
Guide til lederen 
– sådan hjælper du bedst en stress-sygemeldt 
medarbejder tilbage til arbejdet.
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Dette er en guide, der skal hjælpe dig som leder 
med at håndtere medarbejdere med stress. Her 
finder du viden om, hvordan du spotter stress hos 
en medarbejder, hvad du kan gøre, hvis du har mis-
tanke om, at en af dine medarbejdere er stresset, 
og hvordan du hjælper en medarbejder tilbage på 
arbejdet efter en sygemelding på grund af stress.

Oftest er det en kombination af ting, som sker 
både derhjemme og på arbejde, som udløser stres-
sen. Du kan ikke løse medarbejderens problemer 
derhjemme, det er der andre, der kan hjælpe med. 
Du er ikke behandler, så hold en professionel 
distance, når du hjælper. Du kan derimod gå i dia-
log med medarbejderen om, hvilke forhold på 
arbejdspladsen der havde betydning for sygemel-
dingen. Det har betydning for medarbejderens til-
bagevenden, men også for resten af afdelingen, da 
der kan være forhold på arbejdspladsen, som var 
med til at udløse medarbejderens stress, der 
måske også påvirker andre medarbejdere.

Hvis en medarbejder bliver sygemeldt med stress, 
skal du først og fremmest overveje, om du og 
arbejdspladsen har de ressourcer, det kræver at 
hjælpe medarbejderen tilbage. 

Stil dig selv følgende spørgsmål:

•  Hvad kan arbejdspladsen tilbyde internt? 
•  Har I en sundhedsordning eller en forsikring, 

der kan hjælpe dig? 
•  Kan kommunen hjælpe dig? 
•  Har organisationen den nødvendige rummelig-

hed og de nødvendige ressourcer? 
•  Har du selv overskud til at påtage dig denne 

opgave?

Indholdsfortegnelse
 Side
Opdag og håndtér stress før  
medarbejderen bliver syg 3

Når den stress-sygemeldte  
medarbejder skal tilbage til arbejdet 6

Efter en stress-sygemelding 8

At hjælpe en sygemeldt medarbejder tilbage efter 
stress er en stor gevinst for medarbejderen, for 
afdelingen og for dig som leder, men det  kræver  
en indsats fra alle parter.

Indledning
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Advarselssignaler – hvordan opdager du en stres-
set medarbejder?
En medarbejder, der har eller er ved at udvikle 
stress, har typisk vanskeligt ved at forholde sig 
rationelt til sin egen situation og vil ofte opleve at 
handlemulighederne er begrænset. Som leder kan 
du derfor ikke forvente eller regne med, at en 
medarbejder med stress kan eller vil sige fra eller 
bede om hjælp.

I mange tilfælde bliver medarbejderen først virke-
lig opmærksom på omfanget af stressen, når krop-
pen begynder at sige fra.

Som leder kan det derfor være svært at gennem-
skue, om en medarbejder er ved at udvikle en læn-
gerevarende stresstilstand. Her er en række tegn 
på stress, som du bør være opmærksom på hos 
medarbejderne. 

Medarbejderen kan for eksempel: 

•  have forøget sygefravær
•  klage over fysiske problemstillinger eller mang-

lende energi
•  lide af humørforandringer – være irritabel eller 

have en kort lunte
•  have manglende eller kun sporadisk kontakt 

både med dig og med andre kolleger og udeluk-
kende vedrørende arbejdsopgaver

•  let miste overblikket
•  springe frokosten over eller spise den under 

arbejdet
•  være svær at få øjenkontakt med
•  ofte bruge sætninger som ”Jeg skal bare lige…”

I mange tilfælde bliver medarbejderen  
først virkelig opmærksom på omfanget af 
stressen, når kroppen begynder at sige fra.

Opdag og håndtér stress  
før medarbejderen bliver syg
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1  Forbered dig grundigt, før du tager en dialog 
med medarbejderen. Indhent oplysninger om 
arbejdsopgaver, evt. tidligere sygefravær, hvilke 
støttemuligheder der er i virksomheden mv.

2  Tag en samtale med medarbejderen og forsøg 
at skabe overblik over situationen for at undgå 
at handle uoverlagt. Det kan du gøre ved for 
eksempel at spørge ind til arbejdsopgaver, om 
medarbejderen trives, føler sig presset eller har 
daglige symptomer/gener – og om det er noget, 
som medarbejderen har oplevet før.

3  Det kan være en god ide at sende medarbejde-
ren videre til egen læge.

4  Det kan også være nødvendigt at sende den 
stressede medarbejder hjem, for eksempel i  
14 dage. Undersøg om der kan være et familie-
medlem eller en ven derhjemme til at tage imod 
medarbejderen.

5  Aftal opfølgning med medarbejderen, herunder 
tidspunkt og kontaktform.

6  Husk, at du skal have en sygefraværssamtale 
med medarbejderen ang. tilbagevenden senest 
4 uger efter en sygemelding.

7  Omsorg og kontakt kan foregå på mange måder. 
En buket blomster kan også være kontakt.

8  Aftal med medarbejderen, hvad der skal kom-
munikeres ud i organisationen.

9  Tilbyd eventuelt professionel hjælp – altid en 
autoriseret psykolog med erfaring inden for 
stress.

Forslag til procedure for  
håndtering af stress-tilfælde 

Husk, at der skal afholdes sygefraværssamtale 
senest 4 uger efter sygemelding.
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•  Vær nysgerrig, respektfuld og ordentlig.

•  Brug korte præcise sætninger men tal ikke ned 
til medarbejderen.

•  Hold eventuelt pauser i samtalen.

•  Information skal begrænses til klare budskaber, 
som opsummeres efter og under mødet.

•  Skriv aftaler og vigtige ting ned til 
 medarbejderen.

•  Vær ærlig og realistisk i dialogen, herunder 
hvad du kan hjælpe med.

•  Husk på, at det du siger let tolkes negativt af en 
medarbejder med stress.

•  Følelsesmæssige reaktioner er OK – du skal 
ikke trøste, men vise omsorg.

•  Forstå, at medarbejderen kan føle sig truet  
på både sin faglige identitet og den sociale 
 situation.

•  Gør klart for den stress-sygemeldte, at ved-
kommende har medbestemmelse i situationen.

•  Det kan være en god idé, at den sygemeldte har 
en kollega med ved samtalen som støtte.

Når du skal tale med en  
medarbejder med stress

Forstå, at medarbejderen kan føle sig truet på 
både sin faglige identitet og den sociale  situation.
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Gradvis tilbagevenden
Når en medarbejder har været sygemeldt på grund 
af stress, kan det være en god idé at vedkom-
mende vender gradvist tilbage til arbejdet, så 
arbejdsopgaverne genoptages samtidig med, at 
stress-symptomerne aftager. Inden du taler tilba-
gevenden med medarbejderen, bør du tage med i 
overvejelserne, om gradvis tilbagevenden er det 
rette i det enkelte tilfælde, eller om det vil have 
den stik modsatte effekt – at medarbejderen vil 
opleve et unødigt pres for at komme tilbage til et 
muligt problematisk arbejdsmiljø, som medfører 
forværring af stress-symptomer. Vær for eksem-
pel opmærksom på, om medarbejderen besvarer 
dine opkald/mails, møder op på arbejdspladsen 
eller tidligere har haft konflikter med kolleger. 

I dialogen med en stress-sygemeldt om genopta-
gelse af arbejde er der to fokusområder: arbejdsti-
den og opgavekompleksiteten. Desuden er organi-
seringen væsentlig at være opmærksom på. For 
eksempel arbejdstidens placering i forhold til delta-
gelse i det kollegiale fællesskab, mulighed for eks-
tra pauser, orientering og inddragelse af kollegaer.

Fokus på arbejdstid og opgavekompleksitet
En gradvis tilbagevenden kan planlægges med de 
to fokusområder: arbejdstid og opgavekompleksi-
tet. Her præsenteres to dynamiske værktøj, der 
løbende skal tilpasses såvel den sygemeldtes som 
arbejdspladsens behov. Hos en sygemeldt kan det 
handle om søvn, helbred, familie eller opblussen af 

stress-symptomer, imens det hos arbejdspladsen 
for eksempel kan handle om samarbejdsrelationer, 
organisatoriske forandringer, ferie/sygdom eller 
ændrede krav ift. arbejdsopgaver.

Stress-sygemeldte beskriver ofte, at en genopta-
gelse af arbejdet er uoverskuelig. En systematisk 
filtrering af arbejdsopgaver efter opgavens kom-
pleksitet skaber overblik og struktur, som kan 
være med til at give medarbejderen mod på at 
genoptage arbejdet. En plan om genoptagelse af 
arbejdet med få ugentlige arbejdstimer med ruti-
neprægede opgaver kan også give et pludseligt 
blik for, at en stress-sygemelding er mere alvorlig 
end først antaget.

Når en stress-sygemeldt medarbejder skal grad-
vist tilbage til arbejde, er det oftest en god idé 
med løbende korte opfølgningsmøder mellem 
leder og medarbejder. I starten anbefales et kort 
ugentligt møde på cirka 15 minutter på et fast 
tidspunkt, eksempelvis fredag formiddag kl. 10. 
Emnerne for samtalen kan være: Hvordan er det 
gået med arbejdstiden? Hvordan er det gået med 
opgaverne? Hvad er planen for den kommende 
uge? Dialogen med dig som leder er af afgørende 
betydning for, om genoptagelsen af arbejdet lyk-
kes. Det er i øvrigt vigtigt, at du som leder ikke invol-
verer den sygemeldt i de ”driftsmæssige udfor-
dringer”, du selv har ved at skulle have en 
sygemeldt med arbejder. 

Når den stress-sygemeldte medarbejder  
skal tilbage til arbejdet
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Når en stress-sygemeldt medarbejder skal tilbage 
til arbejdet, er arbejdstiden et vigtigt element for, 
at tilbagevenden bliver en succes. Det er derfor 
vigtigt at lave en arbejdstidsplan, der langsomt 
optrapper arbejdstiden til normal arbejdstid. Du 
skal være opmærksom på, at der er særlige udfor-
dringer, når der er skiftende arbejdstider i løbet af 
døgnet og rullende arbejdstid over ugen. Hvis det 
er muligt, er det derfor en god idé, at opstarten 
foregår i normal arbejdstid/dagvagt.

Nogle medarbejdere er betænkelige 
ved at begynde med meget få ugentlige 
arbejdstimer og en ugentlig restitutionsdag.  
Så når du vil gennemføre en timeoptrapning som  
i eksemplet, må du regne med, at nogle har behov 
for betænkningstid. Tal sammen om den blide 
opstart. Formålet med en opstart, der har så få 
ugentlige arbejdstimer, er ikke, at den sygemeldte 
”producerer en masse” de første uger, men snarere 
at den sygemeldte vænner sig til at komme på 
arbejdspladsen igen. Dermed tager I også hensyn 
til, at der typisk opstår kortvarig opblusning af 
symptomer ved genoptagelsen af arbejdet.

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 2 2 R 2 2
2 2½ 2½ R 2½ 2½
3 3 3 R 3 3
4 3½ 3½ R 3½ 3½
5 4 4 R 4 4
6 4½ 4½ R 4½ 4½
7 5 5 R 5 5
8 5½ 5½ R 5½ 5½
9 6 6 R 6 6

10 6½ 6½ R 6½ 6½

11 7 7 R 7 7
12 7½ 7½ 4 7½ 7½
13 7½ 7½ 7½ 7½ 7

Vurdering af arbejdstiden

R= restitutionsdag. En restitutionsdag er ikke en feriedag/fridag men en dag, hvor medarbejderen går til behandling  
hos eksempelvis læge eller psykolog.

Eksempel på langsom optrapning af arbejdstiden til normal arbejdstid over 13 uger.
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Arbejdsmedicinsk klinik ved Aalborg Universitets-
hospital har udarbejdet denne guide, der kan give dig 
indsigt i, hvilke typer af opgaver en stress sygemeldt 
medarbejder typisk vil kunne klare henholdsvis ved 
opstarten, på kort sigt og på længere sigt. 

Hvilke opgaver kan medarbejderen klare?

Opgavernes 
kompleksitet Tidshorisont Arbejdsopgavens kendetegn

Røde arbejdsopgaver Klare på længere sigt 1. Kræver overblik
2. Kræver koncentration
3. Har korte deadlines
4. Tempokrav

Gule arbejdsopgaver Klare på kort sigt 1.  Begyndende alene-ansvar for opgave-
løsning, med fx en kollegial sparring

Grønne 
arbejdsopgaver

Klare ved start på 
arbejde

1. Rutineprægede opgaver
2. Opgaver præget af forudsigelighed
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Kontakt med kunder og samarbejdspartnere
Du skal være opmærksom på, at medarbejderen 
skal undgå mange afbrydelser i arbejdet, uanset 
om det er direkte kontakt med kolleger og kunder, 
eller om det er ved mail- eller telefonkontakt. 
Skærmning af medarbejderen kan være en god 
metode. Det kan for eksempel ske ved, at medar-
bejderen har mulighed for at arbejde for sig selv, 
eventuelt i et midlertidigt enkeltmandskontor og, 
at der sættes autosvar på mail og telefon. Andre 
metoder er flere pauser i arbejdet, fælles opgaver 
med en kollega, muligheden for delvis deltagelse i 
møder, muligheden for at ”tjekke ud” efter behov 
eller lignende.

Arbejdstidens placering
Arbejdstidens placering afhænger i høj grad af 
arbejdspladsens rutiner. Det er dog væsentligt, at 
arbejdstiden tilrettelægges, så medarbejderen 
kan holde pauser. Desuden kan du være opmærk-
som på, hvordan de to arbejdstimer placeres ved 
opstarten, for eksempel med mødetid klokken 10 
eller 12 afhængig af, hvordan blandt andet søvnen 
er påvirket, og hvordan det passer med relevante 
opgaver på arbejdspladsen.

Veldefinerede og afgrænsede arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne for en stress-sygemeldt med-
arbejder, der skal tilbage til arbejdet, skal være 
meget klart definerede og tilpasset efter, hvor 

langt i forløbet medarbejderen er. Ved opstarten 
kan I med fordel sørge for, at medarbejderen ikke 
får ”røde og gule opgaver”. Du skal med andre ord 
undgå, at medarbejderen får opgaver med for høj 
kompleksitet, for stramme deadlines, uklare krav/
succeskriterier og for stort ansvar. 

Socialt fællesskab
Stress-sygemeldte har typisk brug for ro, men 
samtidig er der risiko for, at de bliver isoleret i 
begyndelsen, når de har meget simple arbejds-
funktioner uden samarbejde med kolleger. Derfor 
skal du være opmærksom på, at medarbejderen 
deltager i det sociale fællesskab. Det kan være 
deltagelse i pauser, fælles morgenmad, afdelings-
møder eller ved at løse dele af kollegers opgaver.

Instruktion og oplæring
Når en stress-sygemeldt starter op igen, kan du 
med fordel være opmærksom på, at der kan være 
sket ændringer, mens medarbejderen har været 
væk. Det kan være nye kolleger, nye arbejdsgange 
eller nye tekniske løsninger. Instruktion og oplæ-
ring ved genoptagelse af arbejdet kan derfor være 
en god opgave at begynde med. Husk desuden på, 
at en stress-sygemeldt er ramt på hukommelsen 
såvel som koncentrationen, og at gentagelser der-
for er vigtige. Det er også vigtigt, at medarbejde-
ren har mulighed for at spørge dig eller en kollega 
om hjælp.

Hvilke forhold kan du være opmærksom  
på, når du skal vurdere kompleksiteten  
af arbejdsopgaverne 
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•  Har jeg som leder indblik i, hvilke opgaver/ 
områder den stress-sygemeldte sad med før 
sygemeldingen?

•  Hvordan har de øvrige medarbejdere i gruppen/ 
afdelingen det?

•  Hvem tager sig af den stress-sygemeldtes 
arbejdsopgaver? På kort sigt og på længere 
sigt?

•  Har vi en stresspolitik på arbejdspladsen,  
og følger vi den?

•  Hvad kan vi tilbyde den stress-sygemeldte 
medarbejder? Andre opgaver? Nedsat tid? 
Behandling?

•  Hvordan har jeg det selv? Udviser jeg selv tegn 
på stress, der eventuelt kan influere på mine 
medarbejdere?

Spørgsmål til  
refleksion 
du som leder kan have gavn  
af at stille dig selv i en stress-
fastholdelsesproces.

Efter en stress-
sygemelding

Organisatoriske forhold af betydning for stress
Når du har haft en medarbejder, der er blevet syge-
meldt med stress, er det en god idé at se nærmere 
på, om der er nogle organisatoriske forhold, der 
kunne forbedres, så du forebygger, at flere medar-
bejdere sygemeldes med stress. Organisatoriske 
forhold handler om, hvordan I har organiseret Jer 
både i afdelingen og i virksomheden generelt. Det 
handler om medarbejdernes indflydelse på deres 
opgaver, og om medarbejderne kender og forstår 
virksomhedens strategi. Det handler også om kul-
turen, om det er ok at spørge om hjælp, hvordan 
mailkulturen og overarbejdskulturen er, og om man 
har fællesarrangementer i virksomheden/afdelin-
gen. Relationen til især nærmeste leder, dvs. dig, 
har også stor betydning for udvikling af stress. 
Løbende dialog omkring deres opgaver kan i høj 
grad være med til at forebygge stress. Endelig har 
organisationens evner til at håndtere forandringer 
stor betydning for at forebygge udviklingen af 
stress.
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Beredskab

Overvej, om I har adgang til de nødvendige res-
sourcer i organisationen, hvis det skulle brænde 
på en anden gang. Det kan være interne ressourcer 
hos for eksempel HR, eller det kan være eksterne 
ressourcer. Husk, at medarbejderens kommune 
også ofte kan hjælpe. En anden mulighed er 
arbejdsmedicinsk klinik i regionen, eller måske har 
virksomheden/medarbejderen selv en sundheds-
ordning eller en forsikring, der kan hjælpe.

Relevante links:

Forebyggelse af stress:

Stress og stresshåndtering – en værktøjskasse fra 
I-BAR 
(http://www.i-bar.dk/Vejledninger%20mm/Liste/~/media/
Industrien/PDF/PDF%20%20%20Jern%20og%20Metal/
Stress%20og%20stressh%C3%A5ndtering.pdf)

Vi finder os ikke i stress – værktøj fra arbejds-
miljøweb 
(http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/stress/vaerktoejer/
stressvaerktojer/ )

Tema om at forebygge stress på Personaleweb 
(http://www.personaleweb.dk/stress)

Værktøj om stress fra BAR-kontor 
(http://bar-kontor.dk/Default.aspx?ID=5307)

Fastholdelse af den stress-sygemeldte 
 medarbejder:

Guide til den vanskelige samtale fra Lederne 
(https://www.lederne.dk/lho/Ledersparring/ledelse/Medar-
bejdersamtaler/denvanskeligesamtale.htm)

8 brancher og stress, AMK Aalborg 
(http://brnordjylland.dk/da/Viden-om-arbejdsmarkedet/
Publikationer/Publikationer-maalgrupper-i-jobcentrene/
Otte-brancher-og-stress.aspx) 

Sygefraværs-værktøjskassen fra CABI 
(http://www.cabiweb.dk/sygefravaersvaerktoejskasse/)

Viden og værktøj om sygefravær
(http://www.lederne.dk/lho/Ledersparring/fokus/ 
sundhedsledelse/sygefravaer/sygefravaer.htm)

Viden og værktøj om fastholdelse
(http://www.lederne.dk/lho/Ledersparring/fokus/ 
sundhedsledelse/fastholdelse/fastholdelse.htm )

”Den svære samtale” fra CABI 
(http://www.cabiweb.dk/bedrearbejdenu/  
den-svaere-samtale/)

Værktøj om den gode samtale fra BAR Service 
(http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/
bar_den-gode-samtale_web.pdf)
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Pjecen giver dig inspiration og værktøjer til, hvordan du kan:

•  opdage en stresset medarbejder
•  handle hvis du har en stresset medarbejder
•  planlægge og gennemføre en samtale med en stress-ramt medarbejder
•  planlægge en gradvis tilbagevenden for en stress-sygemeldt medarbejder
•  følge op på en stress-sygemelding i organisationen
•  finde mere viden og vejledning om stress

BY
STED

Denne pjece henvender sig til
– dig, der er leder og gerne vil blive bedre til at opdage stress 
og fastholde medarbejdere, der bliver sygemeldt med stress.

Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon 32 83 82 83
www.lederne.dk

Aalborg Universitetshospital
Arbejdsmedicinsk Klinik
Havrevangen 1
9000  Aalborg
www.aalborgsygehus.rn.dk


