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Et arbejde fremmer

helbred og livskvalitet



• For mennesker med psykisk sygdom,

øger et arbejde livskvaliteten og mindsker den 
sociale udstødelse 

– og fremmer personens håndtering af 

helbredsproblemer, selvtilliden og det 

generelle aktivitetsniveau 

Royal College of Psychiatrists 2007



OECD (2015), Fit Mind, Fit job: From 
Evidence to Practice in Mental Health 

and Work





Hvorfor? 



Lægedage 2009





Hvorfor er det så så svært?



Isolation er særligt problematisk ved 

psykisk sygdom

• Social isolation

• Tab af selvværd

• Tab af struktur

• Skyldfølelse

• Arbejds-fobi



Syg eller rask?

Rask Syg



Et kontinuum

Rask       Ubehag      Syg



Vedligeholdelsescirklen

Symptomer

Passivitet

Social 
tilbagetrækning

Negative tanker



Halvdelen af personer med psykisk sygdom 
modtager ikke den rigtige behandling

Birket-Schmidt m.fl.2010

Psykisk sygdom er årsag til 50 % af 
førtidspensioner                                                   



Hvad fejler de?

½ har sygdomme, som kan helbredes:

Depressioner, stress, angst og PTSD

½ har kroniske psykiske sygdomme:

Skizofreni, autisme, mental retardering, 
demens, svære personlighedsforstyrrelser



Kan alle arbejde?



• Psykotisk sygdom uden sygdomserkendelse?

• Behandlingsrefraktær sygdom
-behandling virker ikke

• Meget dårlig begavelse

• Hvor rummeligt er arbejdsmarkedet
-egentlig?



Hvad er den største 
barriere?



Mistillid

Aggressivitet  Appel

Ængstelighed
Inaktivitet               

Udeblivelse
Konfrontation 

Irritabilitet

Angst 



Angst vokser, når vi nærmer os noget 
farligt



Afbryde og undgå?



Angst vokser, når vi nærmer os noget 
farligt og aftager derefter igen



At turde

Vi skal gøre det så ufarligt som 
muligt at arbejde



• Er borgeren tilstrækkeligt undersøgt?

• Er borgeren tilstrækkeligt behandlet?

• Er samarbejdet i orden?



Tænk bredt:

• Partnere

• Søskende 

• Børn

• Terapeuter

• Misbrugsbehandlere

• Læger i praksis og på sygehuse

• Arbejdsgiver



Samarbejde med behandler

 Telefon

 Mail

 Rundbordssamtaler

 Gå-hjem møder (med mad...)

 Dialoggrupper



Klæd arbejdspladsen på 

Virksomhederne har brug for individuel

og fagligt sikker information



Depression 

Vær opmærksom på utilstrækkelig 
behandling



Symptomer som påvirker arbejdsevnen:

• Nedtrykthed, nedsat lyst, angst, nedsat 
selvtillid, skyldfølelse, indadvendthed

Selvfølgelig, men….



Vigtigst er:

1. Nedsat energi eller trætbarhed

2. Tænke- og koncentrationsbesvær

Begrænser funktionsevnen og varer længere 
tid



Trætbarhed = Hurtigere udtrætning

Løsning:
Delvis sygemelding/praktik
Gradvis start
Pauser 



Tænke- og koncentrationsbesvær

Langsommere tænkning og genkaldelse 
Signal/støjfølsomhed

Løsning: 
Tålmodighed
Rutineopgaver og mere ro  



Arbejde er sundt

Hvilken slags sygdom?

Angst forklæder sig

Sørg for god behandling

Samarbejd




