
Se mulighetene:
Jobbfokusert terapi  
ved vanlige psykiske
lidelser

Psykologikongressen
8. september 2022
Psykolog Torkil Berge

P O L I K L I N I K K E N  R A S K E R E  T I L B A K E 

Jobbfokusert terapi ved 
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- for et arbeidsliv som inkluderer

Psykiske vansker 
på arbeidsplassen 
En veileder for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere



Aschim, Berge, Skeid, Bjørndal, Bull-Hansen & Lundevall (2022)

https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-
helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-
vinderen/kompetansesenter-for-psykisk-helse-og-arbeid 

Inspirasjonshefte. Sykmelding ved vanlige 
psykiske plager – råd og verktøy for 
allmennleger



Et inkluderende arbeidsliv

Mennesker med 
psykiske lidelser utgjør 
en stor del av de som 
står utenfor 
arbeidslivet eller er i 
fare for å falle ut

De er en betydelig 
ressurs som samfunnet 
ikke må gå glipp av



Psykiske lidelser utgjør

• 21 % av sykefraværet 
• 43 % av de på arbeidsavklaringspenger
• 35 % av de som har uføretrygd

– En økning med 7 % siden 2000
• Koster landet 280–290 milliarder per år

«Psykmeldt – Hva nå? Når sykemelding gjør oss 
psykere» Fontenehus Norge 2022



“If you think work is bad for people with mental 
illness, then try poverty, unemployment, and 
social isolation”
Marrone, J. & Golowka, E. (2000). Psychiatric Rehabilitation Journal, 23, 187–193

Perkins, R. & Repper, J. (2016). Editorial. Mental Health and Social Inclusion, 20, 
197-201.



Waddell and Burton (2006); Is work good for your health and 
well-being?
London: Department of work and pensions

• Arbeid er helsefremmende for de aller fleste
• Tap av arbeid svekker helsen
• Retur til arbeid eller studier styrker helsen

Arbeid er helsefremmende



Bivirkninger av full sykmelding

• Få sykdommer rammer arbeidsfunksjonen med så 
store skadevirkninger som depresjon

• Sykmelding bygger på ideen om at fravær og hvile 
hjelper ved sykdom

• Men ved depresjon og angst er nærvær, aktivitet 
og struktur viktig

• Lengre sykmelding reduserer retur til arbeid

• Terapi av symptomer ikke nok for å sikre retur



Jobbfokusert terapi

• Kartlegg:
• forventninger om retur til arbeid
• barrierer for retur
• problemer med ulike arbeidsoppgaver
• tidligere yrkeserfaringer

• Plan for tilbakevending via gradert sykmelding
• Bruk jobbsituasjoner terapeutisk
• Hjemmeoppgaver rettet mot barrierer for retur



Utforsk sykmeldingens bakgrunn

• Hva skjedde i tiden rundt sykmeldingen?
• Er den forbundet med andre forhold enn psykiske 

problemer?
• Hadde du psykiske plager også før sykmeldingen?
• Hva tror du de på jobb tenker om sykmeldingen? 
• Hvilken informasjon har du formidlet?



Utforsk negative arbeidsbelastninger 

• For mye eller å gjøre, og manglende kontroll
• Stort tidspress og stramme tidsfrister

• Monotone arbeidsoppgaver
• Usikkerhet om jobben, trussel om å bli overflødig
• Konflikt eller opplevelse av urettferdighet
• Opplevelse av mobbing, trakassering og utstøtelse 



Utforsk forventninger og holdninger

• Tror du at du kan vende tilbake til jobben i løpet 
av noen uker?

• Hva kunne skjedd hvis du skulle returnere?
• Tror du at du kan bli sykere av å jobbe?
• Må man først bli frisk for å komme tilbake?
• Kan man være i arbeid uten å yte maksimalt?



Gi jobbedukasjon

• Stressmodell – Krav, mulighet for kontroll og 
støtte:
• For mye eller for lite å gjøre, stort tidspress og 

stramme tidsfrister, monotone arbeidsoppgaver
• Retningslinjer for sykmelding og arbeidsmiljølov
• Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og 

arbeidstakers medvirkningsplikt
• NAVs krav og tiltak



Utforsk arbeidsoppgavene

• Hvilke oppgaver er vanskelige, og skyldes det:
– din psykiske plager
– selve arbeidsoppgaven
– organisering eller arbeidsmiljø
– relasjon til leder, kolleger eller kunder

• Hvilke oppgaver er lettere å gjennomføre?
• Hva er gjennomførbarheten på en skala fra 1 til 5?
• I tilbakevending kan lettere oppgaver tas inn først



Lag plan for gradvis tilbakevending

• Få et anslag over hvor lang tid pasienten vil trenge 
i tilbakevendingsprosessen

• Drøft muligheten for bistand av leder eller 
kolleger i tilrettelegging av jobben

• Gå gjennom opplevde barrierer for retur til arbeid
• Sett tidsplan og grader av sykmelding
• Tilrettelegg for samarbeid med sykmeldende lege



Lag informasjonsstrategi

• Til hvem, når og hvor mye vil du eventuelt fortelle 
om bakgrunnen for sykmeldingen og dine behov?

• Hvilke formuleringer er du komfortabel med?
• Hva trenger lederen din å vite for å være den 

lederen du trenger nå?
• Hvordan kan en (eventuell) dialog med 

arbeidsgiver legges til rette?
• En kortversjon og en langversjon, et klokt sted 

mellom «ingen kommentar» og full åpenhet


