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Stress

AF GRO HØYER THIELST

Metaltrætheden er ved at 
melde sig i de danske virk-
somheder, hvor medarbej-
derne føler sig mere utrygge, 
mere stressede, mindre mo-
tiverede og oplever, at de får 
færre informationer om vig-
tige beslutninger.

Det viser en undersøgelse, 
som Health Group har fore-
taget for perioden 2008-
2010 blandt 3500 ansatte i 
videntunge virksomheder.

»Der er sket en stigning 
i antallet af medarbejdere, 
der føler en større utryghed 
i jobbet, de føler sig generelt 
mindre sikre på deres ansæt-
telse, og det stemmer meget 
godt overens med konjunk-
turen – der er fyringer der-
ude,« siger Tim Herbst, adm. 
direktør i Health Group.

Han anerkender, at mange 
føler en stor ubalance i deres 
liv, fordi der skal være plads 
til en erhvervskarriere, til 
jobbet som fodboldtræner i 

! den lokale klub, mens rollen 
som forældre også skal kla-
res.

»Det behøver ikke at være 
stress. Jeg vil kalde det et ci-
vilisationsproblem, at vi har 
en fortravlet hverdag. Men 
det er klart, når folk er i uba-
lance, kan det gå hen og ud-
vikle sig til stress. Ubalance 
er et faresignal,« siger Tim 
Herbst.

Tendensen synes også at 
slå igennem hos erhvervs-
psykolog Majken Matzau og 
hendes kunder. 

»Jeg har aldrig i min tid 
som erhvervspsykolog ople-
vet så mange stresssygemel-
dinger efter en sommerferie 
som i år,« siger Majken Mat-
zau.

En realistisk forklaring på 
denne stigning er ifølge Maj-
ken Matzau, at folk er ban-
ge for at miste deres job og 
passer derfor ekstra godt på 
det.

»Selvom folk føler sig pres-
sede, tør de ikke melde sig sy-
ge. Ude i samfundet og virk-
somhederne er man ved at 
overleve fi nanskrisen, og lige 

som man er tæt på en dead-
line, tror jeg, at mange løber 
tør for energi. Man har bidt 
tænderne samme så længe, 
men nu kan man ikke klare 
presset længere,« siger Maj-
ken Matzau, der bakkes op af 
psykoterapeut og stresskon-
sulent Heidie Graversen.

»Det er bemærkelsesvær-
digt, hvordan de ansatte i år 
fuldstændig har mistet moti-
vationen. Markant fl ere har 
været markant længere om 
at komme til kræfter igen 
oven på sommerferien og li-
der reelt af latent stress,« si-
ger Heidie Graversen, der 
har en række offentlige og 
private virksomheder som 
kunder.

Ifølge hende går der nor-
malt tre-fi re uger efter en 
længere ferie, før folk er op-
pe i omdrejninger igen. Men 
i år har det taget helt op mod 
otte-ni uger.

»Normalt giver sommer-
ferien et tiltrængt break for 
medarbejdere i danske virk-
somheder, og normalt er de 
fl este restituerede, når de 
kommer på arbejde efter fe-

Utryghed og stress 
breder sig 
blandt ansatte
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Stik imod regeringens inten-
tioner forlænger fl ere stress-
sygemeldte personer deres 
sygdomsperiode, fordi loven 
kræver, at en sygemeldt efter 
en sygdomsperiode på otte 
uger skal ud i aktivering på li-
ge fod med de sygemeldte, der 
lider af fysiske sygdomme.

»Det er helt grotesk,« lyder 
det fra erhvervspsykolog Maj-
ken Matzau, der rådgiver fl ere 
større danske virksomheder i 
stresshåndtering samt arbej-
der med stressramte medar-
bejdere.

Ifølge hende har regerin-
gens handlingsplan for at 
nedbringe sygefraværet in-
tet kendt videnskabeligt be-
læg for at sende stressramte i 
aktivering for på den måde at 
indsluse dem hurtigere på ar-
bejdsmarkedet.

»Man forværrer problemet 
ved at fastholde stresssyge i 
aktivering. Stress kommer af 
en overbelastning, derfor skal 
man trække stikket og tage 
den med ro. Det tager gene-
relt op til et år, før folk begyn-
der at have det godt igen,« 
siger Majken Matzau, der op-
lever fl ere af sine kunder bli-
ve klemt af regeringens hand-
lingsplan.

»Jeg har kunder nu, der 
har det så dårligt af stress, 
men de skal ifølge hand-
lingsplanen skrive cv og ak-
tiveres, hvis de er sygemeld-
te i over otte uger,« siger 
Majken Matzau og tilføjer:
»Og vi taler om folk, der ik-
ke har mistet deres job, men 
som er syge netop pga. deres 
job. Det er grotesk, og der er 
ingen anerkendt videnskabe-
lig evidens for, at aktivering 

!

virker på stressramte, men 
derimod snarere på folk med 
fysiske arbejdsskader,« siger 
Majken Matzau.

Hun understreger dog, at 
aktivering kan bidrage po-
sitivt over for stressram-
te, men det er alt for vold-
somt i nuværende form med 
mindst 10 timers aktivering 
om ugen.

Hos Danske Spil er man 
også frustreret over ordnin-
gen og har modsat sig, at 
en stresssygemeldt medar-
bejder deltager i det lokale 
jobcenters »Aktive tilbud«. 
HR-manager Rikke Grøn-
dahl fra Danske Spil kalder 
det »helt uacceptabelt«, at 
virksomheden pga. regerin-
gens handlingsplan risike-
rer en forlængelse af medar-
bejderens sygemelding. Den 
pågældende medarbejder 
er så hårdt ramt af stress, at 
det lige nu tyder på en fi re 
måneders sygemelding, op-
lyser Rikke Grøndahl.

»Da hun blev sygemeldt, 
sendte vi hende selvfølgelig 
hjem og aftalte et forløb med 
en psykolog. Men efterføl-
gende er vi og medarbejderen 
blevet kontaktet af jobcente-
ret, der vil sende hende i ak-
tivering,« siger Rikke Grøn-
dahl, der er helt uforstående 
over for, at Danske Spil skal 
betale penge til et psykolog-
forløb, mens det offentlige 
ved at sende medarbejderen 
i et aktiveringsforløb trækker 
sygdomsforløbet ud.

»Det giver jo ingen me-
ning. Hvis man er stresset, 
skal man koble af for at kom-
me til sig selv igen, desuden 
har vi en kontrakt med hen-
de,« siger Rikke Grøndahl.

Danske Spil venter i øje-
blikket på en reaktion på sin 
modsætning fra jobcentret.

DF utilfreds med loven
Helle Alsted, cand.pæd.
psyk. med speciale i stress, 
har arbejdet med stresssy-
gemeldte i aktivering. Hun 
fortæller, at de stressramte, 
der typisk har en meget ne-
gativ oplevelse med aktive-
ring, er nyligt sygemeldte el-
ler i første fase af deres stress 
– trods en længere sygemel-
dingsperiode.

»Aktivering i 10 timer er alt 
for meget for de fl este. De bli-
ver mere stressede, fl ere kan 
ikke koncentrere sig og får 

det værre af at sidde til under-
visning,« siger Helle Alsted, 
der i et aktiveringsforløb op-
levede, at fl ere af de stress-
ramte fi k øgede og forværre-
de migræneanfald.

»Samtidigt blev de lettere 
smittet med sygdomme, og 
det blev endnu et stort pres, 
fordi de følte, at de ikke kun-
ne tillade sig at være syge fra 
aktivering. Det medførte, at 
de blev angste for at miste de-
res sygedagpenge,« siger Hel-
le Alsted, der som fagperson 
var frustreret over »at se, at 
mennesker fi k det dårligere af 
at være i tilbud«. Derfor har 
Helle Alsted haft fl ere sam-
taler med sagsbehandlere på 
jobcenteret for at få dem til at 
tage stressramte ud af tilbud-
det – uden held.

»Sagsbehandlerne har jo 
en lovgivning i ryggen,« siger 
hun.

På Christiansborg er for-
manden for folketingets be-
skæftigelsesudvalg, Helle 
Sjelle (K), langtfra begejstret 
over lovens konsekvenser.

»Det er ikke meningen, at 
syge mennesker skal jagtes 
rundt i aktiveringssystemet. 
Meningen er, at vi skal hjælpe 
dem tilbage i en plads på ar-
bejdsmarkedet, derfor håber 
jeg, at de forhandlinger, som 
vi skal have om aktivering, 
bringer os et skridt nærmere 
det mål,« siger Helle Sjelle og 
hentyder til ministerens var-
sel om tjek af aktiveringssy-
stemet.

I Dansk Folkeparti, der 
indgik loven sammen med 
regeringen og Det Radika-
le Venstre, er man også dybt 
utilfreds med effekterne af lo-
ven.

»Nogle kommuner er gået 
i selvsving. De spekulerer i, 
hvordan de kan få fl ere kro-
ner i kassen fra staten ved at 
tvinge syge ud i aktivering, 
personer, der aldrig skulle 
have været aktiveret,« siger 
Bent Bøgsted, arbejdsmar-
kedsordfører for Dansk Fol-
keparti. Han oplyser, at par-
tiet er indstillet på, at nogle 
sygeramte, f.eks. stresssyge-
meldte, skal fritages for akti-
veringsforløbet.

»Det har aldrig været me-
ningen at forlænge stress-
ramtes sygdomsforløb. Så her 
må vi tage ansvar,« siger Bent 
Bøgsted.

Hos Kommunernes Lands-
forening, KL, glæder man sig 
over, at partierne er ved at 
genforhandle loven.

»KL går ind for, at syge-
meldte kan få aktive tilbud. 
Men vi har hele tiden været 
imod den opdelte refusion. 
Det er et overdrevent incita-
ment med fare for at skæv-
vride den indsats, kommu-
nerne giver,« siger Vivian 
Jordansen, pressekonsulent 
i KL.

Hun fortæller, at KL håber 
på en løsning, hvor der gives 
refusion til kommunerne ef-
ter, hvor lang tid den syge-
meldte har været på en ydelse.

gro.thielst@borsen.dk

Stress-sygemeldte forlænger 
Uheldig lovgivning 
og i værste fald 
griskhed råder på 
jobcentrene, når 
stresssygemeld-
te skal aktiveres. 
Det forlænger 
sygdomsperioden. 
Lovændring på vej

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Ven-
stre står bag handlingsplanen for nedbringelse af 
sygefraværet.

Efter otte ugers sygemelding skal kommuner-
ne tilbyde og kræve, at den sygemeldte begynder at 
 arbejde igen eller deltager i aktivering i mindst 10 
timer om ugen.

Staten refunderer 65 pct. af kommunernes udgif-
ter til sygedagpenge til de sygemeldte, som er i akti-
vering, men kun 35 pct. til dem, der ikke er i aktive-
ring.  Gro

I gang igen
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Motivationen daler, utrygheden vokser
Utryghed i ansættelsen (utryg eller meget utryg)

Kilde: Health Group
Tallene er baseret på udviklingen fra 2008 til 2010 fordelt på ca. 3500 medarbejdere (videntunge virksomheder)

2008

2009

2010

10%

-

13%

Stress (føler sig meget stressede)

2008

2009

2010

10,2%

9,7%

11%

Information (får nok information om vigtige beslutninger)

2008

2009

2010

32%

41%

30%

68%

75%

64%

Motivation (høj eller meget høj motivation for arbejde)

2008

2009

2010

sygdom med aktivering

Flere eksperter mener, man 
forværrer problemet ved at 

fastholde stresssyge i aktivering 
som f.eks. fi tness-aktivering. 

Arkivfoto: Steven Achiam

Udbrændt

AF GRO HØYER THIELST

Da leder i det offentlige An-
ne Mette Oxe havde været 
sygemeldt med stress i syv 
uger, blev hun kaldt til sam-
tale i sit lokale jobcenter. 
Her mødte hun »en ufattelig 
inkompetent behandling« 
og en sagsbehandler, der var 
mere end ivrig efter at sen-
de sygemeldte borgere ud i 
»Aktive Tilbud«.

»Hun oplyste, at jeg skul-
le tage på arbejde i 10 timer 
ugentligt – hvis ikke ville der 
ske en fratagelse af dagpen-
ge til arbejdspladsen,« siger 
Anne Mette Oxe.

Da Anne Mette Oxe næg-
tede at gå på arbejde, mens 
hun var syg, blev hun på-
tvunget fi tness-aktivering i 
10 timer om ugen.

»Først da min læge brød 
ind og forbød det, stoppede 
det,« siger Anne Mette Oxe 

! og fortæller, at hun også ud-
fyldte et papir om psykisk 
velbefi ndende under samta-
len på jobcentret.

»Medarbejderen kigge-
de på det i fem sekunder og 
sagde: »Godt, du har otte. 
Du skal til psykiater,« siger 
Anne Mette Oxe og kalder 
sit forløb og behandling for 
»total urimelig og inkompe-
tent«.

Besøget på jobcentret sat-
te hende mindst tre uger til-
bage i sygdomsforløbet, for-
tæller hun.

»Jeg havde lige erkendt, 
at jeg var sygemeldt, men 
socialrådgiveren aktive-
rede i den grad min dårli-
ge samvittighed og stress. 
Hun fastholdt mig i en sam-
tale i 1 time og 15 minutter, 
selvom jeg i begyndelsen af 
samtalen fortalte, at jeg kun 
kunne holde fokus i 15-20 
minutter,« siger Anne Met-
te Oxe og husker, hvordan 
socialrådgiveren sagde, at 
hun bare skulle ud og have 

adrenalin i kroppen, idet 
hun krævede, at Anne Met-
te Oxe skulle i fi tness-akti-
vering.

»Det mest groteske var, at 
hun indledte samtalen med: 
»Hvad har fået sådan en po-
wer woman til at gå ned?« 
Det er det sidste, man skal 
sige til en stressramt. Jeg øn-
sker ikke min værste fjen-
de at gennemgå et lignende 
aktiveringsforløb. Det for-
værrer stressen, at der stil-
les så mange krav til en. Som 
stressramt har man intet 
overblik og rationaler. Man 
tager alt for gode varer, når 
man får smidt love og para-
graffer i hovedet hele tiden. 
Og med trusler om, at dag-
pengene fratages arbejdsgi-
veren, får man endnu mere 
dårlig samvittighed,« siger 
Anne Mette Oxe, der efter 
otte måneders forløb nu er 
tilbage på fuld tid i sit tidli-
gere arbejde.

gro.thielst@borsen.dk

»Du skal have mere 
adrenalin i kroppen«

BørsenFakta
Store omkostninger

Det Nationale 
Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø har i 2010 
udgivet en hvidbog, der 
anslår, at de samlede 
direkte og indirekte 
samfundsmæssige 
omkostninger 
ved mentale 
helbredsproblemer i 
Danmark årligt er på 55 
mia. kr. 
De direkte omkostninger 
til behandling udgør 
heraf kun godt 10 
pct. Hovedparten af 
omkostningerne skyldes 
førtidspensionering, 
langvarigt sygefravær 
og nedsat individuel 
produktivitet. Hertil 
kommer, at mentale 
helbredsproblemer 
samtidig medfører 
betydelige personlige 
konsekvenser i form 
af lidelser, nedsat 
livskvalitet, samt 
nedsat funktions- og 
arbejdsevne. 
Knap halvdelen de 
danskere, der de seneste 
år har fået tilkendt 
førtidspension, har en 
psykisk lidelse.  Gro 

!

!

!
rien,« siger Heidie Graver-
sen.

Hun fortæller, at hun ty-
pisk oplever, at 30-40 pct. 
vil føle en afmatning efter 
ferien og komme langsomt i 
gang. Men i år skønner hun, 

at tallet er oppe på 70-75 
pct.

»Der er skåret maks ind til 
benet. Folk løber stærkere, 
presset er større i dag.«

gro.thielst@borsen.dk
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