Rasmussen, 
Malene Friis Andersen & Bo Netterstrøm
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Den ultimative stressguide. 

Bogen kommer hele vejen rundt på en enkel 

og overskuelig måde, og den behøver ikke 

nødvendigvis at læses i sin helhed for at give mening. 

På den måde er den også en glimrende opslagsbog. 

Alle bør have denne bog liggende, for alle kender en 

som er ramt af stress og som kan have brug for at få 

et par gode råd med på vejen.

- Thomas Milsted, Point of View International

Det er den bedste bog, jeg indtil videre har set til 

mennesker, der er helt nede.

-Ude og Hjemme

Fem stjerner i Jyllandsposten 2018

Bestil på dpf.dk
Anvend kampagnekoden Gratis levering, så får du fri levering. 



Tak for jeres deltagelse
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