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Sådan håndterer du stress
blandt medarbejderne

Vi samarbejder med PsykiatriFonden
Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I 
pjecen finder du fakta om stress og idéer til, hvad du kan gøre, hvis en af dine medarbejdere får stress.
PsykiatriFonden er en privat, humanitær organisation (NGO), der arbejder målrettet for at gøre det mere 
accepteret at have en psykisk sygdom i Danmark. Fonden står bag en række aktiviteter, der har til formål 
at forebygge og informere om psykiske sygdomme. 
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Der kan være mange årsager til, at en medarbejder 
ikke trives. Handler det om stress, er det vigtigt, at du 
som leder griber ind hurtigt. At være stressbelastet 
gennem længere tid kan få alvorlige helbredsmæssige 
konsekvenser, for eksempel udvikling af depression. Jo 
længere tid, der går, uden at nogen griber ind, jo mere 
alvorligt kan det blive.

Kender du symptomerne?
Stress og depression opstår ikke fra den ene dag til 
den anden, og det betyder desværre, at symptomerne 
ofte bliver overset. Som leder skal du være opmærk-
som på, om en af dine medarbejdere er stressbelastet 
gennem længere tid. 

Du skal være særlig opmærksom, hvis en medarbejder
• har vedvarende fysiske symptomer
• har svært ved at koncentrere sig
• er glemsom
• let bliver irriteret
• ikke når sine deadlines
• mangler overblik
• er mere stille end sædvanligt
• undgår pauser og sociale arrangementer
• i det hele taget ændrer adfærd.

Når en medarbejder får stress
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Vigtigt med hurtig behandling
Jo hurtigere du reagerer på det, du observerer – jo 
hurtigere kan din medarbejder blive rask igen. Det, der 
hjælper, er den rigtige behandling, og at medarbej-
deren bliver opmærksom på, hvad der ligger til grund 
for stresstilstanden. Måske er det belastende arbejds-
forhold, eller det kan være private forhold. Men det kan 
også være en kombination af begge dele. 

Grib ind – og tag hensyn
Stress er en tilstand, der kan udvikle sig til depres-
sion eller andre sygdomme, hvis der ikke sættes ind 
i tide. Når en person er stresset, begynder kroppen 
at producere stresshormoner. Og hvis det sker over 
længere tid, påvirker det hjernefunktionen.

Det er ikke arbejdspladsens ansvar at behandle. Men 
det er jeres ansvar at tage hånd om en medarbejder, 
der ikke trives og tage de hensyn, der er behov for. 
Det handler typisk om at prioritere og tilrettelægge 
opgaverne og arbejdet anderledes, så medarbejderen 

kan fortsætte med at arbejde – på trods af sine symp-
tomer.

Sådan gør du
•  Tal med medarbejderen om de symptomer, du har 

lagt mærke til.
•  Lyt til, hvordan medarbejderen selv oplever situa-

tionen.
• Fortæl, hvordan I kan støtte på arbejdspladsen.
•  Prioritér og tilpas opgaverne i samråd med medar-

bejderen.
•  Hjælp medarbejderen med at fi nde information og 

rådgivning om stress.
•  Anbefal eventuelt medarbejderen at søge behand-
  ling.

Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension?
Medarbejdere med stress kan ofte få dækket behand-
ling hos for eksempel en psykolog gennem en Danica 
Sundhedssikring.

Husk også …
Det er vigtigt, at I laver klare aftaler, og at du følger op på samtalen, så medarbejderen føler, at der 
bliver taget hånd om ham/hende. Sørg også for at tale med kollegerne om, hvilke hensyn de kan tage.

•  Prioritér og tilpas opgaverne i samråd med medar-
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Hold kontakt og vis interesse
Stress og depression kan føre til sygemelding i kortere 
eller længere tid. Hvis det sker, er det vigtigt, at du 
som leder viser omsorg og respekt for din sygemeldte 
medarbejder. Det mest respektfulde, du kan gøre, er at 
bevare kontakten til medarbejderen og vise din inte-
resse. Mange sygemeldte er kede af, at de ikke hører 
noget fra deres arbejdsplads. Det forstærker nemlig 
uroen for fremtiden og kan mindske medarbejderens 
tro på sig selv. 

Sådan gør du
•  Hold løbende kontakt – både over telefonen og ved 

at invitere medarbejderen på besøg.

•  Tal med medarbejderen om det, der er svært.
•  Spørg, hvilke forventninger medarbejderen har til 

sygdomsforløbet.
•  Fortæl, hvad arbejdspladsen kan tilbyde, og hvilke 

forventninger I har.
•  Afhold den lovpligtige 4-ugers-samtale – her kan du 

eventuelt tage initiativ til, at I får lavet en såkaldt 
mulighedserklæring, der beskriver, hvilke opgaver 
medarbejderen kan påtage sig.

•  Henvis til rådgivning hos for eksempel egen læge, 
psykolog, kommunen eller de socialrådgivere, vi 
har ansat i Danica Pension.

Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension?
Du og/eller din medarbejder kan kontakte vores so-
cialrådgivere for at få rådgivning. Medarbejderen kan 
desuden have mulighed for at få en udbetaling ved tab 
af erhvervsevne. Hvis det er tilfældet, bliver pengene i 
de fl este tilfælde udbetalt til arbejdspladsen, så længe 
medarbejderen stadig er ansat og får samme løn som 
hidtil.

Når en medarbejder bliver sygemeldt
Husk også …
Det er vigtigt, at arbejdspladsens tilbud om støtte er reelt. Mange tilbud er afhængige af økonomi, og det er 
derfor en fordel, hvis du på forhånd har sat dig ind i, hvilke muligheder der er for at få økonomisk kompensation 
til arbejdspladsen og/eller til medarbejderen.
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Hjælp medarbejderen gennem en svær tid
Det kan godt være svært at vende tilbage på arbejde 
efter en periode med stress eller depression. Ofte vil 
det at komme på arbejde reaktivere følelsen af stress 
– også selv om medarbejderen udelukkende skal arbej-
de nogle få timer til at begynde med. Følelsen kan godt 
være skræmmende, men der er som regel tale om en 
forbigående reaktion. Som leder kan du gøre meget for 
at hjælpe din medarbejder gennem den svære periode, 
så medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage.

Sådan gør du
•  Aftal regelmæssige samtaler med medarbejderen.
•  Tal om dine og medarbejderens egne forventninger.
•  Lav en klar aftale om arbejdstid og eventuelt støtte 

og tid til behandling.
•  Sørg for at præcisere og prioritere arbejdsop-
  gaverne.
•  Giv tydelig og konkret feedback.
•  Tal om, hvad begrænsningerne betyder for resten 

af afdelingen.

Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension?
Vores socialrådgivere kan give jer overblik over, hvilke 
muligheder der er for at få hjælp fra det offentlige. 
Hvis medarbejderen har behov for psykologhjælp eller 
anden behandling, kan den eventuelt dækkes af Danica 
Sundhedssikring.

Når en medarbejder vender delvist tilbage
Husk også …
Det er vigtigt, at du informerer kollegerne i afdelingen om den sygemeldte medarbejders situation 
– selvfølgelig efter aftale med medarbejderen. Jobcentret i kommunen kan hjælpe dig med at tilrettelægge et 
forløb, som gør medarbejderens tilbagevenden så let som muligt. 
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Støt og følg op
Din medarbejder kan være psykisk påvirket oven på 
en periode med stress eller depression. Ofte er det 
sådan, at medarbejderen føler sig usikker på sin døm-
mekraft, fordi han eller hun netop har oplevet ikke at 
kunne tage vare på sig selv i tide. Den usikkerhed vil 
være endnu stærkere, hvis omgivelserne heller ikke 
greb ind, da der var brug for det.

Det er derfor vigtigt, at du støtter din raskmeldte 
medarbejder – særlig i begyndelsen – og at du løbende 
følger op på, hvordan det går med medarbejderen.

Sådan gør du
• Spørg til medarbejderens trivsel.
•  Tal om, hvordan I bedst kan forebygge, at medarbej-

deren får stress igen.
•  Følg op på, hvordan det går med arbejdsopgaverne 

og rammerne for at løse dem.
• Giv løbende feedback.
•  Fortæl, hvor medarbejderen kan få støtte, hvis der 

bliver brug for det.

Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension?
I er velkommen til at kontakte jeres daglige kontaktper-
son, hvis I ønsker hjælp til en stresspolitik eller andre 
forebyggende initiativer.

Når en medarbejder er rask igen
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Stress og depression
Sammen med PsykiatriFonden har vi samlet nogle råd 
til medarbejdere med stress eller depression i pjecen 
"Er du sygemeldt på grund af stress". Pjecen fi nder du 
på danicapension.dk/blanketfi rma. Du kan desuden 
fi nde mere information på psykiatrifonden.dk.

Ring og få et godt råd
Vi har fået en aftale om, at du som leder kan ringe til 
rådgivere hos PsykiatriFondens Erhvervsrådgivning 
og få kortere telefonisk sparring hos erhvervspsyko-
logerne. Du kan også ringe til virksomheden Corpora-
te Care, for at få sparring og gode råd, hvis du sidder 
med et konkret problem, der handler om stress eller 
depression. 

PsykiatriFondens Erhvervsrådgivning: 20 34 68 97, 
mandag til torsdag fra 9 til 16 og fredag fra 9 til 15.

Corporate Care: 21 46 30 29, mandag til fredag 
fra 9 til 16. 

4-ugers-samtale og mulighedserklæring
Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en guide om 
sygefravær, der hedder ’Når en medarbejder melder 
sig syg – nye muligheder og pligter’. I guiden kan du 
læse mere om de regler, der er trådt i kraft 1. januar 
2010. Har du brug for en mulighedserklæring, kan du 
fi nde den på ams.dk.

Of fentlige ydelser
Ring til vores socialrådgivere på 45 13 17 17.

Anmeldelse af sygdom
På danicapension.dk kan du både fi nde information og 
anmelde sygdom.

Tilskud til psykologhjælp
Ring til vores Sundhedsgruppe på 70 25 02 03 – og 
hør, hvad vi dækker med en Danica Sundhedssikring.

Vil du vide mere?
Vidste du, at …
stress er et stigende folkesundhedsproblem ifølge Statens Institut for Folkesundhed. Det har høje omkostninger – både 
menneskeligt og økonomisk. Med en stresspolitik kan I fastlægge, hvordan I ønsker at forebygge stress, og hvad der skal 
ske, hvis en medarbejder alligevel får stress. På den måde kan I nedbringe det samlede sygefravær. 

Forebyggelse
Er Danica Sundhedsfremmer 
noget for jer? Gå ind på 
danicapension.dk – eller 
tal med jeres rådgiver 
fra Danica Pension.

7

stress er et stigende folkesundhedsproblem ifølge Statens Institut for Folkesundhed. Det har høje omkostninger – både stress er et stigende folkesundhedsproblem ifølge Statens Institut for Folkesundhed. Det har høje omkostninger – både 
menneskeligt og økonomisk. Med en stresspolitik kan I fastlægge, hvordan I ønsker at forebygge stress, og hvad der skal menneskeligt og økonomisk. Med en stresspolitik kan I fastlægge, hvordan I ønsker at forebygge stress, og hvad der skal 

Forebyggelse
Er Danica Sundhedsfremmer 
noget for jer? Gå ind på 
danicapension.dk – eller 
tal med jeres rådgiver 
fra Danica Pension.



DAN90433 . 2010.09

Danica Pension
Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby

Telefon 70 11 25 25
Fax 45 14 96 16
www.danicapension.dk

Forsikr ingsselskabet Danica, Skadeforsikr ingsakt ieselskab af 1999, CVR-nr. 25 02 06 34, København DK 

Danica Pension, Livsforsikr ingsakt ieselskab, CVR-nr. 24 25 61 46, København DK


