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Arbejd dig ud 
af stress 
Et nyt dansk forskningsprojekt 
viser, at den bedste stress-
behandling er at bevare 
kontakten til arbejdet 
Af Trine Steengaard Nielsen 

I dag bliver mange stressramte 

sygemeldt fra arbejdet, puttet under 

dynen og henvist til en psykolog. Men 

vejen ud af alvorlig stress er den stik 

modsatte, viser et nyt dansk 

forskningsprojekt. Det handler ikke 

om ro, men om at bevare 

tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvis 

man vil vinde over sin stress. 

 

Hver dag har 430.000 danskere 

symptomer på alvorlig stress, og 

35.000 danskere er hver dag 

sygemeldt pga. stress. 

  

I Danmark har vi tradition for, at når 

man bliver syg med stress, så går man 

til sin læge, der ordinerer en række 

psykologsamtaler, og den stressramte 

bliver væk fra arbejdet i en kortere 

eller længere periode. Men den 

behandlingsform er ikke den bedste, 

viser det nye forskningsprojekt, 

COPEstress. Det skriver Magasinet 

Arbejdsmiljø i dag.  
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- At vende tilbage til arbejdet er ofte 

nøglen til at få det bedre, forklarer en 

af Danmarks førende stressforskere Bo 

Netterstrøm, der som seniorforsker på 

Bispebjerg Hospital har stået i spidsen 

for COPEstress. 

 

- Det er vigtigt at fokusere på, hvad der 

skal til, for at den stressramte kan 

komme på arbejde hurtigst muligt og 

måske bare arbejde lidt i næste uge. 

Det giver et mægtigt håb for folk, og 

det er med til at fremskynde den 

proces, der gør, at folk får det bedre og 

hurtigere er i stand til at komme 

tilbage på arbejde og fungere normalt 

igen, siger Bo Netterstrøm. 

 

Syv gange  

I projektet COPEstress har læger, 

psykologer og forskere fulgt i alt 256 

personer, der var sygemeldt med 

stressrelaterede symptomer. 

Deltagerne blev tilfældigt inddelt i fire 

grupper, som fik fire forskellige typer 

behandling.  

 

Formålet var at undersøge, hvor 

hurtigt deltagerne oplevede en bedring 

og kunne vende tilbage til arbejdet. 

Resultaterne viser, at der er op til syv 

gange større chance for at arbejde på 

fuld tid efter en stress-sygemelding, 

hvis man behandles ud fra en metode, 

der sætter ind på flere områder – 

særligt med fokus på at blive på 

arbejdet under behandlingen.  

95 pct. af de deltagere, der fik en 

tværfaglig behandling med 

individuelle samtaler, motion, 

mindful-ness og dialog med 

arbejdspladsen, var i arbejde igen efter 

behandlingsforløbet. For dem, der kun 

modtog psykologbehandling, var tallet 

71 pct. 

 

- Hvis du har gået rundt i tre måneder 

derhjemme, så føler du dig som ’Palle 

alene i verden’ og ved ikke, hvad der 

sker på dit arbejde. Så er det faktisk 

meget sværere at komme tilbage, siger 

Bo Netterstrøm.  

 

Skal ske med omsorg 

Stressekspert Thomas Milsted, der er 

generalsekretær i Stresstænketanken, 

mener også, at man kan arbejde sig ud 

af stress, men det skal foregå på den 

rigtige måde. 

 

- Jeg tror også på, at det kan være en 

god ide at bevare kontakten til 

arbejdet, men det skal ske med 

omsorg. Jeg kan godt være bekymret 

for, at det ender med, at lederen 

spørger: ’Hvor mange timer kan du 

arbejde?’ Arbejdet skal foregå i 

forbindelse med behandlingen, siger 

han.  

 

Projektet viser desuden, at jo hurtigere 

behandlingen sættes ind, des større er 

chancen for, at den stressramte igen 

fungerer optimalt på arbejdspladsen. 

Hvis ikke du får bugt med din stress, 

kan det have flere alvorlige 

konsekvenser såsom svækket 
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immunforsvar, depression, angst og i 

værste tilfælde en blodprop i hjertet. 

 

Ifølge COPEstress tager den 

bedste stressbehandling 

udgangspunkt i følgende fire 

punkter: 

 

 
 

Samtaler 

Samtaler med en psykolog eller læge, 

der kan vurdere, om personen er dybt 

deprimeret eller bare slået lidt ud af 

kurs. Der er brug for at finde ud af, om 

personen er parat til at arbejde med 

det samme eller har brug for et par 

ugers pause. 

 

 
 

Motion 

Folk dropper ofte motionen, når de er 

stressede. Men motion er rigtig vigtigt, 

fordi den frigør stoffer i hjernen, der 

kan gøre en gladere. Det er op til folk 

selv, om de vil løbe, cykle eller 

svømme. Det gælder om at få pulsen 

op – gerne to-tre gange om ugen. Når 

du er i bedre form, kan kroppen også 

bedre slappe af igen efter en 

stressende oplevelse. Selv om det kan 

være svært at finde motivationen, så er 

motion vigtigt at prioritere – det giver 

hurtigt gode resultater, bl.a. bedre 

søvn.  

 

 
 

Mindfulness 

Det er vigtigt at lære at ’være i nuet’. 

Du skal koncentrere dig om det, du er i 

gang med lige nu, i stedet for at tænke 

på det, som du skal nå om lidt. 

Stressramte er ofte kørt derud, hvor de 
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ikke selv kan slappe af. Vha. mentale 

og fysiologiske øvelser kan man lære at 

komme lidt ned ved at trække vejret 

ordentligt og få nogle åndehuller. De 

små mentale pauser gør, at dit sind 

ikke bliver så stresset – og så kan du 

overkomme noget mere. Yoga kan 

også være godt i den forbindelse. 

 

 
 

Dialog med arbejdspladsen 

Stressbehandlingen er ofte meget 

mere effektiv, når arbejdspladsen 

involveres. Ofte ved cheferne ikke, 

hvad de skal gøre. Derfor er det en god 

ide, at den stressramte, enten alene 

eller sammen med en behandler eller 

tillidsrepræsentant, aftaler nogle 

spilleregler for behandlingsforløbet på 

arbejdet.  

 

Erhvervspsykolog Pernille Rasmussen 

har udarbejdet 7 gode råd om, 

hvordan man bedst kommer tilbage på 

arbejde efter at have været ramt af 

stress. Rådene er blevet til på 

baggrund af erfaringer med 

stresspatienter i den tidligere 

Stressklinik på Hillerød Sygehus og i 

forskningsprojektet COPEstress.  

7 råd, der kan lette overgangen 

til arbejdslivet for stressramte 

 

1. Det første møde 

Besøg arbejdspladsen inden den første 

arbejdsdag. Det kan være 

angstprovokerende at vende tilbage til 

det sted, hvor det gik galt. Kroppen 

skal forlige sig med, at det ikke 

længere er farligt. 

 

2. Nedsat tid 

Start på nedsat tid – det er ekstremt 

vigtigt! Man skal vænne sig til at gå på 

arbejde igen både fysisk og mentalt, 

ligesom det tager tid at få genopbygget 

selvtilliden. 

 

3. Udmelding til kollegerne 

Lederen skal melde ud om nye 

arbejdstider og arbejdsvilkår. Den 

pågældende medarbejder bør også 

informere kollegerne om egne ønsker 

og behov i forbindelse med 

genoptagelsen af arbejdet. Kollegerne 

kan nemlig også være usikre på deres 

rolle! 

 

4. De første arbejdsdage 

Vær indstillet på at tage den med ro i 

den første periode. Selv om man 

måske kun arbejder to-tre timer i 

begyndelsen, kan man forvente at 

være meget træt, når man går hjem. 

Trætheden varer ofte et par uger. Det 

skal både leder og kolleger respektere.  
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5. Arbejdsopgaver 

Begynd med lette og overskuelige 

arbejdsopgaver. Succesoplevelser øger 

motivation og lyst. Det kan være en 

god idé at få støtte fra en kollega, så 

det hele ikke bliver så overvældende. 

 

6. De fysiske rammer 

Overvej stillerum og 

hjemmearbejdsdage, især hvis 

medarbejderen arbejder i 

storrumskontor. Koncentrationsevne 

og hukommelse er ofte svækket i 

begyndelsen, og støj vil typisk 

forværre situationen. 

 

 

 

 

 

 

7. Faste møder med lederen 

Book et fast møde med lederen en 

gang om ugen – for eksempel af en 

halv times varighed. Senere kan disse 

trappes ned til hver anden uge. Drøft, 

om arbejdsopgaver og arbejdstid er 

okay og planlæg, hvordan begge dele 

skal trappes op og ændres i fremtiden. 

Det giver tryghed, at møderne er aftalt 

på forhånd. 

 

 

 


