
KOM UD AF  
STRESSZONEN

IGEN
Stress er kroppens naturlige reaktion, som hjælper dig med 
at yde dit bedste, når du er presset op mod en deadline  
og står i en akut vanskelig situation. Stress er derfor ikke 
skadeligt, så længe påvirkningen er kortvarig og du kan 
slappe af bagefter.

Du skal derimod være på vagt over for langvarig stress,  
hvor der er konstant ubalance mellem de udfordringer,  
du står overfor, og dine muligheder for at håndtere dem. 

Langvarig stress er i sig selv ubehagelig, men det øger  
også risikoen for blandt andet hjerte-kar-sygdomme og  
depression. Læs mere om stress på sundhed.dk.
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TEGN PÅ STRESS
HVIS DU ER HÅRDT RAMT AF STRESS, OPLEVER DU TYPISK
• Konstant anspændthed, hovedpine og/eller åndedrætsbesvær
• Hurtige, anspændte bevægelser
• Konstant træthed og jævnlige søvnproblemer
• Du bliver hurtigt utålmodig
• Du har svært ved at nyde dine resultater, men foretager dig konstant flere ting på en gang
• Du føler ikke, du kan nå dine gøremål, selv om du objektivt set har tid til det
• Du taler hurtigt, afbryder andre og har svært ved at lytte
• Du er ofte kritisk, lettere irriteret eller aggressiv
• Du føler angst for problemer, du normalt plejer at kunne klare
• Du glemmer småting og til tider også vigtige aftaler

KONTAKT EGEN LÆGE
Genkender du flere af symptomerne ovenfor, skal du:
1. Straks kontakte egen læge
2. Tjekke mulighederne for psykologhjælp, hvis du har en sundhedsforsikring
3. Kontakte Business Danmarks jurister om dine muligheder og rettigheder som sygemeldt

DET KAN DU SELV GØRE
Din læge hjælper dig med at afklare om, du her og nu bør sygemeldes en periode eller om 
du kan fortsætte på jobbet og løse årsagerne til stress sammen med din leder.

Fortsætter du på jobbet skal du og din leder være meget opmærksom på balancen mellem 
kravene i arbejdet og mængden af opgaver i forhold til dine ressourcer og kompetencer. 
Det er vigtigt at afstemme forventningerne til opgaverne med din chef, så du ved, hvornår 
du har løst en opgave godt nok. 

FØLG DISSE 3 RÅD
• Tal med andre om det, der stresser dig – både familie, kolleger og din leder
• Sig fra, hvis du oplever ubalance mellem kravene i dit arbejde og privatliv og dine egne 

ressourcer og forventninger
• Spørg kolleger, hvordan de tackler arbejdsopgaver, som du oplever stressende

fortsættes ->
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DET KAN DU GØRE SOM LEDER
Alle medarbejdere er forskellige og har forskellige stresstærskler i forskellige situationer. 
For at forebygge stress i dit team er det vigtigt at lære den enkelte medarbejders ressourcer 
og behov at kende og tilpasse udfordringerne derefter. 

7 RÅD TIL AT FOREBYGGE STRESS
• Vær løbende i dialog med dine medarbejdere, så du kender den enkeltes ressourcer,  

behov og forventninger
• Tilpas opgaver og ressourcer i en dialog med de involverede medarbejdere
• Kommuniker klart og tydeligt, så medarbejderne har klare mål
• Giv anerkendende feedback, når en medarbejder løser en opgave tilfredsstillende
• Tal om trivsel med både den enkelte medarbejder og med gruppen
• Meld klart ud om organisationens politikker på stress-/trivselsområdet
• Sørg for, at leder og medarbejder har konkrete værktøjer til at arbejde med trivsel i 

 forbindelse med MUS, sygefraværssamtaler og afskedigelsessamtaler

OTTE RÅD NÅR EN MEDARBEJDER FÅR STRESS
Hvornår en stressramt medarbejder er klar til at genoptage sit arbejde, afhænger af, hvor 
godt der tages hånd om de bagvedliggende årsager. Vi har opstillet yderligere otte råd, 
hvis du har en medarbejder, der er ramt af stress – hvad enten medarbejderen er sygemeldt, 
tilknyttet arbejdspladsen eller er på vej tilbage efter en stress-sygemelding.
• Vær synlig som leder. Tag hurtigt kontakt til den stressramte og hold kontakten
• Snak om årsagerne, der forårsager stress
• Sørg for, at der er ro, hvor medarbejderen skal sidde
• Lav en plan for, hvilke forandringer der skal til med hensyn til opgaver, arbejdstid mv.  

og en eventuel gradvis tilbagevenden efter en sygemelding
• Følg op på og juster medarbejderens plan for tilbagevenden til arbejdet. Hold korte 

 opfølgningsmøder hver uge, hvor I kan justere planen
• Informer og involver den stressramtes/sygemeldtes kolleger i forløbet
• Husk de øvrige medarbejdere. Prioriter og sørg for, at de øvrige medarbejdere ikke  

belastes for meget. Anerkend den ekstra indsats, de gør
• Lær af situationen fremadrettet i den forebyggende indsats mod stress

Skyldes stressen skilsmisse, sygdom eller andet i privatlivet, gør mange af de samme ting sig 
gældende. Også i de tilfælde får arbejdspladsen en medarbejder tilbage med nedsat arbejds-
evne. Men det giver ikke på samme måde anledning til at kigge på, om der er noget, lederen, 
kollegerne og arbejdspladsen kunne have gjort anderledes.

fortsættes ->
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DET KAN DU GØRE SOM KOLLEGA
Som kolleger kan I hjælpe stress-forebyggelsen på vej ved at tale sammen om det, der 
belaster jer i hverdagen, og hvad I eventuelt kan gøre for at hjælpe og støtte hinanden. 
Hold øje med hinanden og reager, hvis en kollega mistrives eller virker stresset. 

FØLG DISSE SEKS RÅD
• Sørg for at holde en god omgangstone – også i pressede situationer
• Hold øje med, om nogle i gruppen mistrives – og tag snakken med pågældende
• Vær imødekommende over for nye kolleger
• Tal sammen om det, der stresser
• Afstem opgaver og forventninger til gruppens arbejde med jeres nærmeste leder 
• Planlæg arbejdet godt og orienter hinanden, så alle oplever overblik, forudsigelighed  

og fremdrift i arbejdet

NÅR EN KOLLEGA KOMMER TILBAGE EFTER EN SYGEMELDING MED STRESS, KAN DU STØTTE
• Vis at du er glad for at se kollegaen igen. Mange stressramte spekulerer på, om de har 

været savnet, og hvad kollegerne tænker om dem
• Vær forstående og hold dig til den plan, der er lavet for kollegaen. Spørg ikke den stress-

ramte om hjælp til en opgave. Hjælp, hvis du kan.
• Er du tæt på kollegaen og ved, hvilken støtte kollegaen har brug for, så klæd de andre 

 kolleger på
• Er du arbejdsmiljørepræsentant, så mind lederen om, at huske på de øvrige kollegaer,  

så I undgår at andre går ned med stress


