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Høje-Taastrup Kommunes Koordinationsudvalg

Fysisk sygdom
Medarbejdere udvikler ofte psykiske lidelser i forbindelse med andre lidelser. Diagnosen kræft kan udvikle sig til også at omfatte angst eller depression hos
medarbejderen. Depression foranlediget af fysisk
sygdom forlænger sygeperioden, og afhjælpning af
de psykiske problemer kan først forekomme efter en
afklaring med hensyn til den fysiske sygdom.
Misbrug
En depression kan også føre til alkohol- eller
stofmisbrug, som bringer andre gener med sig.
Personer med en psykisk sygdom forsøger ofte at
selvmedicinere sig, såfremt de ikke indgår i et behandlingsforløb.
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Koordinationsudvalget anbefaler
Vær opmærksom på, at en diagnose kan ændre sig
•

Drøft regler og retningslinier for, hvordan virksomheden håndterer medarbejdere, med en
livstruende sygdom.

•

Kæmper en medarbejder med højt sygefravær og psykiske lidelser kombineret med et
misbrug, må misbruget tackles, før der kan
tages fat på behandling af de andre problemer, der medfører sygefravær.

Denne pjece er udarbejdet i oktober 2004 for Koordinationsudvalget i Høje-Taastrup Kommune.
Kontakt:
Høje-Taastrup Kommune
Koordinationsudvalg
Bygaden 2
2630 Tåstrup
Kontaktperson Katrine Ardal: KatrineAr@htk.dk

Undgå Sygefravær
Skab et bedre psykisk arbejdsmiljø

Introduktion
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Rapport om psykiske lidelser hos medarbejdere
I juni 2004 har Høje-Taastrup Kommunes
Koordinationsudvalg udarbejdet en rapport om
medarbejdere med psykiske lidelser i kommunen.
Rapportens resultater kan findes på hjemmesiden
www.koordinationsudvalget.htk.dk.
Rapportens resultater
Af rapporten fremgår det, at et dårligt psykisk
arbejdsmiljø er årsagen til 10 % af de sygemeldte
borgere i kommunen. Og 27 % af de sygemeldte
er fraværende fra arbejdet p.g.a. stress og kriser.
Rapporten anbefaler derfor et øget samarbejde
mellem virksomheder og kommune om at gøre
en indsats for arbejdsmiljøet.

Samarbejde om et bedre arbejdsmarked
Koordinationsudvalget i Høje-Taastrup Kommune
består af repræsentanter for fag- og arbejdsgiverorganisationer, ArbejdsFormidlingen, Invalideorganisa-tionerne, de praktiserende læger samt
Byrådet.
Koordinationsudvalget arbejder for at skabe
samarbejdsrelationer på tværs af kommunen,
virksomhederne og borgerne, og for at udbrede
kendskabet til mulighederne for at fastholde nuværende medarbejdere, ansætte nye medarbejdere og integrere og opkvalificere ledige på
arbejdsmarkedet.
En ny bekendtgørelse om arbejdsmiljø stiller også krav til arbejdsmarkedet om at lade sygefravær indgå i arbejdet for sikkerhed
og sundhed i den enkelte virksomhed for hermed at nedbringe
sygefraværet.
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Når medarbejdere har ondt i sjælen
Psykiske lidelser spænder fra lette depressioner og stress til skizofreni
og angst. De førstnævnte lidelser er mere almindelige og kan delvis
eller helt forebygges af arbejdspladsen.
Depressioner
De fleste mennesker kommer i deres liv til at opleve depressive tilstande af kortere varighed. Det kan være i forbindelse med en
ubehagelig hændelse i privatlivet eller på arbejdet. En let depression er kendetegnet ved tristhed, der går over, når hændelsen, som
forårsagede krisen, kommer på afstand.
Langvarige depressioner kan blive kroniske og kendetegnet af
dominerende pessimisme. Den deprimerede oplever en basal
manglende tro på sig selv og eget værd, alting forekommer meningsløst og fremtiden er håbløs. Depressionen kan udløse spise- og
søvnforstyrrelser og selvmordstanker.
Stress og kriser
Mange mennesker oplever stress som følge af et stort arbejdspres
eller en pludselig opstået hændelse – eksempelvis fyringsrunder eller
udvidelse af arbejdsområder. En krise i privatlivet såsom skilsmisse,
sygdom, tab eller en traumatisk barndom præget af fysiske eller
psykiske overgreb kan også være årsag til stress. Perfektionisme,
ærekærhed, manglende evne til at sige fra og sætte grænser
over for omgivelserne kan medvirke til, at en medarbejder oplever
arbejdslivet som stressende, og at arbejdsbyrden eskalerer.
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Opmærksomhed, støtte og rundbordssamtaler
• Lyt til medarbejdere og klargør, om der er problemer, som
tyder på dårligt psykisk arbejdsmiljø. Støtte, omsorg og respekt kan forhindre en depression i at blive kronisk.
•

Støt medarbejderen ved at samarbejde om at lave en
handlingsplan for medarbejderen med opfølgningssamtaler
og en langsom tilbagevenden til arbejdspladsen.

•

Motiver medarbejderen til at benytte muligheden for
rundbordssamtaler, hvor der tages kontakt til implicerede
som læge, psykolog og sagsbehandler i medarbejderens
bopælskommune om et fælles møde.
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Mobning og chikane

En medarbejder kan opleve mobning og chikane fra kolleger,
ledelse og øvrige samarbejdspartnere. Det kan være alt fra social udelukkelse til sexchikane. Medarbejdere, som har svært
ved at sige fra og har en meget følsom og pligtopfyldende personlighedsstruktur, bliver særligt udsat for mobning. Mobning kan
også være en strategi til at få en uønsket medarbejder til at sige
op.
Mobning kan ødelægge arbejdsevnen
At blive mobbet på arbejdspladsen kan have store konsekvenser for medarbejderen og resultere i stress, depression, angst,
lavt selvværd, manglende tro på egen arbejdsevne samt
hukommelses- og koncentrationsproblemer. Medarbejdere,
der sygemelder sig på grund af mobning over længere tid,
har svært ved at vende tilbage til arbejdet, og mobning kan
ødelægge en medarbejders arbejdsevne.
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Forebyg mobning og hjælp udsatte medarbejdere
• Offentliggør politikker på området, som signalerer, at det
ikke accepteres, og at der vil blive taget hånd om ofre
for mobning og chikane.
• Hjælp medarbejdere, der bliver udsat for vedvarende
mobning og chikane, ved at opfordre disse til hurtigt at
søge arbejde på en anden arbejdsplads.
• Søg gode råd til at forebygge mobning og chikane her:
www.hk.dk/hkwww/AMILJEU.NSF og
www.mobning.nu

2-6 % af den arbejdende befolkning i Danmark er udsat for
mobning på arbejdspladsen, dette svarer til op mod 150.000
mennesker i den erhvervsaktive alder.
Stress, mobning og chikane koster hvert år danske
arbejdspladser én million sygedage, dette svarer til en udgift på
to milliarder kroner.
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Når sygefravær skyldes psykiske lidelser
Flere og flere mennesker i Danmark får psykiske
lidelser. Mange melder sig syge på arbejdet og
nogle i så lang tid, at de ikke vender tilbage. Når
medarbejdere i stigende grad får ondt i sjælen,
kan det skyldes et dårligt psykisk arbejdsmiljø på
arbejdspladsen.
Et råt arbejdsmiljø eller mobning
En medarbejder kan opleve psykiske lidelser som
stress, kriser, depression eller angst, hvis arbejdets
karakter og størrelse ikke er i balance med de
ressourcer, medarbejderen har til rådighed. Årsagen kan også være konflikter, mobning eller chikane på arbejdet.
Sygefraværets konsekvens
Hvis en sygemelding strækker sig over mere end
tre måneder, er der risiko for, at medarbejderen
mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. De faglige kvalifikationer bliver ikke holdt ved lige, og
det manglende sociale samvær med kolleger
går ud over den daglige trivsel og kan føre til
manglende selvtillid.
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Skab et bedre psykisk arbejdsmiljø
En arbejdsplads med vilje, evner og holdning til at
håndtere problemer og forbedre arbejdsmiljøet
kan øge de ansattes trivsel og forebygge stress,
overbelastning og fravær til gavn for både medarbejderne, virksomheden og samfundet som helhed.
Psykiatrifonden anslår, at op mod 200.000 danskere på arbejdsmarkedet lider af psykiske problemer eller sygdom.
Arbejdsmiljøinstituttet anslår, at 1/3 af sygefraværet potentielt
kan reduceres eller helt fjernes ved en arbejdsmiljøindsats.
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Åbenhed forebygger sygefravær
En medarbejder, der er syg i længere tid, koster virksomheden
mange penge ved genoplæring. Det kræver en ekstra indsats at
forbedre arbejdsmiljøet. Men resultatet er en bedre arbejdsplads,
større trivsel, mindre sygefravær og dermed besparelser.
Psykiske lidelser kan være et tabu
Psykiske problemer på arbejdspladsen kan være et tabu, hvis
det er forbundet med et dårligt psykisk arbejdsmiljø præget af
konkurrence mellem medarbejderne frem for samarbejde, dårlig
ledelse og et højt arbejdsrelateret stressniveau.
Vurdering af arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet vurderes ud fra tre faktorer:
• Arbejdets organisering og indhold
• Forholdet til kollegerne
• Samspillet mellem ledelse og medarbejdere
Et godt psykisk arbejdsmiljø
Et godt psykisk arbejdsmiljø er kendetegnet ved:
• En klar målsætning for opgaveløsningen
• Et godt og konstruktivt samarbejde
• En klar og tydelig ansvars- og kompetencefordeling
• En positiv arbejds- og samarbejdsatmosfære
• En god dialog og kommunikation om opgaveløsningen
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Åbenhed og tryghed
• Vær lydhør og skab en arbejdsplads, hvor medarbejdere
har mulighed for at gøre opmærksom på og løse problemer i tide.
• Analysér medarbejderens arbejdsmiljø ud fra de tre ovennævnte faktorer for at finde problemet.
I 2003 led 1.551 danskere under en arbejdsrelateret psykisk lidelse.
Psykiske lidelser har dermed andenpladsen, når det gælder
erhvervsskader.
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Et råt arbejdsmiljø

Forholdet mellem arbejdets belastninger på medarbejderen, eksempelvis i form af fysisk hårdt eller monotont arbejde, og de udviklingsmuligheder medarbejderen har til rådighed, skal helst være
afbalanceret. Når medarbejderen oplever høje krav og belastninger i arbejdet uden samtidig at have indflydelse på sin egen
arbejdssituation, stiger risikoen for længerevarende sygefravær.
Høje belastninger
En medarbejders følelse af høje belastninger kommer ved ikke at
have de ressourcer eller personlige kompetencer til rådighed, som
arbejdet kræver. Ressourcerne kan f.eks. være tid, netværk, metoder eller værktøjer, der motiverer medarbejderen personligt og
professionelt og forebygger forringelse af helbredet.
Kvinder og dårligt arbejdsmiljø
Statistisk set føler mænd sig generelt mindre stressede end kvinder.
Det skyldes, at kvinder bliver mere påvirkede af et dårligt psykisk
arbejdsmiljø end mænd. Kvinder oplever oftere end mænd
høje følelsesmæssige krav og konflikter på arbejdspladsen.
Det skyldes bl.a., at kvinder generelt er lavere uddannede, og
oftere har monotont arbejde samt mindre indflydelse på egen
arbejdssituation. Dertil kommer dobbeltarbejde i form af deres
følelse af ansvar i familien.
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Grib tidligt ind og analyser arbejdsmiljøet
• Analyser forholdet mellem arbejdets indhold og organisering, hvis en medarbejder mistrives eller klager over belastninger.
• Grib tidligt ind i problemerne - så medarbejderen ønsker
og har mulighed for at fortsætte sin ansættelse på arbejdspladsen.
Arbejdsmiljøinstituttets undersøgelser viser, at især folkeskolelærere,
SOSU-assistenter og sygeplejersker oplever et særligt krævende arbejdsmiljø præget af mange konflikter, få tilgængelige ressourcer
og et højt krav om at skjule følelser i deres arbejde.

