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FORORD

For arbejdspladser, samfundet og den depressionsramte 
er meget vundet ved en behandling af depression, der 
forholder sig til patientens arbejdsliv. En behandling, der 
tager hensyn hertil, medfører en ”win-win” situation for 
medarbejdere og arbejdsgivere. Virksomheden undgår 
at miste penge og personen med depression kommer 
tilbage til sit vante liv.

Projektets vigtigste konklusioner er:

• At depression skal opspores på arbejdspladsen. 
•  At arbejdspladsen skal inddrages i behandlingen af 

depression. 
•  At den depressionsramte, arbejdspladserne og be-

handlerne skal være opmærksomme herpå.

Projektets lægelige del viser, at omkring 80% af de perso-
ner, der indgik i undersøgelsen kunne fastholde deres job 
efter afslutning af behandlingen. Forudsætningen herfor 
er tilknytning til arbejdspladsen og et begrænset fravær 
under sygdomsforløbet.

Det at have et job er i sig selv en helbredende faktor 
ved depression. Inddragelse af den depressionsramtes 
arbejdsliv vil ofte medføre, at vedkommende kommer 
over depressionen på kortere tid. Det vurderes også at 
medvirke til, at risikoen for tilbagefald bliver mindre. 

Praktiserende læger, psykiatere og psykologer skal være 
opmærksomme herpå. De bør være i stand til at vej-
lede deres patienter om betydningen af tilknytningen til 
arbejdspladsen under en depression. Det anbefales på 
baggrund af projektet, at behandlere i samråd med pa-
tienten skal tage kontakt til arbejdsgiveren og medvirke til 
at udarbejde en plan, der reducerer sygefravær, f.eks. ved 
brug af delvis sygemelding eller ved hjælp af en gradvis 
tilbagekomst til jobbet i takt med patientens bedring. 
Dette vil kræve holdningsændringer både hos den depres-
sionsramte, arbejdsgiverne og behandlerne. 

En sygemelding vil ofte forstærke depressionen gennem 
øget isolation og inaktivitet. Derfor skal patienten tilskyn-
des til fortsat kontakt til arbejdsgiveren under hensyntagen 
til sygdommens sværhedsgrad.

I efteråret 2005 påbegyndte Psykiatrisk Privatklinik i sam-
arbejde med Depressionsforeningen projektet Fasthol-
delse og Integration på arbejdsmarkedet af personer med 
depression. Projektet er fi nansieret af Arbejdsmarkeds-
styrelsen.

Formålet med projektet er, at fi nde nye metoder til fasthol-
delse af depressionsramte i beskæftigelse, eller såfremt 
de mister deres job, hvordan de kan hjælpes tilbage på 
arbejdsmarkedet. Projektets tilgang til problemstillingen 
er sociologisk og lægelig. I den sociologiske del belyses 
problemstillingens omfang. Der redegøres for en række 
undersøgelser, der fokuserer på depression og arbejdsliv. 
En række centrale aktører er blevet interviewet, herunder 
depressionsramte, arbejdsgivere, fagforeninger, tillidsre-
præsentanter og behandlere. I den lægelige del beskrives 
resultaterne af en række patientforløb med fokus på den 
depressionsramtes arbejdsliv. I den afsluttende del af 
rapporten sammenstilles den sociologiske og lægelige 
indfaldsvinkel til depression og arbejdsliv.

SAMMENFATNING

Depression er udbredt i befolkningen. Man skønner at 
mellem 150.000 og 200.000 personer lider af depres-
sion. Mange mennesker med depression mister deres 
job som følge af sygdommen, og mange har svært ved 
at genetablere tilknytningen til arbejdsmarkedet. Depres-
sion skønnes at koste samfundet 12 mia. kr. årligt i form af 
tabt produktion, udgifter til sygefravær og førtidspension. 
Mennesker med psykiske lidelser udgør en stor del af de 
borgere, der er i kontakt med kommunen i forbindelse 
med sygedagpenge eller kontanthjælp. Psykiske lidelser 
udgør årsagen til ca. halvdelen af tilkendte førtidspensio-
ner, og andelen er stigende.  

Længerevarende sygefravær indebærer en stor risiko for 
afskedigelse. Det gælder i særlig grad, når der ikke har 
været kontakt mellem arbejdsgiveren og den sygemeldte 
under fraværet. Mennesker med depression er sårbare, 
da sygdommen giver sig udtryk i selvbebrejdelser og 
isolation. For at undgå afskedigelse og udstødning fra ar-
bejdsmarkedet har depressionsramte behov for en særlig 
indsats rettet mod jobfastholdelse.



Depression og arbejdsliv –  5

Arbejdsgiveren skal have viden om depression. Depres-
sion er en sygdom, der kan behandles. De fl este bliver 
raske og genetablerer det funktionsniveau og den arbejds-
kapacitet, de havde før depressionen.

Synsvinklen er ny, da en stor del af depressionsbehand-
lingen i Danmark ikke inddrager arbejdslivet. Det er vores 
vurdering, at mange behandlere alene forholder sig til syg-
dommens behandling uden at inddrage arbejdslivet, og 
dette ofte medfører længere sygefravær end nødvendigt. 
I værste fald kan det være med til at gøre sygdommen 
værre. Projektet sandsynliggør, at en fortsat tilknytning til 
arbejdspladsen i sig selv medvirker til forbedring af den 
depressionsramtes tilstand. 

Der anbefales en behandlingsform, der inkluderer arbejds-
livet. For at spare samfundet og arbejdsgiverne for store 
omkostninger, er det nødvendigt med tiltag, der supple-
rer den eksisterende behandling af depression, med en 
større fokusering på patientens arbejdssituation.
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INDLEDNING

sygemelding, men også ansættelse af vikar og oplæring af 
nye medarbejdere koster mange penge.

Målet med depressionsbehandlingen bør være helbre-
delse, hvilket ikke kun indebærer symptomfrihed, men 
også at arbejdsevne og social funktion er genvundet. 
Dette mål kan opnås for det store fl ertal af patienter, hvis 
de tilgængelige behandlingsmuligheder udnyttes konse-
kvent.1)

HVORFOR ER DET RELEVANT AT BESKÆFTIGE 
SIG MED PROBLEMSTILLINGEN DEPRESSION 
OG ARBEJDSLIV?

I dette projekt fokuseres der på relationen depression og 
arbejdsliv. Der er både for samfundet, arbejdsgiverne og 
den depressionsramte meget vundet ved at fastholde 
tilknytningen til arbejdsmarkedet under en depression. Et 
vigtigt aspekt er, at arbejde ofte forbindes med identitet og 
livsindhold. 

Vores udgangspunkt er, at personer der rammes af en de-
pression så vidt muligt skal fastholdes i job. Et jobskift bør 
ikke fi nde sted, medens man er syg, hvor man er præget 
af depressionens nedsatte stemningsleje. Det kan blive 
aktuelt senere.

Der er mindst to grunde til, at det er vigtigt at beskæftige 
sig med problemstillingen depression og arbejdsliv:

•  Økonomi – det koster samfundet, arbejdsgiverne og 
den enkelte dyrt ikke at forholde sig til problemstillin-
gen.

•  Ubehandlet depression medfører nedsat livskvalitet 
for den depressionsramte og dennes familie.

 

Arbejdspladsen skal forholde sig til medarbejdere med 
depression. Depression skal opspores på arbejdspladsen, 
og arbejdspladsen skal spille en aktiv rolle i behandlingen 
af medarbejdere med depression. Det er de vigtigste 
konklusioner af projektet ”Fastholdelse og integration på 
arbejdsmarkedet af personer med depression”. 

Projektet, der er fi nansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen, 
er gennemført fra 2005 til 2007 af Psykiatrisk Privatklinik 
i samarbejde med Depressionsforeningen. Projektets 
resultater er beskrevet i denne rapport. Rapporten kan 
også hentes via Psykiatrisk Privatkliniks hjemmeside www.
ppklinik.dk.

Det anslås, at 20% af alle mennesker udvikler depression i 
løbet af deres liv. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
har vurderet, at depression på verdensplan er den fjerde 
vigtigste årsag til sygelighed, og at depression i år 2020 vil 
være på en andenplads i ”sværhedsgrad” af sygdom. 

Depression er en behandlingskrævende sygdom. Der fi n-
des i dag effektiv behandling til depression. Behandlingen 
omfatter samtalebehandling (psykoterapi) og antide-
pressiv medicin, ofte i kombination. Der er videnskabelig 
dokumentation for, at visse former for psykoterapi, f.eks. 
kognitiv psykoterapi, har markant virkning mod depressi-
onssygdommens symptomer.

Alt for mange mennesker med depression mister deres 
arbejde som følge af sygdommen. Har man først mistet sit 
arbejde, er det svært at komme i arbejde igen. Det er trist, 
for det behøver ikke være sådan. Med den rigtige behand-
ling af depression og med inddragelse af arbejdspladsen 
i behandlingen kan langt størstedelen af mennesker med 
depression fastholdes i job. Til gavn for dem selv, deres 
familie, arbejdsgiverne og samfundet.

Konsekvenserne af en ubehandlet eller ikke suffi cient 
behandlet depression er store - både for de mennesker, 
der rammes, deres familier og de arbejdspladser, de er 
tilknyttet. Man anslår, at en langtidssyg medarbejder, der 
måske ender med at forlade jobbet, let kan koste den 
enkelte virksomhed et beløb i størrelsesordenen 300-
400.000 kr. Ikke alene er der udgifter i forbindelse med 

1)    Behandling af depressionssygdomme. Kommen-

tering af  ”Behandling af depressionssjukdomar. En 

systematisk litteraturöversikt. Volym 1-3, Statens 

beredning för medicinsk utvärdering.” Center for 

Medicinsk Teknologivurdering, November 2005 p. 9
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Depression er en sygdom, som hører til inden for det 
såkaldte affektive spektrum. Det affektive spektrum 
omfatter sygdomstilstande, der er karakteriseret ved at en 
persons stemningsleje afviger fra det, der er normalt for 
personen. Ved depression er stemningslejet forsænket i 
forhold til det normale niveau.

Depression betragtes i dag som en hjernesygdom, som 
medfører ændring af aktivitet i visse områder af hjernen. 
Årsagsforholdene ved depression er komplekse, idet arve-
lige, biologiske og miljømæssige faktorer har betydning for 
udvikling af depression hos den enkelte. Det er i dag vel-
belyst, at der er en sammenhæng mellem langvarig stress 
og udvikling af depression. Diagnosen depression stilles 
på baggrund af veldefi nerede kriterier. I Danmark benyttes 
Verdenssundhedsorganisationens (WHO) klassifi kation til 
at stille diagnosen depression. Diagnostiske kriterier læg-
ger vægt på bl.a. varighed og sværhedsgrad af symptomer 
på depression. Depression inddeles i sværhedsgraderne 
let, moderat og svær.

De væsentligste symptomer på depression er nedtrykt-
hed, håbløshedsfølelse, angst, mangel på energi og initia-
tiv, trætbarhed, selvbebrejdelse og skyldfølelse, tanker om 
død og ulykke, koncentrations- og hukommelsesbesvær, 
søvnproblemer, appetitændringer og uforklarlige legem-
lige symptomer.

Der er i dag effektive behandlingsmuligheder for depres-
sion. Med den rigtige behandling af depression kan man 
i løbet af få uger bringe en depression til ophør. Ved lette 
depressioner er samtalebehandling oftest tilstrækkeligt. 
Moderate og svære depressioner behandles bedst med 
en kombination af antidepressiv medicin og samtalebe-
handling, hvor især kognitiv psykoterapi er videnskabeligt 
dokumenteret som effektiv. 

Depression anskues ofte som en sygdom, der kun 
involverer den syge og behandleren. I første række vil 
det være en praktiserende læge. Projektet bygger på den 
antagelse, at depression og behandlingen af sygdommen 
skal anskues langt bredere. Både den helbredende og 
den forebyggende indsats skal inddrage andre aktører, 
som den depressionsramte er i kontakt med. Det drejer 

sig udover behandlere (praktiserende læger, psykiatere og 
psykologer) om familien, arbejdspladsen, sygedagpenge-
forvaltninger, jobcentre og pensionsselskaber.

En depression berører mange områder af den ramtes liv. 
Fokuseres der kun på den lægelige behandling, uden at 
inddrage familie og arbejdsliv, risikerer man en mindre ef-
fektiv behandling, samtidig med at risikoen for at depres-
sionen kommer igen øges.

Det afgørende er, at behandlere og andre involverede 
aktører i et samspil aktivt inddrager arbejdsliv i de overve-
jelser og den planlægning, der fi nder sted i hele behand-
lingsforløbet og i forebyggelsen af nye depressioner.
Selv om omkring 200.000 herhjemme lider af depression, 
og op imod 5% af alle danskere rammes af depression 
i løbet af et år, er sygdommen stadig tabuiseret. Der er 
mange misforståelser og fordomme om denne sygdom. 
Det er en af grundene til, at behandlingen ofte iværksæt-
tes for sent. Det skyldes ikke kun manglen på praktise-
rende psykiatere, men også at det for nogle mennesker er 
svært at erkende, at de er syge og bør behandles.

Fører en depression til længere tids sygemelding, er der 
stor risiko for at den pågældende mister sit job og får svært 
ved at genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Sammen-
hængen mellem længerevarende sygefravær på grund af 
depression og risikoen for at en depressionsramt mister 
sit job understreger vigtigheden af en tidlig indsats ved 
opsporing og behandling af depression. 
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PROJEKTETS METODE

Der fi ndes ikke megen litteratur på dansk, der omhandler 
depression og arbejdsliv. Problemstillingen er stadig i sin 
vorden herhjemme. 

Vi har valgt især at benytte engelsksprogede studier, som 
specifi kt forholder sig til depression og arbejdsliv. 

Projektets lægelige del bygger på en gennemgang og 
systematisering af 200 behandlingsforløb i 2006 i Psy-
kiatrisk Privatklinik med vægt på relationen depression 
og arbejdsliv. Informationerne omfatter bl.a. tilknytning 
til arbejdsmarkedet ved første kontakt, i løbet af behand-
lingsforløbet, og hvad der sker med patienten under 
behandling og ved behandlingens ophør.
 
Begge dele af projektet danner baggrund for de konkrete 
anbefalinger om en større vægt på patienternes arbejdsliv 
i behandling af depression.

Ud fra et forhåndskendskab til problemstillingen og vore 
hidtidige erfaringer havde vi inden interviewene gjort 
følgende antagelser: 

•  Der mangler viden om sygdommen depression, og 
om hvordan man skal forholde sig til denne for at sikre 
fastholdelse af en depressionsramt medarbejder på 
arbejdsmarkedet.

•  Depression er en tabubelagt sygdom, en sygdom man 
nødig taler om eller vedkender sig.

•  Mange depressioner bliver ikke opdaget, hvilket hin-
drer en effektiv behandling, især i relation til fasthol-
delse af arbejde.  

•  De fl este arbejdspladser har haft medarbejdere, der 
har været ramt af depression.

•  Arbejdsliv fylder meget lidt i den gængse depres-
sionsbehandling. Hverken behandlere eller patient 
fokuserer herpå.

•  Arbejdsfastholdelse kræver indsigt i sygdommen og 
bearbejdelse af holdninger til denne, samarbejde mel-
lem behandlere og arbejdspladser samt udvikling af 
værktøjer, der kan bruges hertil.

•  Behandlerne fokuserer ofte på behandling og helbre-
delse uden at se på tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det 
kan være en potentiel hindring for fastholdelse i jobbet.

Projektets formål er at kortlægge viden og holdninger 
til depression hos centrale aktører omkring den de-
pressionsramte samt at analysere og resultatorientere 
behandlingsforløb for depression, der lægger vægt 
på depressionsramtes tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Projektet er anvendelsesorienteret; et vigtigt element er 
formidling af projektets resultater. Vi ønsker at pege på en 
række væsentlige problemstillinger i relation til depression 
og arbejdsliv og at give anbefalinger til, hvordan disse kan 
løses. 

Projektet er forelagt den regionale videnskabsetiske 
komité, der betragtede projektet som et kvalitetssikrings-
projekt, hvorfor det ikke hørte under komitéens regi.

Den sociologiske del af projektet består af en gen-
nemgang af litteratur om depression og arbejdsliv og 
interviews med nogle centrale aktører. Der fokuseres på 
depressionens negative konsekvenser for den ramtes 
arbejdsliv og tiltag, der kan begrænse disse. 

I projektet fokuseres snævert på depression og arbejdsliv 
og relationen mellem disse begreber. Vi har ikke undersøgt 
årsager til at en medarbejder har udviklet depression. Vi har 
fokuseret på behandling af sygdommen med vægt på tilknyt-
ning til arbejdspladsen.

Under interviewene blev det klart, at ordet depression 
bruges vidt forskelligt af de personer, der er blevet inter-
viewet. Ofte skelnes der ikke mellem stress og depres-
sion. Mange vil hellere bruge betegnelsen stress for deres 
tilstand, da det opleves som mindre stigmatiserende. Det 
er mere tilladeligt, at gå ned med stress frem for at få en 
depression. 

I projektets lægelige del er depression en klinisk diagnose, 
stillet af en speciallæge i psykiatri.  De patientforløb, der 
indgår i undersøgelsen, er dermed afgrænset præcist i 
forhold til projektets målgruppe.

Der er dog for praktiske formål et så betydeligt sam-
menfald mellem begreberne i de to dele af projektet, at 
den forskellige brug af ordet depression ikke vurderes at 
udgøre et problem for projektets resultater.
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For at efterprøve disse antagelser, centrerer interviewene 
sig om følgende områder:

•  Kendskab til problemstillingen depression og arbejds-
liv

• Holdning til problemstillingen depression og arbejdsliv
•  Aktualitet og omfang af problemstillingen depression 

og arbejdsliv
• Hvordan forholder man sig til depression og arbejdsliv

Der er foretaget seks interviews med depressionsramte, 
seks interviews i private virksomheder af forskellig stør-
relse, tre interviews på offentlige arbejdspladser, syv inter-
views hos arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, to 
interviews i sygedagpenge forvaltninger, et interview hos 
en privat jobformidler, fi re interviews med behandlere og 
et interview i et forsikrings- og pensionsselskab. 

Størstedelen af virksomhederne er valgt blandt deltagere 
i et seminar om depression og arbejdsliv afholdt af Dansk 
Industri og CO-Industri for medlemmer af virksomheder-
nes samarbejdsudvalg.

Hensigten hermed var at foretage interviews i virksom-
heder, der kendte til problemstillingen depression og 
arbejdsliv, eller havde et ønske om at høre mere herom, 
for herved at belyse ”best practice”. Hvad kan man gøre, 
og hvordan kan indsatsen gribes an?

Vi udvalgte to kommuner, en nord for København og en 
på Københavns vestegn. Valget blev foretaget for at belyse 
eventuelle forskelle i erfaringer med at fastholde og inte-
grere depressionsramte på arbejdsmarkedet.

Interviews med medarbejdere i sygedagpengeforvaltnin-
ger og jobcentre har koncentreret sig om depressions-
ramtes muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 
Hvorledes er situationen i dag, og hvordan kan denne 
forbedres?

De behandlere (praktiserende læger, speciallæger i psy-
kiatri og psykologer) vi har haft samtaler med, har praksis i 
en af de to kommuner. Dette valg er begrundet i spørgs-
målet om et muligt samarbejde mellem behandlere og 

forvaltningen. Samtalerne med behandlere har haft fokus 
på patientens arbejdsliv og dettes relation til behandlin-
gen.

INTEGRATION PÅ ARBEJDSMARKEDET 
AF DEPRESSIONSRAMTE

I projektet har vi især fokuseret på fastholdelse af depres-
sionsramte på arbejdsmarkedet. Det er sket ud fra den an-
tagelse, at fl ere af de faktorer der sikrer fastholdelse også 
er relevante for, at depressionsramte, der har mistet deres 
arbejde, kommer i arbejde igen. Det gælder behandlings-
måder og helhedssyn i behandlingen, så denne inkluderer 
tilknytningen til arbejdsmarkedet, enten i form af et job 
eller i et forløb, der har jobskabelse som formål.



10  – Psykiatrisk Privatklinik

SAMFUNDETS OMKOSTNINGER 
VED DEPRESSIONER

indirekte omkostninger i forbindelse med sygefravær og 
førtidspensionering, der er årsag til den markante stigning 
fra 1997 til 2005.6)

Psykisk sygdom er i Danmark den væsentligste årsag til 
førtidspensionering og én af de hyppigste årsager til lang-
varige sygemeldinger.

Ubehandlede depressioner og angsttilstande er i Stor-
britannien i dag de væsentligste årsager til en markant 
reduceret livskvalitet. Kun 25% af personer med disse 
sygdomme er i behandling. Psykiske lidelser overgår der-
med arbejdsløshed som det største sociale problem.1)  

Underbehandling af moderat til svær depression giver sig 
udtryk ved, at kun 13% af personer med disse diagnoser 
var i behandling hos en læge. De resterende 87% var ikke 
i behandling.2)

 
I et studie fra 2004 af forekomsten af psykiske syg-
domme, herunder depression i 28 europæiske lande, 
fremhæves, at psykiske sygdomme i økonomisk hen-
seende er væsentlig mere omkostningskrævende for 
samfundet end vigtige medicinske sygdomme som hjerte 
sygdomme, kræft og sukkersyge.3)

I Danmark ansloges 258.000 i aldersklassen 18 til 65 år 
at lide af sygdommen depression. De årlige omkostninger 
herved blev beregnet til 1,4 mia. Euro.
 
Af de samlede omkostninger som følge af affektive lidel-
ser, dvs. depression og beslægtede tilstande, udgjorde ca. 
27% direkte udgifter til behandling, medicin m.v., medens 
de resterende 73% udgjorde indirekte omkostninger i 
forbindelse med sygefravær og produktionstab.4)

 
En engelsk undersøgelse fra 2005 konkluderer, at til trods 
for informationskampagner og bedre adgang til behand-
ling, udgør depression fortsat en betydelig byrde for sam-
fundet og den enkelte, ikke mindst hvad angår den ramtes 
uarbejdsdygtighed.5)

I en nyligt offentliggjort undersøgelse fra Sverige anslås 
omkostningerne ved depression at udgøre 1.7 mia. Euro i 
1997 og 3.5 mia. Euro i 2005. Der er tale om en fordob-
ling af omkostningerne på otte år. Samtidig viser under-
søgelsen, at de direkte omkostninger til behandling og 
medicin har været relativt stabile over perioden. Det er de 

1)  The Depression Report, A new Deal for Depression 

and Anxiety Disorders, London School of Econo-

mics, The Centre for Economic Performance’s 

Mental Health Policy Group, June 2006 pp. 1-2.
2)  Lis Raabæk: Measurement of depressive illness and 

mental distress in the Danish general population, 

PhD dissertation, The Faculty of Health Science of 

the University of Copenhagen 2006.
3)  Patrik Andlin-Sobocki m.fl ., Costs of Disorders of the 

Brain in Europe, European Journal of Neurology, Vol. 

12, Supp. 1, June 2005, Editors foreword p. ix.
4)  Samme, pp. 8-15.
5)  Richard Layard, Mental Health: Britain’s biggest 

social problem, Paper presented at the No. 10 

Strategy Unit Seminar on Mental Health on 20th 

January 2005, p.7. De direkte omkostninger vedrø-

rer udgifter til behandling hos praktiserende læger, 

psykiatere m.m., hospitalsomkostninger, omkost-

ninger til medicin og udgifter til socialt arbejde. 

Indirekte omkostninger vedrører tabt produktion, lav 

beskæftigelsesrate for mennesker med depression 

og mistede skatteindtægter.
6)  Patrik Sobocki et. al.: Fördublad samhällskostnad för 

depression, Karolinska Instituttet, januar 2007.
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SYGEDAGPENGE 

sonale) havde et gennemsnitligt fravær på ca. 232 dage. 
I den private sektor udgjorde det gennemsnitlige antal 
sygedage som følge af depression 189 dage. Tallet var 
lavest i større virksomheder med over 75 ansatte. 6)

En engelsk opgørelse viser en beskæftigelsesrate på 
43% for depressionsramte sammenlignet med 69% for 
befolkningen som helhed. For personer på overførselsind-
komst udgør tallene henholdsvis 39% og 28%. Gruppen 
af depressionsramte har en væsentligt lavere beskæfti-
gelsesgrad og er overrepræsenteret blandt personer på 
overførselsindkomst. 7)

I 2005 modtog 269.682 personer i Danmark sygedag-
penge i over to uger. Omkostningerne hertil udgjorde 9,7 
mia. kr. Hertil skal lægges arbejdsgivernes omkostninger til 
sygedagpenge i de første 2 ugers syge periode.
 
De hyppigste lidelser var ryg- eller nakkeproblemer, der 
udgjorde 28% af samtlige længerevarende helbredspro-
blemer eller handicap. Psykiske lidelser kommer på en 
”fjerdeplads”, svarende til 9% af personer med længe-
revarende helbredsproblemer eller handicap. Lidt over 
halvdelen af disse personer tilkendegav, at de har eller vil 
have problemer med at udføre deres arbejde. 1) Psykiske 
diagnoser udgør en stor og stadig stigende andel af det 
totale sygefravær. 2)

Undersøgelsen ”Langvarigt sygefravær – hvad sker der 
og hvordan går det?” viser, at der i de fl este tilfælde er en 
tydelig sammenhæng mellem sygedagpengesagernes 
varighed, og hvordan de ender. Jo længere sagen varer, 
desto oftere ender den med modtagelse af overførsels-
indkomst. 3) Undersøgelsen bygger på interviews med 
1.581 personer med en afsluttet sygedagpengesag af 
mere end 8 ugers varighed. Af undersøgelsen fremgår, at 
sager med en forholdsvis kort varighed ofte resulterer i, 
at de pågældende personer kommer i ustøttet arbejde, 
mens dette sjældent er tilfældet i lange sager. Blandt sager 
med en varighed på 9-13 uger, er 75% i arbejde uden 
løntilskud på interviewtidspunktet, medens det kun er 
tilfældet for 31% af sagerne med en varighed på 40-52 
uger, 19% med en varighed på 1½ til 2 år, og 12 % med 
en varighed på mindst 2 år. 4)

Af et studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-
miljø offentliggjort i september 2006 fremgår, at risikoen 
for langtidssygefravær var 2,6 gange større for kvinder 
med alvorlige depressive symptomer end for raske perso-
ner. Det tilsvarende tal for mænd udgjorde 2,7. 5) 

I en ganske nyligt offentliggjort hollandsk undersøgelse 
af sygefravær på grund af depression fremgår, at det gen-
nemsnitlige fravær var 200 dage for mænd og 213 dage 
for kvinder. For begge køn gjaldt, at ældre medarbejdere 
havde et længere sygefravær end yngre. Ansatte i den 
offentlige sektor (undervisning, sundheds- og plejeper-

1)  Nyt fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarked, Hel-

bredsproblemer og Arbejdsliv 2. kvt. 2002, Nr. 261 

af 17. juni 2003.
2) Sygefravær i Norden, Arbejdsmiljøinstituttet 2003.
3)  Jan Høgelund m.fl : Langvarigt sygefravær – Hvad 

sker der og hvordan går det, Socialforskningsinstitut-

tet 2003, p. 21.
4)  Samme pp. 56-57. Interviewene fandt i gennemsnit 

sted ca. 18 måneder efter første sygefraværsdag og 

ca. 10 måneder efter dagpengesagernes afslutning.
5)  Ute Bültmann m.fl ., Depressive symptoms and the 

risk of long-term sickness absence, Social Psychiatry 

and Psychiatric Epidemiology, September 2006, pp. 

875-880.
6)  Koopmans PC m.fl ., Sickness absence due to 

depressive symptoms, International Archives of Oc-

cupational and Environmental Health, 12. Septem-

ber 2007.
7)  Richard Layard m.fl ., The Depression Report, A New 

Deal for Depression and Anxiety Disorders, The 

Centre for Economic Performance’s Mental Health 

Policy Group, June 2006 p. 26.
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FØRTIDSPENSIONER 

Undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø peger på, at førtidspensionering er stigende 
blandt medarbejdere i den offentlige sektor. Medens om-
kring 20% af førtidspensionister blandt lærere, socialpæ-
dagoger, socialrådgivere og social- og sundhedsassistenter 
for 10 år siden fi k tilkendt pension på grund af en psykisk 
lidelse, er andelen i dag 40%. 4)

DEPRESSION PÅVIRKER 
ARBEJDSEVNEN

Andelen af psykiske lidelser er steget som grundlag for 
tilkendte førtidspensioner. I 2001 fi k 4.777 personer tilkendt 
førtidspension på grund af en psykisk lidelse. I 2006 var antal-
let steget til 6.329 personer, svarende til henholdsvis 32,1% i 
2001 og 44,4% i 2006 af de tilkendte førtidspensioner. 1)

I 2001 udgjorde nytilkendte førtidspensioner begrundet i 
depression og andre affektive lidelser 534. I 2006 var antallet 
steget til 803, dvs. med 50%. I samme periode steg angst-
diagnoser som begrundelse for førtidspension fra 258 i 2001 
til 436. Posttraumatisk belastningsreaktion udgjorde bag-
grunden for 518 nytilkendegivelser i 2001 og 972 i 2006. 2)

Cirka halvdelen af de tilkendte førtidspensioner i 2006 er 
således begrundet i en psykisk lidelse. Andelen af perso-
ner med psykiske lidelser er især høj i gruppen af yngre 
førtidspensionister. 

I redegørelsen spørges ”om førtidspension er den rigtige 
løsning for så stort et antal personer med psykiske 
lidelser”. ”Førtidspension er en varig og passiv ydelse, 
som kan risikere at føre til yderligere isolation, mangel på 
livsindhold og aktiviteter. Førtidspension kan på den måde 
medvirke til at fastholde den psykiske lidelse og gøre 
konsekvenserne værre”. 3)

1)   Redegørelse til Folketinget om udviklingen på før-

tidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmar-

ked, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og 

Finansministeriet p. 36.
 2)  Kommunale nytilkendegivelser af førtidspension 

efter diagnose, arbejdstilknytning, alder og køn, 

Ankestyrelsens dataportal, FOP 2.
 3)  Redegørelse til Folketinget om udviklingen på før-

tidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmar-

ked, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og 

Finansministeriet p. 18.
 4)  Ugebrevet A4 2-07 nr. 24, Offentligt ansatte bliver 

oftere psykisk syge.

Undersøgelsen ”Depression and the Ability to Work” 1) er 
et af de første studier, der systematisk viser depressions 
indvirkning på arbejdsevne og jobfastholdelse. Sammen-
fattende viser studiet, at personer med depression efter 
6 måneder har en betydeligt højere grad af arbejdsløs-
hed end personer i en kontrolgruppe bestående af raske 
medarbejdere, 14% for depressionsramte mod 2% i  
kontrolgruppen.
 

Medarbejdere med depression har væsentligt lavere job 
effektivitet og større sandsynlighed for at blive afskediget 
end andre medarbejdere. Det gælder især for funktioner, 
der kræver intellektuel kapacitet og/eller involverer tæt 
kontakt til andre medarbejdere.

Den depressionsramtes tilknytning til arbejdsmarkedet 
blev undersøgt på fl ere variable. Aktuel status for til-
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knytning til arbejdsmarkedet, fastholdelse i jobbet eller 
jobskifte. Undersøgelsen kortlægger også forhold omkring 
tilstedeværelse og udførelse af arbejdsopgaverne på en 
tilfredsstillende måde.

Sammenlignet med kontrolgruppen mistede fl ere ansatte 
med depression deres job, sagde op og startede i et nyt 
job, havde begrænset job effektivitet i forhold til tidligere 
og et højere fravær end personer i kontrolgruppen. Der er 
dokumentation for, at depression har en negativ virkning 
på den depressionsramtes arbejdsevne og øger risikoen 
for sygefravær. En behandling, der reducerer sympto-
merne og forbedrer funktions- og arbejdsevne er vigtig.

En forståelse af forskelle mellem personer med depres-
sion, som ikke er i stand til at arbejde og de som fortsætter 
med at arbejde med nedsat funktionsevne, kan bruges til 
at videreudvikle behandlingsprogrammer for depression.  2)

Flere faktorer kan medføre tab af arbejde som konsekvens 
af en ubehandlet depression, bl.a. lavere præstationer, 
manglende kvalitet i udførelse af opgaverne og vanske-
ligheder ved at klare arbejdspres. Depressionsramte 
har oftere svært ved at skabe overblik over tidsforbrug, 
klare jobrelaterede funktioner i gruppe sammenhæng og 
vanskeligere ved at håndtere sociale udfordringer, end 
personer i de to kontrolgrupper.

Forskningen viser at beskæftigelsesmæssige konsekvenser 
af en depression reduceres, når symptomerne aftager. 3) 
Ved behandling kan de negative jobkonsekvenser ned-
sættes væsentligt. En undersøgelse har vist, at i takt med, 
at symptomerne blev reduceret, og patienterne blev raske, 
steg beskæftigelsesraten. Den var mere end 80% højere 
et år efter påbegyndelse af behandling. 4)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har 
i begyndelsen af 2007 påbegyndt et større projekt, der 
skal skabe ny viden om, hvordan psykiske helbredsproble-
mer indvirker på arbejdsevnen. Som en del af projektet er 
det tanken at besvare spørgsmålene: Er reduceret funkti-
onsevne på arbejde en prædiktor for langtidssygefravær? 
Hvad er 1-års prognosen med hensyn til tilbagevenden til 
arbejdet for langtidssygemeldte på grund af psykiske hel-

1)  Lynn Elinson et al: Psychiatric Services, Psychiatry 

55, January 2004 pp. 29-34.
2)  Lynn Elinson et al: Psychiatric Services, Psychiatry 

55, January 2004 pp. 29-34.
3)  Kessler R. C. et al: The effects of chronic medical 

conditions on work loss and work cutback. Journal 

of occupational and Environmental Medicine 43: 

218-225, 2001.  
4)  Schoenbaum M. et. al.: The effects of primary care 

depression treatment on patients̀ clinical status and 

employment. Health Services Research 37: 1145-

1158, 2002.
5)   Rugulies m.fl ., Projektgruppe Arbejde og Mentalt 

Helbred (AROM), NFA, hovedprojektbeskrivelse, 

bilag 1 pp.1-2.
6)  Forebyggende ambulant behandling ved svær af-

fektiv lidelse (depression og mani) – en medicinsk 

teknologivurdering, september 2006, Sundhedssty-

relsen, p. 13.
7)  Referenceprogram for unipolar depression hos 

voksne, høringsudkast, august 2007, Sundhedssty-

relsen, p. 17.

bredsproblemer? Og hvilke psykosociale arbejdsmiljøfak-
torer og andre faktorer fremmer eller hæmmer forbedring 
af psykisk helbred og tilbagevenden til arbejde? 5)

I en Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV rapport) fra sep-
tember 2006 om forebyggende ambulant behandling af 
affektiv sygdom anføres, at der ved svær depression ofte 
ses en længerevarende nedsættelse af det psykosociale 
funktionsniveau dvs. en negativ påvirkning af forholdet til 
familie, venner og arbejde. 6) Men patienternes arbejdsliv 
og funktionsevne og hvordan dette indgår eller ikke indgår 
i behandlingen af depression berøres ikke. I kommis-
soriet for referenceprogrammet for unipolar depression 
hos voksne er problemstillingen omkring depression og 
arbejdsliv ikke taget op 7).
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PSYKISK HELBRED 
OG SYGEFRAVÆR

arbejdspladser fastholdt jobbet sammenlignet med 12% 
af personer, der havde haft jobtræning på beskyttede 
værksteder.

At være beskæftiget er med til at forebygge nye depres-
sioner ved at øge selvværdet, reduktion af afhængighed 
og forebyggelse af social isolation. At forholdsvis mange 
mister tilknytningen til arbejdsmarkedet gennem langtids-
sygefravær er ”et stort problem, som der kan gøres noget 
effektivt ved, men som der kun gøres meget lidt ved i 
Danmark”. 4)

ARBEJDE,  L IVSKVALITET 
OG HELBREDELSE

Medarbejdere med et dårligt psykisk helbred har et højere 
sygefravær end andre. Det gennemsnitlige antal sygedage 
for kvinder med et dårligt psykisk helbred udgjorde i den 
Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK 2000) 19,1 dage sam-
menlignet med 7,1 dage blandt øvrige kvinder. For mænd 
udgjorde de samme tal henholdsvis 15,7 sygefraværsdage 
sammenlignet med 5,5 dage blandt de øvrige medarbej-
dere. 1) I alt havde 21,4% af personer med dårligt psykisk 
helbred haft langtidssygefravær (mere end 8 uger) sam-
menlignet med 3,3% blandt de øvrige medarbejdere. 2)

Af en gennemgang af 11 kontrollerede studier med 
randomisering 3) fremgik, at et stort fl ertal af personer med 
psykiske sygdomme havde et ønske om at arbejde. De 
havde vanskeligheder med at fi nde et arbejde og med at 
beholde deres arbejde, hvis de havde jobusikkerheden og 
truslen om afskedigelse medvirkede til en forværring af de 
psykiske helbredsproblemer.

Undersøgelsen belyste også effekten af forskellige akti-
veringsformer for jobmulighederne på længere sigt. Det 
fremgik, at jobtræning i virksomheder var mere effektiv 
end beskæftigelse på beskyttede værksteder. Efter et 
år havde 34% af personer i jobtræning  på almindelige 

1)  Thomas Lund m.fl ., Sygefravær i et Arbejdsmiljøper-

spektiv, AMI 2003 p. 24.
2)  Undersøgelsen er refereret i rapporten Sygefravær i 

et Arbejdsmiljøperspektiv, AMI 2003 p. 25.
3)  Crowther m.fl .; Undersøgelsen er refereret i Thomas 

Lund m.fl ., Sygefravær i et Arbejdsmiljøperspektiv, 

Arbejdsmiljøinstituttet 2003 p. 25.
4)  Thomas Lund m.fl ., Sygefravær I et Arbejdsmiljøper-

spektiv, Arbejdsmiljøinstituttet 2003 p. 25.

Arbejdslivet bidrager for de fl este til livskvalitet. Det drejer 
sig ikke blot om indtægter, men også om områder som 
social identitet, status og kontakter. Når vi møder andre, er 
ét af de hyppigste spørgsmål ”hvad arbejder du med?”

Et job giver personer med depression adgang til at deltage 
i samfundet som aktive borgere. Barriererne for beskæf-
tigelse til personer med psykisk sygdom udgøres af for-
domme, stigmatisering og diskrimination. 1) For personen 

ramt af sygdom kan det være forbundet med en stigende 
angst over at skulle tilbage til arbejdspladsen, jo længere 
sygdommen og dermed fraværet trækker i langdrag. Dette 
er udtalt ved depression, idet bl.a. selvbebrejdende tanker, 
håbløshedsfølelse og angst er centrale symptomer ved 
sygdommen.

Mennesker med depression er sårbare overfor tabet 
af struktur, formål og identitet, som arbejdsløshed ofte 
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indebærer. Arbejde er vigtigt både for at holde sig mentalt 
rask og for at fremme helbredelsen for de mennesker, der 
har oplevet psykisk sygdom. At hjælpe mennesker til at 
fastholde eller genoprette tilknytningen til arbejdsmarke-
det skønnes at kunne have en lige så stor gunstig effekt 
på de fl este livs-områder som de fl este medicinske eller 
sociale interventioner 2).

Hyppigt mødte problemer er, at behandlere er skeptiske 
med hensyn til om deres patient kan fi nde arbejde og 
fastholde dette, og at medarbejdere i jobcentre er for-
sigtige med at få klienter med depression i arbejde med 
mindre de pågældendes læge er indstillet på dette. 3) Har 
man forgæves prøvet at komme ind på arbejdsmarkedet, 
kan fraværet af en ”normal” social rolle føre til en sygelig-
gørelse eller patientrolle, som det kan være vanskeligt at 
komme ud af. Ifølge Boardman m.fl . er der en tendens til, 
at behandlere af psykiske lidelser undervurderer deres 
patienters evner og muligheder og overvurderer arbejdsgi-
vernes risiko ved en ansættelse. 4)

Som tidligere beskrevet får mange depressionsramte ikke 
stillet den rigtige diagnose, og de modtager derfor ikke en 
tilstrækkelig behandling. 5) Hertil kommer at tiltag der ret-
ter sig mod fastholdelse og integration af psykisk syge på 
arbejdsmarkedet i dag ikke er målrettet gruppen af depres-
sionsramte. De fl este af disse tiltag omhandler personer med 
mere alvorlige og kroniske psykiske sygdomme. Der er behov 
for nye tiltag, der hjælper personer med depression til at 
overvinde de betydelige negative konsekvenser for tilknytnin-
gen til arbejdsmarkedet, som sygdommen kan have. 6)

Den første behandler en person med depression møder, 
er ofte en praktiserende læge. Som nævnt tidligere, er 
det et stort problem, at så mange bl.a. pga. sygdommens 
natur ikke erkender symptomerne og derfor går til lægen 
for sent eller slet ikke. Er depressionen moderat til svær, 
eller strækker den sig over en længere periode, vil lægen 
ofte henvise til en psykiater. Et problem her er, at der er få 
praktiserende speciallæger i psykiatri, så der som regel er 
3-6 måneders ventetid, en ventetid, der pga. udsigterne 
ved insuffi cient behandlet sygdom og sygefravær fi nder 
sted i en kritisk periode for den depressionsramtes fort-
satte tilknytning til arbejdsmarkedet. 

I Dan Bilsker m.fl .́ s artikel peges på, at patient, behandler, 
arbejdsgiver og socialrådgiver sammen drøfter mulighe-
den for genoptagelse af arbejdet, tidspunktet herfor og i 
hvilken form (deltid, støtteforanstaltninger etc.), det kan 
ske. En sådan drøftelse forudsætter at patienten er indfor-
stået hermed, og at arbejdsgiveren er indstillet herpå. 7) 

1)  Jed Boardman m.fl ., Work and Employment for 

people with psychiatric disabilities, The British 

Journal of Psychiatry, 2003, 182, p. 467.
2)  Samme, p. 467.
3)  Richard Layard m.fl ., The Depression Report, A New 

Deal for Depression and Anxiety Disorders, The 

Centre for Economic Performance’s Mental Health 

Policy Group, June 2006 p. 23.
4)  Jed Boardman m.fl ., Work and Employment for 

people with psychiatric disabilities, The British 

Journal of Psychiatry, 2003, 182, p. 469.
5)  Se p. 3
6)  Debra Lerner m.fl ., Unemployment, Job Retention 

and Productivity Loss Among Employees With 

Depression, Psychiatric Services, December 2004, 

Vol. 55, No. 12 pp. 1377-1378
7)  Dan Bilsker m.fl ., Managing depression-related oc-

cupational disability: a pragmatic approach.

Can J Psychiatry. 2006 Feb; 51(2): pp. 76-83. 

Review.
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INTERESSENTER

ansvarlige virksomhed en interesse i at bistå en depres-
sionsramt medarbejder med vilkår, der muliggør vedkom-
mendes tilbagevenden til jobbet. Hvordan varetages 
denne interesse?

Arbejdsgiver- og fagforeninger har en fælles interesse i at 
begrænse antallet af medarbejdere der forlader arbejds-
markedet på grund af depression. Det handler både om 
økonomi og social ansvarlighed. I hvilket omfang påtager 
man sig disse opgaver, og hvilke værktøjer anvender man? 
For fagforeningerne handler det tillige om at sikre, at med-
lemmer med depression behandles bedst muligt, i håb 
om at medlemmet ikke mister sit arbejde. Hvis dette sker, 
er det fagforeningens opgave at sikre de bedst mulige 
vilkår for fratrædelse.

Behandleren – en praktiserende læge, psykiater eller psy-
kolog – har en professionel baggrund for at behandle de-
pression. Målet er at gøre patienten rask. I hvilket omfang 
inddrages patientens arbejdssituation i behandlingen? 

Myndigheder – medarbejdere i sygedagpengeforvalt-
ningen og i jobcentrene – arbejder for at en person med 
depression kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, så 
personen ikke bliver langtidssygemeldt. Hvordan sikrer 
man, at dette mål nås?

Forsikrings- og pensionsselskaber er interesseret i en 
behandling, der reducerer udbetaling af godtgørelse for 
sygefravær og pensionsydelser. Spiller de en rolle i pro-
blemstillingen depression og arbejdsliv?

I økonomisk henseende er interesserne samstemmende. 
Alle interessenter ønsker at begrænse de økonomiske 
tab ved depression for samfundet, arbejdsgiverne og den 
enkelte. 

Når det handler om tidspunktet for tilbagevenden til 
arbejdet, opfattes en arbejdsgivers og en depressionsramt 
medarbejders interesser undertiden som modsat rettede. 
Noget lignende kan gælde kommunens interesse for at få 
en sygemeldt borger med depression i arbejde igen. Dette 
beror nok oftest på forskellige opfattelser af det rigtige 
tidspunkt for genoptagelse af arbejde.

Som grundlag for en beskrivelse af de forskellige aktørers 
indfaldsvinkel til depression og arbejdspladsen har vi 
anvendt nedenstående fi gur. I beskrivelsen af interessen-
terne rejses nogle af de spørgsmål, som forsøges besvaret 
i interviewundersøgelsen. 

Figuren viser aktører, som en person med depression kan 
komme i kontakt med. Gruppen omfatter behandlere, 
arbejdspladsen og myndigheder. Behandlere omfatter 
praktiserende læger, psykiatere og psykologer. Arbejds-
pladsen omfatter arbejdsgivere, tillidsrepræsentanter og 
kolleger. I forbindelse hermed omtales også arbejdsgiver- 
og fagforeninger. Myndighederne er kommunale medar-
bejdere i sygedagpenge forvaltningen og på jobcentrene. 
Endelig omtales forsikrings- og pensionsselskaber. 

Når en depressionsramt har erkendt, at der er noget i ve-
jen, er vedkommende interesseret i at blive rask så hurtigt 
som muligt. Det er vores erfaring, at langt de fl este ønsker 
at fastholde deres job. Behandlingen må derfor tilrettelæg-
ges, så den muliggør dette. Et centralt tema i undersøgel-
sen er, hvad der skal til for at muliggøre dette. 

Arbejdsgiverens interesse er dels økonomisk, dels et 
ønske om at hjælpe den depressionsramte medarbejder. 
Økonomisk handler det om at reducere sygefraværet som 
følge af depression. Ender et sygdomsforløb i en afske-
digelse, er det forbundet med store udgifter til nyansæt-
telse. Udover den økonomiske interesse har den socialt 

Arbejdsplads

Behandlere

MyndighederDepres-
sionsramte
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INTERVIEWS
PERSONER MED DEPRESSION

man kan føle sig tryg, og så arbejdsgiveren kan følge med 
i medarbejderens situation, og gribe ind ved tegn på tilba-
gefald af sygdommen. Der skal samtidig være mulighed 
for en midlertidig ændring i jobindhold, funktioner og 
samarbejdsrelationer.

Når udsagnene sammenstilles kan det konstateres, at 
interviewpersonerne mistede de jobfunktioner, de havde 
inden depressionen brød frem. Det skyldes bl.a., at de 
personer vi interviewede havde haft fl ere depressioner. 
De fl este havde haft kontakt til deres arbejdsgiver under 
sygefraværet. De havde drøftet arbejdssituationen med 
behandlere, men på et mere overordnet plan, hvor man 
ikke tog stilling til det konkrete job. De sociale myndighe-
der eller Arbejdsformidlingen havde været inddraget i to 
tilfælde. En depressionsramt tilkendegav, at manglende 
sygdomserkendelse er et stort problem. Det er svært at 
forholde sig til sygdommen, når man ikke kender symp-
tomerne eller vil være ved, at depression er en sygdom, 
der skal behandles og ikke blot går over af sig selv. De 
manglende muligheder for en god behandling af depres-
sion udgjorde også et stort problem for den pågældende. 
Den praktiserede læge kendte ikke noget til depression, 
udskrev blot en recept på antidepressiv medicin og senere 
en henvisning til en psykiater. 

Vedkommende er nu i arbejde igen. Ved egen hjælp lyk-
kedes det at komme i en god behandling, der har været 
afgørende for genetablering af arbejds- og funktionsevne. 
Det var personens vurdering, at det at få en god behand-
ling er noget man skal kæmpe sig til, og at de offentligt 
fi nansierede tilbud lod meget tilbage at ønske.

I den gode historie fra en medarbejder, der blev på den 
samme arbejdsplads efter sin depression fremhæves tre 
forhold som væsentlige for fastholdelsen: En sygemelding 
efter behov, men kortest muligt, midlertidigt ændrede 
jobfunktioner, så man får et job man med sikkerhed kan 
klare, og vigtigst af alt en handlingsplan for den enkelte 
medarbejder.

Det sociale miljø og den modtagelse, en depressions-
ramt får af kolleger og chefer, når vedkommende vender 
tilbage, er også vigtig for fastholdelse i jobbet.

Vi har interviewet seks depressionsramte, der har været 
længe på arbejdsmarkedet og som har haft tilbageven-
dende depressioner og et længerevarende sygefravær, fra 
16 til 52 uger. 

Forløbene i relation til arbejdsfastholdelse var meget 
forskellige. To personer var på interviewtidspunktet ansat 
i samme virksomhed, to havde selv sagt jobbet op, og to 
var blevet afskediget. Den ene person, der blev afskediget, 
oplyste at årsagen hertil var ”at man ikke ønskede medar-
bejdere med depression. Det kunne den ramte person jo 
få igen”. 

En af de to afskedigede fi k et nyt job i samråd med Ar-
bejdsformidlingen. Et job som hun var klart overkvalifi ceret 
til. Hun har været i jobbet i fem år og har haft endnu en 
depression. Både kolleger og direktøren var meget forstå-
ende. Direktøren kendte selv til depression.

Den ene, der var fortsat hos samme arbejdsgiver, havde 
fået ændrede jobfunktioner, mindre ansvar og en ny 
karriereplan. Vedkommende havde haft fi re depressioner 
siden 2000. Hun blev sygemeldt i 2005, og var syg i fi re 
uger. Hun havde ikke været sygemeldt under de tidligere 
depressioner, men havde fortsat arbejdet på reduceret 
kraft. Hun havde været i kontakt med arbejdsgiveren un-
der hele forløbet. Ved tilbagekomst efter sygemeldingen 
havde både ledelse og kolleger været meget forstående 
og positive.

En anden depressionsramt havde arbejdet i 31 år i den 
samme virksomhed. Vedkommende havde haft seks de-
pressioner, og den seneste sygemelding varede 16 uger. 
Der var løbende kontakt til virksomheden, tillidsrepræsen-
tanten var inddraget, og der blev holdt en rundbordssam-
tale. Forløbet førte frem til ændrede jobfunktioner. Senere 
har den pågældende besluttet at gå på pension.

Personen fremhæver, at fastholdelse i jobbet forudsætter 
en uformel kontakt til arbejdspladsen til at begynde med. 
Man skal have mulighed for at komme sig, man skal have 
mulighed for at trække på tillidsrepræsentant og perso-
nalekonsulent eller socialrådgiver i genopbygningsfasen. 
Der skal være jævnlig kontakt med arbejdspladsen, så 
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ARBEJDSGIVER- OG LØNMODTAGERORGANISATIONER

var behov for en præcisering af tilstanden og en vurdering 
af længden af en fraværsperiode. 

Virksomhederne skal aktivt interessere sig for medarbej-
dernes ve og vel og opfange psykiske problemer i starten. 
Belønningen for dette vil være et drastisk fald i sygefravær 
og mere tilfredse medarbejdere. Det var et budskab, der 
skulle kommunikeres bedre til de berørte.

Forhold på arbejdspladsen bliver ofte fremhævet som årsag 
til en depression. Man skal være opmærksom på, at der kan 
være mange andre årsager hertil, f.eks. familiemæssige.

Der blev henvist til en undersøgelse foretaget af Dansk Er-
hverv i foråret 2007. Af undersøgelsen fremgår, at arbejdsgi-
verne er opmærksomme på stress blandt medarbejderne. 
Det fremgik, at 48% af de adspurgte virksomheder har en 
klar holdning til stress, både hvad angår forebyggelse af 
stress og håndtering af stress tilfælde. Undersøgelsen frem-
hæver, at arbejdsgiverne tager samtaler med stressramte 
medarbejdere, og tilbyder assistance udefra, når de kan se, 
at de ikke selv er kompetente til at løfte opgaven. 2)

kostningskrævende at gøre noget for vedkommende, og 
er tættere på at afskedige de pågældende medarbejdere 
som følge af sygefravær.

Enkelte organisationer gav udtryk for, at der ofte er stor af-
stand mellem de politiske udmeldinger om det rummelige 
arbejdsmarked og den aktuelle praksis hos f.eks. offentlige 
arbejdsgivere. I virkeligheden er tålmodigheden med en 
langtidssygemeldt medarbejder på nogle offentlige ar-

Nedenfor er refereret udsagn fra de interviews vi har gen-
nemført. Efter hvert hovedafsnit er beskrevet nogle obser-
vationer, der er et koncentrat af de vigtigste synspunkter 
fremsat under de enkelte interviews.

ARBEJDSGIVERORGANISATIONER

Psykisk arbejdsmiljø spiller en stadig større rolle i virksom-
hedernes samarbejdsudvalg, hvilket bl.a. giver sig udtryk 
i et større antal henvendelser fra medlemsvirksomheder 
om hjælp hertil.

I Arbejdsmiljørådets indstilling til beskæftigelsesministe-
ren om indsatsen og prioriteringerne på arbejdsmiljøom-
rådet frem til og med 2010 er psykisk arbejdsmiljø et af 
fi re temaer, der foreslås prioriteret i arbejdsmiljø sammen-
hæng. 1)

For arbejdsgiverne handler det om at få reduceret syge-
fraværet og især langtidsfraværet. Fravær forårsaget af 
psykiske lidelser er ofte langvarigt.  Man vil gerne nå frem 
til nye værktøjer, der kan mindske dette, eksempelvis i 
forbindelse med depression.

Man pegede på, at det ofte var et problem for virksomhe-
derne, at praktiserende læger ikke ville eller havde tid til 
at samarbejde om en uddybning af diagnosen, selv om 
patienten var indforstået hermed eller direkte opfordrede 
hertil. Det gjaldt i særlig grad for stress, hvor der jævnligt 

1)  Dansk Arbejdsgiverforening, Opinion 14.10.2005
2)  Dansk Erhverv, Virksomheder aktive i kampen mod 

stress, juni 2007

LØNMODTAGERORGANISATIONER

Det er opfattelsen blandt de interviewede lønmodtageror-
ganisationer, at problemstillingen depression og arbejdsliv 
er meget relevant. Psykiske lidelser fylder på arbejdsplad-
serne, og antallet af medarbejdere med depression er 
stigende. Problemstillingen må forventes at blive mere 
central i de kommende år.

Nogle arbejdsgivere er ikke motiveret for at forholde sig til 
medarbejdere med depression. De ser det ofte som om-
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bejdspladser kort. Det er begrænset, hvad man er indstillet 
på at gøre for vedkommende.

Det er et problem, at nogle arbejdsgivere kun ønskede folk 
tilbage på fuld tid. Andet er for besværligt og indebar for 
meget bøvl. Muligvis havde man ansat en vikar i stedet for 
den sygemeldte. En mere udbredt anvendelse af ordnin-
gen med delvis raskmelding, kræver en holdningsændring 
hos arbejdsgiverne.

Det blev fremhævet, at der manglede koordination af tilbud 
og at behandlingsmulighederne er utilstrækkelige. Der 
manglede helhedssyn og inddragelse af arbejdspladsen i 
løsning af problemerne omkring depression og arbejdsliv.

Een af årsagerne til at depression er svær at håndtere på 
arbejdspladserne er, at viden om sygdommen og dennes 
behandling er meget begrænset. Ofte vil medarbejderen 
ikke selv være klar over, at han/hun har en depression. 
Det kan da være vanskeligt at gribe ind og hjælpe den 
pågældende. Samtidig gør tabuiseringen af sygdommen, 
at en medarbejder ofte skjuler en depression, og kan gå 
meget længe, inden han/hun erkender behovet for hjælp 
og behandling.

Problemet er, at hverken ledelsen, tillidsrepræsentanter 
eller medarbejdere er klædt på til at forholde sig til en 
medarbejder med depression. Dels er deres viden om 
sygdommen begrænset, dels kniber det for mange at tage 
den vanskelige samtale med en depressionsramt medar-
bejder. Der mangler værktøjer til at hjælpe.

For at håndtere psykiske sygdomme på arbejdspladsen 
er det vigtigt med viden og information til de personer, 
der kommer i kontakt med en kollega med depression. 
Opbygning af tillid er meget vigtig for at en person med 
depression kan tale om sin sygdom.

Centrale spørgsmål i denne forbindelse, der blev rejst ved 
interviewene, er:

• Hvad skal de involverede vide?
•  Hvordan taler man med en depressionsramt medar-

bejder?
• Hvilke egenskaber skal kontaktpersonerne have?

Tillidsrepræsentanter spiller en stor rolle i disse samtaler. 
En sygemeldt kollega kan indebære, at de tilbageværende 
må arbejde hurtigere. De bliver måske sure på den syge-
meldte. Det er vigtigt at tillidsmanden går ind og forklarer 
situationen.

For at øge informationsniveauet afholdtes kurser for tillids-
repræsentanter. De omfattede stress og psykisk arbejds-
miljø og i mindre omfang depression. Man overvejede at 
udarbejde en folder om depression.

En særlig problemstilling gælder sygefravær, kontakten til 
offentlige myndigheder og fagforeningens rolle i forbin-
delse hermed. Tit kom man først ind i sager med langva-
rigt sygefravær, når fraværet førte til rundbordssamtaler. I 
nogle tilfælde kom man ind tidligere, men det afhang helt 
af om det pågældende medlem henvendte sig for at få 
gode råd.

Det var opfattelsen, at der er meget stor forskel på, 
hvordan depressionsramte bliver mødt på de forskellige 
socialcentre. Nogle steder forløb mødet vældig godt, 
andre steder det modsatte.

Observationer:

•  Et manglende samarbejde med de praktiserende læ-
ger er et problem, når det gælder arbejdsfastholdelse.

•  Behandlingsmulighederne for depression er utilstræk-
kelige og der mangler sammenhæng mellem disse.

•  Arbejdspladsen skal inddrages i behandlingen af 
depression.

•  Ledelsen, tillidsrepræsentanter og medarbejdere 
mangler viden om depression, og hvordan man forhol-
der sig til en kollega/medarbejder med depression.
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PERSONALEANSVARLIGE OG TILLIDSREPRÆSENTANTER

den depressionsramte med en medarbejder, der ikke var 
ustabil.

Nogle virksomheder tilkendegav, at det at hjælpe en 
velanskrevet medarbejder med depression ikke indebar, at 
man var villig til at ansætte en person, der tidligere havde 
haft depression. Heller ikke selv om denne var velbehand-
let, og depressionen lå langt tilbage.  I nogle virksomheder 
uddybedes skepsis over for at nyansætte en person, der 
har lidt af depression, med at det var alt for usikkert. Den 
pågældende kunne lide af hukommelsestab, være for lidet 
effektiv og aldrig blive sig selv igen. Man havde dog ansat 
fl ere i fl exjob, hvor det passede ind i virksomhedens måde 
at arbejde på. Andre lagde blot vægt på, at ansøgeren 
opfyldte stillingens krav. At vedkommende havde haft en 
depression forhindrede ikke i sig selv en ansættelse. 

En virksomhed fremhævede, at en succesfuld indsats 
mod depression forudsatte, at ledelsen var indstillet 
herpå. Det var ikke tilstrækkeligt at udmelde en politik. 
Der skulle ligge et reelt engagement bag, for at det bliver 
mere tilladeligt at tale åbent om sine problemer, herunder 
depression. Det var et godt signal, at virksomheden skabte 
åbenhed om psykiske sygdomme som depression og 
dermed var med til at sikre tilfredse medarbejdere.

SYGEFRAVÆR

Flere af virksomhederne havde et struktureret forløb 
for samtaler med medarbejdere, der var sygemeldte i 
længere tid, for at undgå at langtidssygemeldte tabes på 
gulvet.

I nogle virksomheder gik den pågældende til sin umid-
delbare chef for at tale om, hvorledes han/hun forholder 
sig til arbejdet under sygeperioden. I andre tilfælde var det 
HR-afdelingen, der overtog kontakten til den sygemeldte. 
Formålet kunne være at lægge et vist ”pres” på den syge-
meldte. Presset føltes af de fl este mindre hårdt, end hvis 
det kom fra den faglige chef.

PRIVATE ARBEJDSPLADSER

Det var indtrykket, at der er et stort behov for viden om 
depression. Man kom oftere i berøring med problemstil-
lingen depression og arbejdsliv. Som chef eller kollega skal 
man kende sygdommens symptomer og have værktøjer 
til at forholde sig til en depressiv medarbejder. Hvad er de 
første faresignaler og røde lamper?

En indfaldsvinkel var hyppigt medarbejdere med stress. 
Det var nødvendigt at præcisere begrebet stress, f.eks. 
hvordan stress adskiller sig fra depression. Psykisk 
sygdom var blevet mindre tabubelagt. Man kunne tale 
mere åbent herom. Holdningsændringen var dels frem-
kaldt af drøftelserne af det psykiske arbejdsmiljø, dels 
af ønsket om at reducere sygefravær. Problemet var, at 
man ikke vidste, hvad man skulle gøre i den konkrete 
situation.

I en samtale med medarbejderen kunne man fi nde ud 
af, hvad der fremkaldte stress følelsen. Arbejde, familie 
eller andre personlige forhold. Man kunne i sidstnævnte 
tilfælde spørge sig selv om, hvor langt virksomheden 
skulle gå i sin omsorg over for medarbejdere med psykiske 
problemer?

Nogle ledere var klædt på til at forholde sig til en medar-
bejder med depression, f.eks. ved hjælp af kurser i hånd-
tering af den vanskelige samtale. Der var dog stor forskel 
på, hvor god den enkelte leder var. Det afhang ofte mere 
af personlige egenskaber end viden.

Man skulle blive bedre til at opfange kriser hos medarbej-
derne, f.eks. tegn på adfærdsændringer, som man skulle 
fange tidligt og reagere på. Kollegarelationen var væsentlig 
i denne sammenhæng.

Der var en større tolerance overfor psykiske kriser, f.eks. 
i forbindelse med en skilsmisse eller dødsfald i familien. 
Det gjorde det lettere at tale om depression, hvilket man 
ikke havde været god til tidligere. 

At ville fastholde en medarbejder med depression var ud 
fra et ønske om at hjælpe en god kollega. Nogle mente, 
at det i nogle tilfælde kunne være billigere at erstatte 



Depression og arbejdsliv –  21

HVILKE TILBUD HAR VIRKSOMHEDERNE 
TIL EN MEDARBEJDER MED DEPRESSION?

De virksomheder undersøgelsen omfatter, har en ordning, 
der giver mulighed for at tilbyde medarbejdere i krise et 
antal gratis timer hos en psykolog. 

Der var forskel på, hvordan medarbejderne kunne benytte 
tilbuddet. På nogle arbejdspladser skete henvendelsen 
til en psykolog uden at arbejdsgiveren blev orienteret 
herom. På andre var det personaleafdelingen, der stod for 
henvendelsen. Det kunne ske uden en vurdering af om 
årsagen til krisen var arbejdsmæssig eller privat, men der 
kunne også være tale om en begrænsning af tilbuddet til 
alene at omfatte forhold, der var relateret til arbejdsplad-
sen.

Tilbuddet om gratis psykolog bistand er akut hjælp. 
Virksomhederne yder ikke støtte til mere behandlings-
krævende tilstande. Enkelte virksomheder havde tegnet 
sundhedsforsikringer for deres medarbejdere. Disse mu-
liggjorde henvisninger til privat praktiserende psykiatere, 
såfremt der var behov herfor.

Det var indtrykket, at ordningerne blev brugt i større 
omfang end tidligere. Dels var der større åbenhed om 
psykiske sygdomme, dels gjorde man en indsats for at 
informere om tilbuddene.

En virksomhed tilkendegav, at ikke alle tilbuddene var 
kommunikeret lige godt ud til medarbejderne. Der var 
mange forskellige slags kriser, så det var umuligt at give 
en opskrift på løsning af dem alle. Man tillagde sammen-
hængen mellem medarbejderens trivsel og funktionsdu-
elighed stor vægt. Det var ikke vigtigt, om årsagen til den 
nedsatte funktionsduelighed var arbejdsrelateret eller 
privat. 

Det var nødvendigt at gribe hurtigere ind, når medarbej-
dere vist tegn på, at de ikke trives. Det skete bl.a. gen-
nem opslag om stress og depression. Formålet var at 
skabe rummelighed og tage hånd om problemerne, når 
de opstod. Medarbejderne havde mulighed for at søge 
hjælp. Det var op til den enkelte at benytte tilbuddene. 
Trods rummelighed kunne en manglende jobmæssig 

indsats ikke køre i det lange løb. Man måtte tage stilling til 
ændrede jobfunktioner eller afskedigelse.

RELATIONER TIL BEHANDLERE

Flere virksomheder gav udtryk for, at det var meget svært 
at få de praktiserende læger til at samarbejde om tilbage-
venden til jobbet. Ofte havde lægerne den holdning, at 
den depressionsramte skulle sygemeldes i kortere eller 
længere tid og undgå kontakt til arbejdspladsen i denne 
periode. 

Det var et stort problem, da arbejdspladsen kun kunne 
hjælpe en depressionsramt medarbejder, såfremt ved-
kommende var indstillet herpå.

En virksomhed så gerne, at arbejdspladsen havde adgang 
til den praktiserende læge, psykiater eller psykolog for at 
tilrettelægge et program for tilbagekomst f.eks. gennem 
langsom opstart, andre jobfunktioner eller gennem øvrige 
måder at støtte på. 

Det afgørende var, at den depressionsramte selv var ind-
stillet herpå. Såfremt vedkommende ikke havde kontakt til 
arbejdsgiveren under sygemeldingen, var der ikke meget 
at gøre.

Ved et længerevarende sygefravær var det også nød-
vendigt med et tæt samarbejde med den kommunale 
sagsbehandler. 

Observationer:

• Der er et stort behov for mere viden om depression.
•  Der er behov for værktøjer til at opfange kriser og for at 

forholde sig til medarbejdere med depression.
•  Det er meget svært at få de praktiserende læger til at 

samarbejde om tilbagevenden til jobbet.
•  Det er afgørende for at fastholde arbejdet, at den 

depressionsramte vil have kontakt med arbejdsgiveren 
og er indstillet på at vende tilbage til jobbet.
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OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

Det var svært at tale om depression og psykisk sygdom. 
Det opfattes stadig af mange som en privat og fortrolig 
sag. Det var vanskeligt for arbejdsgiveren at hjælpe, med-
mindre der var en vis åbenhed. I de senere år var åbenhe-
den og accepten blevet større, men der var stadig mange, 
der skammede sig. 

For arbejdsledere var det et stort problem, at man ikke 
vidste, hvordan man skulle forholde sig til en medarbejder 
med depression. Det var meget lettere at forholde sig til 
fysiske sygdomme. Depression var svær at forholde sig til. 
Det kræver viden, indsigt, takt over for den depressions-
ramte og empati i samtaler med den pågældende. Det var 
vigtigt at få øje på signalerne. 

På ledelsesniveau var man opmærksom på problemerne, 
men ikke i nær samme omfang som ude i mindre afde-
linger. Det var ledelsens ansvar at sikre et godt psykisk 
arbejdsmiljø og personalepleje. Mange ledere var ikke 
klædt tilstrækkeligt på til denne opgave. 

Flere ressourcepersoner skulle være til rådighed for den 
depressionsramte. Ledelsen skulle tage et større ansvar 
og vise en større forståelse. Man skulle gøre op med berø-
ringsangst og sætte ind med viden og omsorg.

Overbelastning førte ofte til stress og depressioner. Flere 
medarbejdere arbejdede over. De opdagede for sent, at 
det gik ud over deres helbred. Det omfattende overar-
bejde burde begrænses.

I et enkelt interview blev tilkendegivet, at problemstillingen 
depression og arbejdsliv ikke var særlig relevant, da man 
stort set ikke kendte til medarbejdere med depression.

SYGEFRAVÆR

Sygefraværet var stigende, særligt langtidsfraværet 
udgjorde et problem. Ikke alle kunne klare krav om øget 
effektivitet og et højt tempo.

Det var op til den enkelte afdeling at beslutte, hvor lang tids 
sygefravær, man ville acceptere ved en depression. Blev der 

afholdt en rundbordssamtale om udsigterne for tilbage-
venden eller alternativt afskedigelse deltog souschefen for 
personaleafdelingen og tillidsrepræsentanten. Sidstnævn-
tes deltagelse skulle sikre den pågældende bedst mulige 
fratrædelsesvilkår i tilfælde af afskedigelse. Afdelingens 
prioritet for tilbagevenden eller afskedigelse var ofte afklaret 
inden mødet og afhængig af, hvor vellidt den pågældende 
medarbejder var arbejdsmæssigt og kollegialt.

Vedkommendes læge og socialrådgiver kunne deltage i 
rundbordssamtalen, men det blev som regel afvist af den 
depressionsramte som fandt, at det ville gøre samtalen 
endnu mere belastende. Samtalerne kunne være meget 
formelle. Var man først nået til dette stadium, var en fast-
holdelse vanskelig.

En anden arbejdsplads brugte varighed af sygefravær som 
en objektiv indikator for, hvornår man skulle gribe ind. 
Efter 20 fraværsdage skulle den sygemeldtes chef kon-
takte vedkommende for at høre, hvordan det gik, og hvad 
arbejdspladsen kunne gøre for raskmelding og tilbageven-
den til jobbet. Det handlede navnlig om psykisk sygdom. 
Henvendelsen byggede på forståelse og omsorg. 

Efter 40 dages fravær tog personaleafdelingen en samtale 
med den pågældende. Tillidsrepræsentanter deltog i disse 
samtaler, når den sygemeldte medarbejder selv ønskede 
det. Holdningen var, at man skulle forsøge at gøre samta-
lerne så lidet formelle som muligt. Herved adskilte de sig 
fra rundbordssamtaler.  

Ledelsen og tillidsrepræsentanterne havde nedskrevet 
procedurerne i et fælles papir, der omhandlede stillingta-
gen til fravær som følge af psykiske problemer. Udarbej-
delsen af papiret havde taget lang tid. Man lagde vægt på 
begreber som nærvær, trivsel, fravær og krise. Man fandt, 
at det var et godt grundlag for at håndtere sygefravær 
forårsaget af f.eks. depression.

For at fastholde en medarbejder med en længerevarende 
sygemelding på grund af depression skulle man have 
løbende kontakt til vedkommende. Mange fandt det pro-
vokerende, hvis det var chefen der ringede. Det var bedre 
med en god kollega. 
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HVILKE TILBUD HAR ARBEJDSPLADSEN TIL MED-
ARBEJDERE MED DEPRESSION?

Et tilbud om individuel psykologhjælp var godt for den en-
kelte medarbejder. Det kunne ikke bruges til forbedringer 
i det psykiske arbejdsmiljø. Det kunne i denne sammen-
hæng fungere som ledelsens alibi for ikke at gøre noget 
ved arbejdsmiljøet. 

Der var på en arbejdsplads etableret en netværksordning, 
der skulle sikre, at kolleger støttede hinanden, og at man 
fangede tegn på depression tidligt i forløbet. På grund af 
arbejdspresset var denne ordning blevet udvandet. Der 
var ikke tid til at holde øje med hinanden, og sætte sig ned 
for at drøfte den enkelte medarbejders arbejdsmæssige 
situation. En medarbejder kunne derfor gå længe med en 
depression, før en kollega tog det op.

En barriere for tilbagekomst efter sygefravær var, at man 
ikke kunne starte op på deltid. Der var ikke mulighed for at 
genoptage arbejdet i takt med at kræfterne blev større. Var 
man først tilbage, var det på fuld tid, og man forventedes 
at fungere optimalt. Nogle gange var der mulighed for at 
skifte afdeling, men det krævede job åbninger, og at den 
nye afdeling ville ”ansætte” vedkommende. 

For fl ex- og deltidsjob var det frustrerende, at afdelingerne 
ikke var indstillet på at indgå sådanne aftaler, medmin-
dre der fulgte penge med. Der var kun plads til dem, der 
fungerede 100%.  Man havde ikke beregnet hvad det ko-
stede at ansætte en ny medarbejder frem for at beholde 
en depressionsramt, måske i en lidt ændret og tilpasset 
jobfunktion.

KONTAKT TIL BEHANDLERE

Det var et problem, når lægen havde skrevet en sygemel-
ding og sagt, at patienten skulle have ro og undgå kontakt 
til arbejdspladsen. Risikoen for langtidssygemelding og af-
skedigelse var større, end hvis der havde været en kontakt 
tidligere i forløbet. Det var en forudsætning, at man talte 
godt sammen. 

Det ville være en god idé at inddrage de praktiserende 
læger som rådgivere i forbindelse med jobtilknytning, i 

det omfang patienterne var indstillet herpå. Enkelte gange 
deltog læger i rundbordssamtaler med socialforvaltningen 
m.fl . Det var sjældent, og når man først kom frem til disse 
samtaler, var løbet desværre ofte kørt. Problemet med 
lægernes manglende deltagelse kunne skyldes mod-
stand herimod, men det var også et spørgsmål om tid og 
honorering.

Observationer:

• Man skal få øje på signalerne for depression.
•  Ledelsen har ansvar for at sikre et godt psykisk arbejds-

miljø.
•  Man skal have løbende kontakt til den depressive, byg-

gende på forståelse, omsorg og tid.
•  Man skal muliggøre en gradvis tilbagevenden til 

arbejdspladsen, f.eks. opstart på deltid.
•  Man skal inddrage de praktiserende læger som rådgi-

vere.
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FORSIKRINGSSELSKABET

havde tillid til, og som kunne hjælpe med kontakt til f.eks. 
kommunen. 

Man kom sent i kontakt med depressionsramte, da karens-
perioden var tre måneder. Nogle gange ringede de pågæl-
dende selv ind før karensperiodens udløb, så kontakten 
kunne etableres på et tidligere tidspunkt.

Relationer til behandlere
Det blev anført, at de praktiserende læger  ikke er tilstræk-
kelig opmærksomme på genoptagelse af arbejdet.

Erfaringen var, at mennesker med depression kunne gå 
meget længe, uden at der skete noget. Ofte førte det til en 
stigende isolation, der vanskeliggjorde genoptagelse af ar-
bejdet.  De lange ventetider hos praktiserende psykiatere 
blev angivet som en årsag til, at mennesker med depres-
sion ikke får den nødvendige hjælp.

Observationer:

•  Depressionsramte bliver ofte efterladt i et vakuum 
med langvarige sygemeldinger som konsekvens.

•  Lange ventetider fører til en stigende isolation, der 
vanskeliggør genoptagelse af arbejdet.

•  Flere depressionsramte har behov for en tovholder, 
der kan bistå med kontakt til myndighederne.

BEHANDLERE 

Udbetalinger som følge af depression var stigende. Sa-
gerne fyldte meget, og de var langvarige. Det var indtryk-
ket, at depressionsramte blev efterladt i et vakuum, med 
langvarige sygemeldinger til følge. Problemet var, at man i 
denne periode var i stor risiko for at miste tilknytningen til 
arbejdsmarkedet. 

Som forsikringsselskab var man forpligtet til at udbetale 
erstatning, såfremt betingelserne herfor var til stede. Den 
rådgivning man kunne yde, forudsatte at den pågældende 
var indstillet herpå. 

Der var ansat socialkonsulenter, der kunne hjælpe med 
kontakt til kommunen. Indtrykket var, at mange kom-
muner ikke bidrog aktivt i bestræbelserne på at fastholde 
en depressionsramt i jobbet bl.a. gennem kontakt til den 
praktiserende læge, arbejdsgiveren og forsikringsselska-
bet.

Man ville gerne hjælpe til med en gradvis tilbagevenden 
til arbejdet. Forsikringsbetingelserne kunne begrænse 
mulighederne for en sådan indsats, hvis den pågældende 
ønskede erstatning og frabad sig råd og vejledning. 

Man fi k ofte opkald fra depressionsramte angående 
vejledning.  Af samtalerne fremgik, at mange depres-
sionsramte havde behov for en tovholder, een som de 

Behandlere omfatter to praktiserende læger, to special-
læger i psykiatri og en klinisk psykolog. Interviewene viste, 
at der er forskel på de praktiserende lægers kendskab til 
depression og depressionsbehandling. Nogle læger ken-
der meget hertil og andre kun lidt.  Det fremgik, at det kan 
være svært for en praktiserende læge at stille diagnosen 
depression og at gennemføre den rette behandling. Det 
oplystes, at behandlingen hyppigst var medicinsk. Som 
læge er man ikke altid uddannet i kognitiv terapi eller 
andre former for samtalebehandling af depression. 

Det blev anført, at man som læge kunne komme under 
pres fra arbejdsgiverne og de sociale myndigheder, der 
gerne vil have patienten raskmeldt så tidligt som muligt. 
Det blev understreget, at lægen bør optræde som patien-
tens advokat, og at forholdet til arbejdsgiveren kunne være 
konfl iktfyldt. 

Det fremgik, at nogle depressionsramte har gået meget 
længe, inden de kommer i behandling, bl.a. fordi de ikke 
selv er opsøgende. Andre kender symptomerne og hen-
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Psykologen understregede, at for langt hovedparten af 
personer med depression, spiller arbejdspladsen en rolle. 
Nogle holder fast i arbejdspladsen ”med neglene”, da ar-
bejdet giver struktur i hverdagen. For nogle var det forhold 
på arbejdspladsen, der var medvirkende til depressionen. 
Det er vigtigt at støtte depressionsramte i at fastholde de-
res relationer til arbejdspladsen. Siger man som følge af en 
depression farvel til sin arbejdsplads, kan det være meget 
svært at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Ifølge nogle af behandlerne anså fl ere virksomheder 
stress og depression som individuelle problemer, som 
den pågældende tilbydes individuel hjælp til at løse, uden 
involvering af arbejdspladsen. ”Kom tilbage når du er helt 
rask” var en ofte hørt bemærkning. Denne holdning kunne 
undertiden tolkes, som om arbejdsgiveren fralagde sig 
ansvaret for situationen. 

vender sig med det samme. Det ville være en stor fordel, 
hvis folk kom tidligere i forløbet. Det var et problem, at så 
mange gik med sygdommen længe uden behandling.

De interviewede psykiatere tilkendegav, at en beslutning 
om sygemelding i kortere eller længere tid har stor indfl y-
delse på patientens fremtidige arbejdssituation. Det kræ-
ver derfor nøje overvejelse af situationen for hver enkelt 
patient. I perioden hvor patienten er ved at få det bedre, 
kan en sygemelding give ro. Ulempen kan være øget inak-
tivitet og det forhold, at en længerevarende sygemelding 
vanskeliggør tilbagegang til jobbet. De var opmærksomme 
på, at inddragelse af patienten i egen behandling gennem 
adfærdsterapi fremmer selvfølelse, selvtillid, evnen til at 
træffe beslutninger og sætte mål. Det muliggør kontakt til 
arbejdspladsen under sygefravær. Det var bare svært at få 
tid til denne behandlingsform. 

SOCIAL SERVICE OG JOBCENTRE

Stress, depression og angsttilstande fylder mere og 
mere som årsag til sygedagpenge. Antallet af borgere 
med psykiske sygdomme er stigende. Sagsbehandlerne 
mangler generelt viden om depression, og hvordan man 
bedst muligt kan hjælpe depressionsramte i arbejde 
igen. Indsigt i sygdommen og vægt på støtte og omsorg 
er vigtige forudsætninger for at få den depressionsramte 
i arbejde igen.

Havde borgeren mistet sit job, var det en virksomheds-
konsulent der prøvede at skaffe et nyt. Enten på ordinære 
vilkår eller som en beskyttet ansættelse. Det var også i 
deres regi, at arbejdsprøvning fandt sted. Erfaringer fra 
samarbejde med virksomheder i lokalområdet var gode. 
Man havde etableret partnerskabs aftaler bl.a. i forbin-
delse med praktikpladser, revalidering, fl ex- og skånejob. 
Virksomhedskonsulenterne fulgte den enkelte borger tæt, 
når vedkommende var i praktik. Både borger og virksom-
hed kunne kontakte konsulenten, og konsulenten kunne 
rykke ud med kort varsel.

Fastholdelseskonsulenter, der kunne rådgive om, hvor-
dan virksomheden kunne håndtere en medarbejder, der 
havde fået depression er en god ordning, der tager fat om 
problemet, inden det bliver en realitet.

Tidsfaktoren var et problem i bestræbelserne på at få folk i 
arbejde igen. Den første samtale fi nder måske først sted efter 
6 ugers sygdom. For en depressionsramt er det for lang tid.

Flere syge havde gået med depression i længere tid, før de 
henvendte sig til lægen, hvad der gør risikoen for at miste 
arbejdet større.

Der er behov for værktøjer til at tackle følsomme menne-
sker. Hvornår skal man støtte og hvornår og hvordan er det 
bedst at presse? For nogle depressionsramte er det van-
skeligt at forstå, at samtalerne med en sagsbehandler bl.a. 
skal hjælpe, støtte og vejlede dem tilbage på arbejdsmar-
kedet. Det kan skyldes, at forvaltningen har en støttende 
rolle, men også er myndighedsudøver.
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Generelt var det svært at etablere et samarbejde med de 
praktiserende læger. De deltog f.eks. sjældent i rundbords-
samtaler og andre tiltag, der skulle få borgeren i arbejde 
igen.  Lægerne skrev ofte blot en sygemelding og anbefa-
lede patienten at hvile og holde sig i ro. Nogle frarådede 
kontakt til arbejdspladsen, hvilket er problematisk, når 
man taler fastholdelse. Ofte var der ikke kontakt mellem 
den praktiserende læge og den psykiater, der evt. indgik i 
behandlingen. Spurgte man den praktiserende læge om 
patientens arbejdsevne, blev man henvist til psykiateren, 
der havde overtaget behandlingen.

Det er svært at støtte op om borgerens genoptagelse 
af arbejde, når behandleren mener noget andet, f.eks. 
at man helst skal holde sig i ro. Lægerne har den største 
autoritet.

Observationer:

•  Stress, depression og angst fylder mere og mere som 
årsag til sygedagpenge.

•  Der er behov for værktøjer til at ”tackle” følsomme 
mennesker.

•  Generelt er det vanskeligt at etablere et samarbejde 
med praktiserende læger.

•  Det er svært at støtte op om borgerens aktivering, når 
behandlerne mener at vedkommende blot skal holde 
sig i ro.

ARBEJDSPRØVNING OG JOBSKABELSE 
HOS ANDEN AKTØR

En anden aktør er typisk et privat fi rma, der har aftaler 
med kommuners jobcentre om, arbejdsprøvning og job-
skabelse for sygemeldte og ledige borgere.
Flere end halvdelen af dem, der kommer til arbejdsprøv-
ning har psykiske lidelser.

Kernen i et arbejdsprøvningsforløb er et 13 ugers prakti-
kophold i en virksomhed. Praktikopholdet tilrettelægges, 
så det imødekommer, hvad, kursisten kan og vil. Kursisten 
støttes i at fi nde en relevant praktikplads, og en medarbej-
der står til rådighed under forløbet både for kursisten og 
arbejdsgiveren.

Det kræver en stor indsats i form af støtte, rådgivning og 
vejledning. Miljøet skal være trygt og man skal have en 
stor erfaring i, hvornår og hvor langt man kan ”presse” 
den pågældende, og medarbejderne skal have indsigt i 
psykiske lidelser.

Mange kursister er henvist meget sent i deres forløb dvs. 
lige før sygedagpengene udløber efter 52 uger, evt. med 
tillæg af 2 gange 13 uger. Indsatsen ville kunne forbedres 
væsentligt, hvis kursisterne blev henvist før fra forvaltnin-
gen. Indtrykket er, at tidspunktet for henvisning er tilfældigt 
afhængig af den enkelte sagsbehandler og dennes 
arbejdsbyrde. Hyppig udskiftning af sagsbehandlere gør 
det ikke nemmere.

Erfaringen er, at tilknytning til arbejdsmarkedet spiller en 
stor rolle for den enkeltes livskvalitet. En del opnår ordinær 
beskæftigelse på fuld tid, og andre opnår en ansættelse 
på deltid.

Det aftales altid med kursisten, hvad der skal siges til ar-
bejdsgiveren om vedkommendes funktionsniveau. Nogle 
vælger at være åbne om f.eks. depression, andre ønsker 
ikke dette omtalt. På de gode arbejdspladser kan man 
være åben, og det opleves som en stor fordel, der bl.a. 
giver et bedre forhold til kollegerne.

Virksomhederne er ofte usikre på, hvad kursisten kan, 
og hvordan de skal behandle vedkommende, f.eks. i 
forbindelse med psykiske lidelser. Her spiller aktørens 
vejledning en meget stor rolle. Undertiden etableres en 
mentorordning, så en ansat på virksomheden støtter 
kursisten.

Observationer:

•  Indsatsen kan forbedres væsentligt, forudsat at forvalt-
ningen henviser sygemeldte borgere med depression 
tidligere i forløbet.

•  Erfaringen viser, at tilknytning til arbejdsmarkedet spil-
ler en stor rolle for den enkeltes livskvalitet.

•  Åbenhed om sygdommen opleves som en stor fordel 
bl.a. i relation til kolleger, men det kræver at ledelsen 
er indforstået.
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FOKUSGRUPPE MØDE 

dårligt. Også selv om man var klar over, at der var proble-
mer. Mange prøvede blot at passe deres eget arbejde, og 
overskuddet til at hjælpe andre var småt.

En praktiserende læge måtte ikke angive diagnoser i 
sygemeldingen. Det var op til patienten selv at afgøre, om 
arbejdsgiveren skulle informeres. Nogle var af den opfat-
telse, at skulle årsagerne til depressionen fi ndes i arbejds-
forholdet, var det næppe hensigtsmæssigt med en dialog 
med arbejdspladsen.  

Kommunikation med både arbejdsgiver og socialforvalt-
ning var hensigtsmæssig, når patienten var indstillet herpå. 

Anvendelse af deltidssygemeldinger var en god mulighed 
for arbejdsfastholdelse. Det forudsatte en større åbenhed 
om psykiske lidelser. Der skulle tilskyndes hertil på alle 
niveauer i virksomhederne. 

Observationer:

•  Indsatsen for at få en depressionsramt tilbage på 
arbejdsmarkedet kommer for sent.

•  På arbejdspladsen ved man for lidt om depression, og 
hvordan man skal forholde sig hertil.

•  Kommunikation mellem behandler, sagsbehandler og 
arbejdspladsen var hensigtsmæssig, når patienten var 
indstillet herpå. 

Mødet havde til formål at drøfte de foreløbige resultater af 
projektets interviewdel i en gruppe, der repræsenterede 
de involverede interessenter.
 
Flere af deltagerne fremhævede, at man greb alt for sent 
ind, når depressionsramte blev sygemeldt. Der kunne gå 
op til et halvt år, inden de havde det første møde med en 
sagsbehandler. I mellemtiden kunne vedkommende have 
mistet sit arbejde, og det var da meget svært at komme til-
bage til arbejdsmarkedet. Jo længere en depressionsramt 
var sygemeldt, jo mere sandsynligt var det, at vedkom-
mende mistede jobbet. En tidlig indsats var afgørende for 
job udsigterne. Det var vigtigt, at man som sagsbehandler 
arbejdede for en god, tryg tilbagevenden til arbejdsmar-
kedet. 

Det blev anført, at mange af de ”tunge” klienter led af en 
psykisk sygdom, herunder depression, og at de var svære 
at få i arbejde igen, bl.a. som følge af isolation i sygdoms-
perioden og et lavt selvværd. Det var svært som sagsbe-
handler at vide, hvornår man skulle lade borgeren være i 
fred, og hvornår man skulle presse på.  Der var behov for 
et tættere samarbejde med behandlerne herom.

På mange arbejdspladser kendte man meget lidt til 
sygdommen depression. I fagforeningen tog man emnet 
op på kurser for tillidsrepræsentanter. Det var en svær 
problemstilling. Et eksempel var, en skolebetjent, der var 
gået helt i stå. Kollegerne var af den opfattelse, at vedkom-
mende var doven, og belastede dem med de opgaver, 
som han ikke udførte. Var vedkommende irriteret og 
afvisende, blev det endnu værre. Det var svært at tale om, 
da den depressionsramte ville afvise sygdom. Situationen 
kunne til en vis grad sammenlignes med medarbejdere 
med et alkoholproblem. Hvornår og hvordan greb man 
ind? 

Ofte havde den øverste ledelse svært ved at forstå 
medarbejdere med depression. Mellemledere mærkede 
problemer med stress, sygemeldinger og depression langt 
stærkere, men havde vanskeligt ved at komme igennem 
med initiativer, der skulle reducere stress. Årsagen var 
bl.a. at det generelle tempo var sat op. Der var ikke tid til at 
tale med kolleger eller forholde sig til dem, der havde det 
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BESKRIVELSE AF DEN LÆGELIGE 
BEHANDLING SOM LED I PROJEKTET

leren har formidlet råd til sin leder om begrænsning af 
sygefraværet. I adskillige tilfælde har en leder været med 
til en samtale med patienten og behandleren i Psykiatrisk 
Privatklinik.

Fælles for behandlingsforløbene har været en intensiv 
tilgang til depressionsbehandling, dvs. at behandlingen 
i de første uger har fundet sted ved ugentlige konsulta-
tioner.

Behandlingsforløbet kan opdeles i fi re faser. En diagno-
stisk fase med varighed af 1-2 konsultationer efterfulgt 
af en intensiv fase med varighed af 1-2 måneder, hvori 
der som hovedregel er tale om ugentlige konsultationer. 
Dernæst en stabiliseringsfase, hvori der tilstræbes en gen-
etablering af patientens tidligere funktionsniveau. Dette 
har oftest omfattet planlægning og effektuering af tilbage-
venden til arbejdspladsen efter sygefravær. I denne fase er 
der mindre hyppige konsultationer. I vedligeholdelses- og 
afslutningsfasen, der er af varierende længde, afhængig af 
sværhedsgrad af sygdom og diagnostisk undertype, vil der 
være konsultationer med forskelligt interval. Denne fase 
omfatter forebyggelse af tilbagefald af sygdom, og i de fl e-
ste tilfælde udtrapning af medikamentel behandling. Der 
vil i en undergruppe være behov for fortsat medikamentel 
antidepressiv eller stemningsstabiliserende behandling på 
længere sigt. Det drejer sig om tilfælde med holdepunkt 
for tilbagevendende depression af unipolar type eller 
tilfælde af bipolar sygdom.

I vidtgående omfang har behandlerne benyttet delvis 
sygemelding og delvis raskmelding som led i bestræ-
belserne på at sikre den depressionsramtes tilknytning 
til arbejdspladsen. I tilfælde af sygefravær af mere end 
få ugers længde har strategien ved genoptagelse af 
arbejdet været en gradvis tilbagevenden til arbejdet. Der 
har i den første periode været lagt vægt på at patienten 
har arbejdet på nedsat tid og med en klar afgrænsning af 
behandlingsopgaverne. Dette har fundet sted som led 
i en delvis raskmelding. Som udgangspunkt har patien-
ten, indenfor 3 måneder, skullet opnå fuld arbejdstid og 
oprindeligt funktionsniveau. Dette har kunnet lade sig 
gøre i de fl este tilfælde, og der har kun ved en mindre 

BEHANDLING FOR DEPRESSION 
I PSYKIATRISK PRIVATKLINIK

Behandlingen er evidensbaseret, dvs. at såvel psykote-
rapeutiske som medikamentelle behandlingstiltag er i 
overensstemmelse med videnskabelige resultater og 
internationale retningslinier for psykiatrisk behandling. 
Behandlingen betragtes som helhedsorienteret og målret-
tet. Det gennemgående mål for behandlingen er at sikre 
patientens fortsatte tilknytning til arbejdspladsen.

Behandlingen omfatter forskellige modaliteter, som væg-
tes i forskelligt omfang i det individuelle forløb. Depression 
af let grad kan behandles med rådgivning og samtalebe-
handling. Depression af moderat og svær grad behandles 
bedst med en kombination af samtalebehandling og 
antidepressiv medicin.

Der benyttes i Psykiatrisk Privatklinik samtalebehandling 
baseret på kognitiv psykoterapi, en metode der i dag anses 
for at være den, der er bedst dokumenteret som virksom i 
behandlingen af depression.

Udover samtalebehandling og antidepressiv medicin 
fokuseres i behandlingsforløbet i Psykiatrisk Privatklinik på 
en aktiv tilgang til patientens funktionsniveau under hele 
forløbet, med særlig fokus på arbejdsevne og tilknytning til 
arbejdspladsen.

Fælles for alle behandlingsforløbene har været at patien-
ten er blevet undersøgt af en psykiatrisk læge, højst en 
uge efter henvisningstidspunktet. I løbet af de første to 
lægekonsultationer stilles en diagnose. Denne diagnose 
revurderes løbende under behandlingsforløbet. Varighed 
af evt. sygefravær før henvisningstidspunktet er registreret. 
Der er beskrevet evt. tidligere psykisk sygdom og behand-
ling. Alle behandlingsforløb er varetaget af en psykiatrisk 
læge. 

Et centralt element i behandlingsforløbet er patientens 
kontakt til arbejdspladsen. Det tilstræbes, at patienten 
under behandlingsforløbet har løbende kontakt med 
sin arbejdsplads. Denne kontakt har i de fl este tilfælde 
fundet sted ved at patienten efter rådgivning fra behand-
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gruppe været behov for varige skåneforanstaltninger (se 
nedenfor). Effektuering af den delvise raskmelding har 
været betinget af patientens kontakt til arbejdspladsen 
under sygefravær.

Således har den løbende kontakt mellem patienten og 
arbejdspladsen været et centralt element i behandlings-
forløbet. Et andet væsentligt element er behandlerens 
opdeling af patientens problemer i helbredsrelaterede 
problemer og problemer, der har relation til patientens 
arbejdsplads. I tidlige faser er der størst fokus på helbreds-
problemer, på længere sigt varetages problemer relateret 
til arbejdspladsen. Således forsøges det at identifi cere 
problemområder på arbejdspladsen, som det er muligt 
for patienten og lederen at ændre på. Materialet viser, at 
de fl este patienter har kunnet genvinde deres oprindelige 
funktionsniveau, og derfor har kunnet vende tilbage til 
deres oprindelige stilling og fungere i denne. Sideløbende 
varetages evt. problemer, der har med patientens privatliv 
at gøre. En aktiv involvering af nære familiemedlemmer er 
et væsentligt element i behandlingen.

Den beskrevne behandlingsmetode, herunder den 
tidligt iværksatte behandling og den målrettede tilgang til 
reduktion af sygefravær og fastholdelse på arbejdspladsen 
betragtes som unik for danske forhold.

Det er vores vurdering, at den tidligt iværksatte undersø-
gelse og behandling har stor betydning for muligheden 
for at reducere sygefravær pga. stress og psykisk sygdom. 
En betragtelig del af den her beskrevne patientgruppe 
omfatter patienter, der på henvisningstidspunktet ikke 
var sygemeldte. Vi mener, at det har været af afgørende 
betydning, at disse personer er kommet til undersøgelse 
og behandling på dette tidlige tidspunkt, og at dette har 
kunnet medvirke til at disse mennesker har kunnet undgå 
mere langsigtet sygdom og sygefravær.

Alle patienter havde på henvisningstidspunktet tilknytning 
til arbejdsmarkedet. 75% af patienterne modtog behand-
ling betalt gennem en sundhedsforsikringsordning eller 
betalt af arbejdsgiver, 25% betalte selv for behandlingen. 
Behandling som den beskrevne tilbydes på nuværende 

tidspunkt ikke i offentligt regi. Et fællestræk for patienterne 
var, at de havde et netværk, som vurderes at have været 
medvirkende til, at de blev henvist til Psykiatrisk Privatklinik 
og fi k iværksat behandling på dette tidlige tidspunkt. Dette 
netværk har bestået af forsikringsselskab, arbejdsgiver, 
kolleger og/eller familiemedlemmer.
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BESKRIVELSE AF PATIENTGRUPPEN 
– RESULTATER AF PROJEKTETS LÆGELIGE DEL

Denne del af projektet er gennemført som en journal- og skemabaseret undersøgelse blandt patienter, der enten var i 
arbejde eller sygemeldt og modtog behandling for diagnosen depression ved Psykiatrisk Privatklinik. Undersøgelsen omfat-
tede 200 konsekutive patienter som blev behandlet i 2006.

Undersøgelsen omfattede indsamling af basale journaldata som henvisningsform, varighed af sygefravær, antal tidligere 
sygdomsepisoder mv. Herudover blev der anvendt to validerede behandleradministrerede funktionsskemaer GAF-F 
(Global Assessment of Functioning) vedrørende det sociale funktionsniveau, GAF-S (Global Assessment of Functioning) 
vedrørende symptombilledet. Til monitorering af behandlingsforløbet var det behandlerens opgave at indføre en række 
observationer i journalen ved de første konsultationer, under behandlingsforløbet og ved afslutning af behandlingens ind-
ledende intensive fase, dvs. 2-4 mdr. efter påbegyndt behandling. Oplysningerne vedrørte patientens arbejdsliv, tidligere 
sygdomsperioder, behandlingsforløbet og respons på medikamentel behandling. 

Den anvendte metode er beregnet på monitorering af den indsats, som gennemføres med henblik på at gennemføre en 
kvalitetsudvikling af den samfundsmæssige indsats mod depression. Dette skal ske gennem at anvende den indsamlede 
viden til at påpege velfungerende og mindre velfungerende elementer i den strukturerede behandlingsplan og forbedre 
planens indhold efterfølgende.

Følgende data blev registreret: 

• Alder
• Køn 
•  Om patienten på tidspunktet for depressionens opståen var ansat i en lederstilling eller ej. 
• Antallet af konsultationer i Psykiatrisk Privatklinik
•  Score på skalaen Global Assessment of Functioning – skala for funktionsniveau (GAF-F) 
  Score på skalaen Global Assessment of Functioning – skala for sværhedsgrad af psykiske symptomer (GAF-S) 
•  Diagnosen før behandling, efter diagnosesystemet ICD-10
•  Diagnose ved tidspunktet for sidste kontakt, efter diagnosesystemet ICD-10
•  Varigheden af sygefravær inden første konsultation, i uger
•  Varigheden af sygemelding efter første konsultation, i uger
• Jobstatus ved sidste kontakt 
• Om patienten fi k medikamentel behandling eller ej
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ALDER:
Middelværdien for patienternes alder var 42.7 år og medianen 42 år. Den laveste alder var 23 år og den højeste 65 år. 

Figur 1.
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KØN:

I undersøgelsen indgik 104 kvinder og 96 mænd. Der indgik ikke signifi kant fl ere kvinder end mænd i undersøgelsen. 
(Statistik: Chitest (104:96 , 100:100): p= 0.57)

LEDER ELLER IKKE-LEDER

En leder blev defi neret som en person med ledelsesansvar for andre ansatte. 60 patienter var ledere, og 140 var ikke ledere.

ANTAL KONSULTATIONER I PSYKIATRISK PRIVATKLINIK:

Middelværdien for antallet af konsultationer var 11.2 og medianen 11. Det laveste antal var 2, og det højeste antal var 29.  
Standardafvigelsen var 5.3. 

Figur 2.
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SCORE PÅ SKALAEN GLOBAL ASSESSMENT OF FUNCTIONING – SKALA FOR FUNKTIONSNIVEAU (GAF-
F) OG SCORE PÅ SKALAEN GLOBAL ASSESSMENT OF FUNCTIONING – SKALA FOR SVÆRHEDSGRAD 
AF PSYKISKE SYMPTOMER (GAF-S) 

Patienternes sociale funktionsniveau (GAF-F) blev vurderet på tidspunktet for første konsultation og på tidspunktet for 
sidste kontakt. Skalaen går fra 1 til 99, hvor 1 repræsenterer laveste funktionsniveau og 99 et optimalt funktionsniveau.

Middelværdien for GAF-F ved første konsultation var 55.1 og medianen var 55. Den laveste værdi var 44, og den højeste 
var 76.  Standardafvigelsen var 7.1.

Middelværdien for GAF-F ved sidste konsultation var 87.4 og medianen 89. Det laveste antal var 64, og det højeste var 96.  
Standardafvigelsen var 6.1.

Patienternes sværhedsgrad af depressionssymptomer (GAF-S) blev vurderet på tidspunktet for første konsultation og på 
tidspunktet for sidste kontakt. Skalaen går fra 1 til 99, hvor 1 repræsenterer maksimale symptomer og 99 ingen symptomer 
overhovedet.

Middelværdien for GAF-S ved første konsultation var 56.0 og medianen var 55. Den laveste værdi var 35, og den højeste 
var 77.  Standardafvigelsen var 6.5

Middelværdien for GAF-S ved sidste konsultation var 87.5 og medianen 89. Det laveste antal var 62, og det højeste var 96.  
Standardafvigelsen var 6.7.

Udvikling i GAF-F, under behandlingen: Samtlige patienter opnåede forbedring i funktionsniveau under behandlingen. 
Den gennemsnitlige forbedring var på 61% og medianen var 62%. Den mindste forbedring var 11% og den største 207%. 
Standardafvigelsen var 20%.

Udvikling i GAF-S, under behandlingen: Samtlige patienter opnåede forbedring i sværhedsgrad af symptomer under be-
handlingen. Den gennemsnitlige forbedring var på 58% og medianen var 60%. Den mindste forbedring var 14% og den 
største 266%. Standardafvigelsen var 21%.

korrelation mellem GAF-F og GAF-S på tidspunktet for første konsultation:

200 observationer, r=0.88, p<0.001.

Der var således en højsignifi kant sammenhæng mellem funktionsniveau og sværhedsgrad af symptomer på tidspunktet for 
første konsultation.

Korrelation mellem GAF-F og GAF-S på tidspunktet for sidste kontakt:

200 observationer, r=0.91, p<0.001.

Der var således en højsignifi kant sammenhæng mellem funktionsniveau og sværhedsgrad af symptomer på tidspunktet for 
sidste kontakt.
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Korrelation mellem GAF-F på tidspunktet for første konsultation og GAF-F på tidspunktet for sidste kontakt:

200 observationer, r=0.24

Korrelationskoeffi cienten er så lille at det vurderes at der ikke er nogen sammenhæng imellem funktionsniveauet, før og 
efter behandling. 

Korrelation mellem GAF-S på tidspunktet for første konsultation og GAF-S på tidspunktet for sidste kontakt:

200 observationer, r=0.19.

Korrelationskoeffi cienten er også her så lille at det vurderes at der ikke er nogen sammenhæng imellem sværhedsgraden af 
symptomer før og efter behandling. 

Korrelation mellem antallet af konsultationer og GAF-F på tidspunktet for første konsultation:

200 observationer, r= -0.41, p< 0.001

Korrelation mellem antallet af konsultationer og GAF-F på tidspunktet for sidste kontakt:
200 observationer, r= -0.22.

Korrelation mellem antallet af konsultationer og GAF-S på tidspunktet for første konsultation:

200 observationer, r= -0.48, p<0.001

Korrelation mellem antallet af konsultationer og GAF-F på tidspunktet for sidste kontakt:
200 observationer, r= -0.25.

Korrelation mellem varighed af sygemelding inden første kontakt og GAF-S på tidspunktet for første kontakt:

200 observationer, r= -0.31, p< 0.001

Det vil sige at patienternes tilstand på tidspunktet for den første konsultation er en god prediktor for det antal konsultationer 
som behandlingen kommer til at bestå af. Dette i modsætning til tilstanden ved sidste kontakt, hvor korrelationskoeffi cien-
terne på 0.2 ikke indikerer nogen sikker sammenhæng. Der var en statistisk signifi kant sammenhæng mellem varigheden 
af sygemelding inden første konsultation og sværhedsgraden af sygdom på dette tidspunkt.     
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DIAGNOSE FØR BEHANDLING, 
EFTER DIAGNOSESYSTEMET ICD-10:

Følgende hoveddiagnoser blev fundet hos patienterne (antal i parentes). Figur 3.

F31.1: Bipolar affektiv sindslidelse, p.t. mani (3)
F31.3: Bipolar affektiv sindslidelse, p.t. depression af moderat grad (8)
F31.4: Bipolar affektiv sindslidelse, p.t. depression af svær grad (2) 
F31.6: Bipolar affektiv sindslidelse, p.t. blandingstilstand (1)
F32.0: Depressiv enkeltepisode af lettere grad (25)
F32.1: Depressiv enkeltepisode af moderat grad (96)
F32.2: Depressiv enkeltepisode af svær grad, uden psykotiske symptomer (10)
F32.3: Depressiv enkeltepisode af svær grad, med psykotiske symptomer (depressive vrangforestillinger) (1)
F33.1: Tilbagevendende depression, p.t. af moderat grad (28)
F33.2: Tilbagevendende depression, p.t. af svær grad, uden psykotiske symptomer (5)
F43.2: Tilpasningsreaktion med depressive symptomer (19)

Figur 3.
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Benyttelse af en bidiagnose betyder, at patienten har een eller fl ere diagnoser, udover hoveddiagnosen. Følgende bidiag-
noser blev fundet hos patienterne (antal):

F10.1: Skadeligt brug af alkohol (2)
F40.1: Social fobi (4)
F41.1: Generaliseret angst (2)
F42.0: Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) (1)
F45.4: Vedvarende somatoform smertetilstand (2)
F60.31: Emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type (1).
F60.9: Forstyrret personlighedsstruktur, uspecifi ceret (2). 
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DIAGNOSE VED TIDSPUNKTET FOR SIDSTE KONTAKT, EFTER DIAGNOSESYSTEMET ICD-10 

0: Rask (143)
F10.1: Skadeligt brug af alkohol (1)
F31.1: Bipolar affektiv sindslidelse, p.t. mani (1)
F31.3: Bipolar affektiv sindslidelse, p.t. depression af moderat grad (2)
F31.7:  Bipolar affektiv sindslidelse, p.t. i remission (rask) (8)
F32.0: Depressiv enkeltepisode af lettere grad (3)
F32.1: Depressiv enkeltepisode af moderat grad (1)
F33.0: Tilbagevendende depression, p.t. af lettere grad (4)
F33.1: Tilbagevendende depression, p.t. af moderat grad (6)
F33.2: Tilbagevendende depression, p.t. af svær grad (1)
F33.4: Tilbagevendende depression, p.t. i remission (rask) (20)
F40.1: Social fobi (3)
F41.1: Generaliseret angst (2)
F42.0: Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) (1)
F60.31:  Emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type (1).
F60.9: Forstyrret personlighedsstruktur, uspecifi ceret (2).

De patienter som havde en bidiagnose på tidspunktet for behandlingsstart, havde også denne diagnose på tidspunktet for 
sidste kontakt. Dette fraset en patient, som før behandling havde diagnosen Skadeligt brug af alkohol og som ikke havde 
denne ved sidste kontakt. Figur 4.

Ingen patienter fi k en bidiagnose efter behandlingen, som de ikke havde før behandlingen. Diagnoserne F31.7, Bipolar af-
fektiv sindslidelse, p.t. i remission og F33.4, Tilbagevendende depression, p.t. i remission betegner patienter som var raske 
på tidspunktet for sidste kontakt. Da de led af henholdsvis bipolar sygdom (F31.7), eller havde haft mindst én tidligere 
depressiv episode (F33.4), havde de disse diagnoser, også i sygdomsfrie perioder i tilværelsen. 

Figur 4.

Patienternes diagnoser, efter behandling
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VARIGHEDEN AF SYGEFRAVÆR INDEN FØRSTE KONSULTATION

Middelværdien af varigheden af sygefravær inden første konsultation var 4.9 uger og medianen var 0. Det laveste antal 
uger var 0, og det højeste antal var 150.  Standardafvigelsen var 15.8 uger. Figur 5.

112 patienter var ikke sygemeldt, 23 var sygemeldt i 1 uge, 29 var sygemeldt 1 – 4 uger, 17 var sygemeldt 4 – 8 uger og 2 
patienter var sygemeldt i 8 – 10 uger. De resterende 17 patienter havde længere sygemeldinger, som det fremgår af Figur 5.

Figur 5.
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VARIGHEDEN AF SYGEMELDING EFTER FØRSTE KONSULTATION

Middelværdien af varigheden af sygefravær efter første konsultation var 5.0 uger og medianen var 0. Det laveste antal uger 
var 0 og det højeste antal var 52.  Standardafvigelsen var 9.8 uger. Figur 6.

107 patienter var ikke sygemeldt efter påbegyndt behandling, 6 patienter var sygemeldt i 1 uge, 8 var sygemeldt 1 – 2 uger, 
7 var sygemeldt 2 – 3 uger, 10 patienter var sygemeldt i 3 – 4 uger, 9 patienter var sygemeldt i 4 – 5 uger og 9 patienter 
sygemeldt i 5 – 6 uger. De resterende 40 patienters sygefravær fremgår af Figur 6. 
Fire patienter var fortsat sygemeldt på tidspunktet for opgørelsen. 

Figur 6.
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JOBSTATUS VED SIDSTE KONTAKT.

Jobstatus ved sidste kontakt blev inddelt i følgende grupper (antal i parentes). Figur 7. 

1: Samme job (122)
2: Andet job, samme arbejdsgiver (22)
3: Ny arbejdsgiver (27)
4: Fleksjob (7)
5: Pension (5)
6: Revalidering (3)
7: Ledig (10)
8: Sygemeldt (4)

Ud af de 27 patienter som fi k en ny arbejdsgiver, blev de 6 opsagt og fandt herefter et nyt job. De 21 sagde selv deres job 
op efter at have søgt – og fået et nyt.

Figur 7. 
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MEDIKAMENTEL BEHANDLING, ELLER EJ.

49 patienter fi k alene samtalebehandling. 151 modtog både samtalebehandling og medikamentel behandling. Det var i alle 
tilfælde depressionsmedicin. 

De patienter som ikke fi k medicin havde følgende diagnoser: 

Tilpasningsreaktion med depressive symptomer (21), Depressiv enkeltepisode af lettere grad (21), Depressiv enkeltepi-
sode af moderat grad (7).

De patienter som fi k medicin havde følgende diagnoser: 

Depressiv enkeltepisode af lettere grad (4), Depressiv enkeltepisode af moderat grad (89), Depressiv enkeltepisode af 
svær grad (11), Tilbagevendende depression, p.t. af moderat eller svær grad (33), alle patienter med Bipolar affektiv Sinds-
lidelse (14) og alle med Tilbagevendende Depression (33).

De 4 patienter med diagnosen Depressiv enkeltepisode af lettere grad, som fi k medicin, havde alle samtidig en angstdiag-
nose.

SAMMENHÆNGEN MELLEM SYGEFRAVÆR OG RISIKOEN FOR AT MISTE JOB.
Sammenhængen mellem varigheden af sygefravær inden og efter første konsultation og sandsynligheden for ufrivilligt 

at miste sit arbejde, blev belyst på følgende måde:  

Patientgruppen blev delt op i to grupper:

A: Gruppen af personer som forblev på samme arbejdsplads (Gruppe 1 og 2, i alt 144 personer) sammen med den 
gruppe som selv søgte og fi k et nyt job (21 personer).

B: Gruppen, som bestod af de personer, som blev sagt op og som fi k et nyt job (6 personer), de ledige (10 personer), 
personer i støttet job (7), personer som overgik til førtidspension (5) og endelig personer som fi k revalidering (3). 

De fi re personer som fortsat var sygemeldt på opgørelsestidspunktet, indgik ikke i nogen af grupperne, da deres jobmæs-
sige situation var uafklaret. 

Gruppe A bestod derefter af 165 personer (84 %) og Gruppe B af 31 (16 %) personer.

Gruppe A og B blev sammenlignet mht. varighed af sygemelding før første konsultation:

Der var statistisk forskel på Gruppe A og Gruppe B, således at Gruppe B havde signifi kant længere sygefravær inden første 
konsultation: 

Sygefravær inden, Gruppe A (middelværdi, højeste og laveste, s.d.) 2.3 uger, 0 – 100 uger, 9.1 uge
Sygefravær inden, Gruppe B (middelværdi, højeste og laveste, s.d.) 18.2 uger, 0 – 150 uger, 28.7 uger
(Statistik: t-test: t=-2..52, f.g.= 164,30, p< 0.02. For to stikprøver med forskellig varians)

Gruppe A og B blev derefter sammenlignet mht. varighed af sygemelding efter første konsultation:

Der var statistisk forskel på Gruppe A og Gruppe B, således at Gruppe B havde signifi kant længere sygefravær efter første 
konsultation:  
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Sygefravær efter, Gruppe A (middelværdi, højeste og laveste, s.d.) 2.8 uger, 0 – 48 uger, 5.9 uge
Sygefravær efter, Gruppe B (middelværdi, højeste og laveste, s.d.) 15.2 uger, 0 – 52 uger, 16.0 uger
(Statistik: t-test: t=-4.65, f.g.= 164,30, p< 0.001. For to stikprøver med forskellig varians)

For yderligere at belyse en mulig sammenhæng mellem varigheden af sygefravær og sandsynligheden for ufrivilligt at 

miste sit arbejde, blev følgende undersøgt:  

Patientgruppen blev delt i to grupper som havde mindre end 1 uges hhv. mere end 1 uges sygefravær inden første kon-
sultation. Hvis der ikke var nogen sammenhæng imellem sygefravær inden første konsultation og risikoen for ufrivilligt at 
miste arbejdet, skulle fordelingen af personer som bevarede (Gruppe A) og mistede arbejdet (Gruppe B) være ens i grup-
perne med hhv. mere og mindre end 1 uges sygefravær inden første konsultation.

Mindre end 1 uges sygefravær: 133 personer, hvoraf 123 i Gruppe A og 10 i Gruppe B 
Mere end 1 uges sygefravær: 63 personer, hvoraf 40 i Gruppe A og 23 i Gruppe B

Hvis fordelingen i gruppen med mindre end 1 uges sygemelding havde været som for gruppen med mere end 1 uges 
sygemelding, havde den været: 84/49, i stedet for 123/10 og tilsvarende for gruppen med mere end en uges sygemelding 
58/5 i stedet for 40/23. 

Statistik: 

Chitest (123:10 , 84:49): p< 0.001.
Chitest (40:23 , 58:5): p< 0.001)

Det vil sige at der var en signifi kant større del af de patienter som havde mere end 1 uges sygemelding inden første konsul-
tation, som mistede arbejdet ufrivilligt. Næsten 5 gange så mange (23/5) som i gruppen som havde mindre end 1 uges 
sygemelding. 

Derefter blev grænsen sat ved 8 ugers sygemelding. De 8 uger blev valgt fordi Sygedagpengeforvaltningen i de fl este til-
fælde først bliver involveret efter 8 ugers sygemelding. Patientgruppen blev derfor delt i to grupper som havde mindre end 
8 ugers hhv. mere end 8 ugers sygefravær inden første konsultation. Hvis der ikke var nogen sammenhæng imellem syge-
fraværet inden første konsultation og risikoen for ufrivilligt at miste arbejdet, skulle fordelingen af personer som bevarede 
(Gruppe A) hhv. mistede arbejdet (Gruppe B) være ens i grupperne med hhv. mere og mindre end 8 ugers sygefravær 
inden første konsultation. I virkeligheden var fordelingen:

Mindre end 8 ugers sygefravær: 177 personer, hvoraf 161 i Gruppe A og 16 i Gruppe B
Mere end 8 ugers sygefravær: 19 personer, hvoraf  4 i Gruppe A og 15 i Gruppe B
 
Hvis fordelingen i gruppen med mindre end 8 ugers sygemelding havde været som for mere end 8 ugers sygemelding, 
havde den været: 37/140, i stedet for 161/16 og tilsvarende for mere end 8 ugers sygemelding 17/2 i stedet for 4/15. 

Statistik:

Chitest (161:16 , 37:140): p< 0.0001.
Chitest (4:15 , 17:2): p<0.0001)
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Der var altså en signifi kant større del af de patienter som havde mere end 8 ugers sygemelding inden første konsultation, 
som mistede arbejdet ufrivilligt. Her 7.5 gange så mange (15/2) som i gruppen som havde mindre end 8 ugers sygemel-
ding. 

SAMMENHÆNGEN MELLEM AT VÆRE LEDER OG RISIKOEN FOR AT MISTE ARBEJDET UFRIVILLIGT.
Den gruppe som var ledere bestod af 60 personer. Heraf mistede 7 jobbet og 53 beholdt det.

Gruppen som ikke var ledere bestod af 140 personer, hvoraf de fi re var uafklarede pga. fortsat sygemelding. Ud af de 136 
mistede 23 jobbet og 113 beholdt det.

For ledere:  Chi test (7:53 , 10:50): p=0.06
For ikke-ledere: Chi test (23:113 , 16:120): p=0.30

Dvs. at gruppen af ledere og ikke-ledere ikke var signifi kant forskellige hvad angik risikoen for at miste arbejdet. 

SAMMENHÆNGEN MELLEM VARIGHEDEN AF SYGEMELDING FØR OG EFTER FØRSTE KONSULTATION.
Korrelation mellem varigheden af sygemelding før og efter første konsultation: 196 observationer, r=0.55, p>0.001.

Der var således højsignifi kant sammenhæng mellem varigheden af sygemelding før og efter første konsultation (Figur 8).

Figur 8.
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SAMMENLIGNING AF KVINDER OG MÆND:
Sammenligning af kvinder (K) og mænd (M) på følgende parametre viste:

Alder K (middelværdi, laveste og højeste, s.d.): 40.8 år, 23-63 år, 9.9 år 
Alder M (middelværdi, laveste og højeste, s.d.): 44.8 år, 23-65 år, 9.7 år. 
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Der var statistisk signifi kant forskel på mænds og kvinders alder, således at kvinderne var yngre. 
(Statistik: t-test: t=-2.91, f.g.= 103,95, p< 0.005)

Antal konsultationer K (middelværdi, laveste og højeste, s.d.): 11.6, 2 – 18, 4.7.
Antal konsultationer M (middelværdi, laveste og højeste, s.d.): 10.9, 2 – 29, 5.9
Der var ikke statistisk signifi kant forskel på antallet af mænds og kvinders konsultationer:
(Statistik: t-test: t=0.93,  f.g.= 103,95, p= 0.35 , for to stikprøver med forskellig varians)

UNDERSØGELSE AF FORSKELLE PÅ PATIENTGRUPPERNE MED MERE ELLER MINDRE ALVORLIG SYGDOM.
Diagnoserne blev delt op i to grupper efter sværhedsgrad. 

Gruppe A bestod af Tilpasningsreaktion med depressive symptomer og Depressiv enkeltepisode af lettere grad. 
Gruppe B bestod af de øvrige hoveddiagnoser. 

Forskellen på de to grupper er bl.a., at patienterne i den første gruppe almindeligvis vil kunne behandles uden medicin, 
mens den anden behandles med en kombination af samtalebehandling og medikamentel behandling.  Gruppe A bestod af 
42 patienter (21%) og Gruppe B af 154 patienter (79%). De fi re patienter som fortsat var sygemeldt medregnedes ikke. 

Forskelle på gruppernes alder, køn og lederfunktion blev undersøgt.

Alder A (middelværdi, laveste og højeste, s.d.): 43.4 år, 23 – 65 år, 10.1 år
Alder B (middelværdi, laveste og højeste, s.d.): 40.4 år, 23 – 61 år, 9.4 år. 
(Statistik: t-test: t= 1.73, f.g.= 153,41, p= 0.10)

Der var altså ikke signifi kant forskel på de to gruppers alder.

Køn A (kvinder/mænd): 18/24
Køn B (kvinder/mænd): 84/70

Statistik:

Chi-test (18:24 , 23:19), p= 0.12
Chi-test (84:70 , 66:88), p< 0.005)

Der var altså statistisk signifi kant fl ere kvinder end mænd i gruppen med mere alvorlig sygdom i forhold til gruppen med 
mindre alvorlig sygdom. Ingen af grupperne afveg dog hver for sig signifi kant fra fordelingen 50%/50%. 

Lederfunktion A (+/-): 46/108
Lederfunktion B (+/-): 14/28

Statistik:

Chi-test (46:108 , 51:103), p= 0.39
Chi-test (14:28 , 13: 29), p= 0.74)

Der var altså ikke signifi kant forskel på de to gruppers fordeling af ledere og ikke-ledere.
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UNDERSØGELSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SYGDOMMENS SVÆRHEDSGRAD OG SYGEMELDINGENS VARIG-
HED, SAMT RISIKOEN FOR UFRIVILLIGT AT MISTE ARBEJDET. 
Gruppe A bestod af Tilpasningsreaktion med depressive symptomer og Depressiv enkeltepisode af lettere grad. Gruppe B 
bestod af de øvrige hoveddiagnoser. 

Gruppe A bestod af 42 patienter (21 %) og Gruppe B af 154 patienter (79 %).

Der blev beregnet sammenhænge for sygefravær inden første konsultation og for sygefravær efter første konsultation. 

Sygefravær inden første konsultation, Gruppe A (middelværdi, laveste og højeste, s.d.): 1.1 uge, 0 – 8 uger, 1.8.
Sygefravær inden første konsultation, Gruppe B (middelværdi, laveste og højeste, s.d.): 6.2 uger, 0 – 150 uger, 17.9. 
(Statistik: t-test: t= 3.50 , f.g.= 153,41, p<0.001, for to stikprøver med forskellig varians)

Sygefravær efter første konsultation, Gruppe A (middelværdi, laveste og højeste, s.d.): 2.3 uge, 0 – 17 uger, 3.9.
Sygefravær efter første konsultation, Gruppe B (middelværdi, laveste og højeste, s.d.): 5.7 uge, 0 – 52 uger, 10.73. 
(Statistik t-test: t= 3.27 , f.g.=153,41, p<0.005, for to stikprøver med forskellig varians)

Gruppen med mere alvorlig sygdom havde altså signifi kant længere sygefravær, både før og efter første konsultation, end 
gruppen med mindre alvorlig sygdom. 

Gruppe A og B blev sammenlignet mht., hvor mange personer som ufrivilligt mistede arbejdet.
I Gruppe A mistede 3 arbejdet, mens 39 enten beholdt det eller selv fandt et nyt.
I Gruppe B mistede 30 arbejdet ufrivilligt, mens 124 enten beholdt det eller selv fandt et nyt.

På samme måde som ved beregningen ved Sammenhængen mellem sygefravær inden behandling og risikoen for at miste 
sit job udregnedes, om risikoen for at miste jobbet var som forventet i Gruppe A og Gruppe B.
 
Gruppe A (mindre alvorlig sygdom):

Chitest (3:39, 8:34,): p< 0.05.

Gruppe B (mere alvorlig sygdom):

Chitest (30:124, 10:142): p<0.0001

Det vil sige at en signifi kant større del af gruppen med mere alvorlig sygdom mistede deres job ufrivilligt.  Her 3 gange så 
mange (30/10).

Undersøges den undergruppe af Gruppe B som havde mindre end en uges sygefravær (B-1) inden første konsultation, 
ses at kun 7 ud af 102 mistede deres job ufrivilligt, medens tallene for den del af Gruppe B som havde mere end en uges 
sygemelding (B-2) var 20 ud af 51 patienter. For Gruppe A som helhed var tallene 3 ud af 42.

Andelen 7 ud af 102 er mindre end 3 ud af 42, og højsignifkant mindre end 20/51 (næsten 6 x mindre).

Ud af de 42 patienter i Gruppe A med mindre alvorlig sygdom mistede 3 arbejdet ufrivilligt. De to af disse patienter havde 
mere end 1 uges sygemelding inden første konsultation og een havde mindre end en uges sygemelding.  11 patienter med 
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mindre alvorlig sygdom havde mere end en uges sygemelding inden første konsultation og 31 havde mindre end en uges 
sygemelding. Dvs.  at 1 ud 11 hhv. 3 ud af 31 i de to grupper mistede arbejdet, hvilket er den samme andel.

Ud fra de relativt små tal i Gruppe A med mindre alvorlig sygdom synes der således ikke at være nogen sammenhæng mel-
lem varigheden af sygemelding og risikoen for at miste arbejdet ufrivilligt.

Med andre ord: For gruppen med mere alvorlig depression var der 6 gange så mange som mistede arbejdet ufrivilligt i den 
gruppe som havde mere end en uges sygemelding inden første konsultation i forhold til den gruppe som havde mindre 
end en uges sygemelding inden første konsultation. Den del af gruppe B, som havde korterevarende sygemelding, havde 
ikke en større andel som mistede arbejdet end gruppen med mindre alvorlig depression. 

For gruppen med mindre alvorlig depression kunne der ikke konstateres nogen sammenhæng imellem varigheden af 
sygemelding og risiko for at miste arbejdet. 

For at undersøge om forskellen på varigheden af sygemelding blot skyldtes at patienterne var mere syge i Gruppe B un-
dersøgtes forskellen på varigheden af sygemelding før første konsultation for patienterne med depression af moderat grad 
(B-M) overfor patienter med depression af svær grad (B-S).

Sygemelding B-S (middelværdi, laveste og højeste, s.d.): 4.6 uge, 0 – 100 uger, 13.6 uge
Sygemelding B-M (middelværdi, laveste og højeste, s.d.): 9.6 uge, 0 – 150 uger, 26.1 uge. 
(Statistik: t-test: t= -1.54, f.g.= 131,17, p= 0.13)

Der var altså ikke signifi kant forskel på varigheden af sygemelding før første konsultation for patienter med moderat hhv. 
svær depression.

Dvs. at varigheden af sygemelding inden første konsultation synes at være en vigtigere parameter mht. risikoen for at miste 
jobbet, end sværhedsgraden af sygdom i sig selv. 

DISKUSSION:
Denne undersøgelses lægelige del er en naturalistisk undersøgelse, hvor der har været et minimum af særlige foranstalt-
ninger udover den daglige kliniske praksis i Psykiatrisk Privatklinik. Vi vurderer, at dette er med til at øge anvendeligheden af 
den beskrevne intervention i andet regi.

Det var ikke muligt at konstatere væsentlige forskelle imellem grupperne med mere eller mindre alvorlig sygdom mht. hver-
ken alder eller lederstatus, ligesom kønsfordelingen i de to grupper ikke afveg signifi kant fra fordelingen 50/50%.

Patienterne i projektet udgør en selekteret gruppe, bl.a. fordi de har adgang til en behandling uden ventetid og oftest havde 
et arbejde under behandlingen. Gruppen kan derfor ikke betragtes som repræsentativ for befolkningen som helhed. Vi 
skønner dog at man ud fra denne gruppe kan vurdere effekten af tidlig intervention overfor depression og også belyse 
betydningen af mere eller mindre tidlig intervention. Ud fra den aktuelle gruppe kan man blive bedre til at pege på de 
metoder, der fastholder folk i arbejde. På det grundlag kan man også sige noget om, hvad der skal til at få folk i arbejde igen, 
såfremt de har mistet jobbet som følge af en depression.
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For denne gruppe var der en statistisk signifi kant sammenhæng mellem varighed af sygemelding før og efter første konsul-
tation. Der var signifi kant sammenhæng mellem varigheden af sygefravær før første konsultation og risikoen for at miste 
job ufrivilligt. 

Det var ofte indtrykket ved de kortere forløb med ingen eller kun kortvarigt sygefravær, at det var af væsentlig betydning, at 
personen var kommet til undersøgelse og behandling på et tidligt tidspunkt, dvs., at dette var medvirkende til, at personen 
undgik udvikling af mere omfattende sygdom og sygefravær. Dette er i overensstemmelse med resultaterne af en nyere 
undersøgelse 1), der i en større sammenhæng fandt sammenhæng mellem varighed af ubehandlet psykisk sygdom og 
behandlingsresultat. 

Der var en signifi kant sammenhæng mellem sværhedsgraden af symptomer og funktionsniveau (GAF-S og GAF-F) på 
tidspunktet for den første konsultation og antallet af konsultationer i behandlingsforløbet. Dette indikerer at det er muligt 
at forudsige behandlingens omfang, ud fra sværhedsgraden at tilstanden ved behandlingens begyndelse. Derimod var der 
ingen statistisk sammenhæng imellem antallet af konsultationer og tilstanden ved sidste kontakt. 

Ud fra tallene vurderer vi endvidere, at varigheden af ubehandlet sygdom har tæt relation til omfanget af nødvendig 
behandling og varighed af nødvendigt sygefravær. Dvs. jo før man opdager problemet, desto mindre omfattende behand-
lingsbehov, desto mindre langvarigt sygefravær og desto bedre prognose. Det er vores vurdering, at længere sygemelding 
uden afklaring og behandling fører til forværring af depressionen. Dette underbygges af korrelationen mellem varigheden 
af sygemelding inden behandling og sværhedsgraden af symptomer. 

Det var en hyppig iagttagelse, at patienterne fortalte om en væsentlig forværring af symptomerne relativt kort tid efter 
sygemeldingen. Dette faldt ofte sammen med udviklingen af en moderat depression med en højere grad af forpinthed og 
dårligere funktion i dagligdagen. 

Det var et gennemgående indtryk, at ændring fra forankring i arbejdsliv, til den indbyggede ændring i funktionsniveau, 
som sygemelding medfører, udløste en forværring af depressionens symptomer, herunder forværring af depressivt farvet 
tankegang, selvbebrejdelser og skyldfølelse. Et hyppigt citat var: ”Hvordan skal jeg nogensinde kunne klare mit arbejde, når 
jeg har så svært ved at få min hverdag til at hænge sammen, når jeg bare går derhjemme?”

Den tætte korrelation mellem funktionsniveau målt ved GAF-F og symptomernes sværhedsgrad, målt ved GAF-S er ikke 
nogen selvfølge. Vi vurderer at én årsag til korrelationen er at langt de fl este af patienterne var så aktive som deres sympto-
mer tillod dem, altså at symptomerne påvirkede funktionsniveauet. En anden vigtig årsag til korrelationen vurderes at være 
at funktionsniveauet påvirker symptomerne, her typisk ved at patienten bevarer en tilknytning til sin arbejdsplads under 
depressionen. Dette svarer til det behandlingsmæssige princip som kaldes adfærdsterapi, hvor en tilstræbt positiv ændring 
af adfærden medfører en forbedring af den psykiske tilstand.

1)  Kisely S et al., Duration of untreated symptoms in common mental disorders: association with outcomes: International study. 

Br J Psychiatry. 2006 Jul;189:79-80.
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79% af patienterne led, på undersøgelsestidspunktet, af depression af moderat til svær grad og havde derfor mindst 2/3 
af de symptomer, som bruges til at stille diagnosen depression (Tabel 1). Dette understreger at der er tale om en gruppe, 
hvor størstedelen led af udtalt psykisk sygdom på henvisningstidspunktet. Der er således tale om en truet gruppe af alvor-
ligt syge personer. 

En betragtelig del af gruppen var i arbejde på henvisningstidspunktet og undgik helt sygefravær, herunder en stor del 
af gruppen af med moderat eller svær depression. Det er vores erfaring, at den fortsatte tilknytning til arbejdspladsen 
er medvirkende til et godt behandlingsresultat. En betragtelig del af patienterne bestræbte sig på at arbejde trods 
betydelige symptomer. Vi mener, at det har været af væsentlig betydning, at disse personer kom til undersøgelse og 
behandling på dette tidlige tidspunkt, og at det medvirkede til, at disse mennesker undgik mere langvarig sygdom og 
sygefravær.

165 ud af den samlede gruppe på 200 (82.5 %) var enten i deres oprindelige arbejde eller havde valgt nyt arbejde ved 
behandlingens ophør. Resultaterne peger på, at der ikke er grund til at behandlere undervurderer depressionsramtes funk-
tionsevne, ej heller at der er grund til, at arbejdsgivere overvurderer den risiko, der tages ved at fastholde en person med 
depression i dennes arbejde.

De fl este patienter kunne på henvisningstidspunktet berette om en gradvis, oftest over fl ere måneder, udvikling af psykiske 
symptomer før debut af en manifest sygelig tilstand. Således kunne næsten alle patienter berette om tiltagende vanske-
ligheder med at overskue opgaverne, både på arbejdet og i hjemmet. Dette medførte oplevelsen af, at lide af stress, og 
retrospektivt ville disse personer opfylde kriterierne for diagnosen tilpasningsreaktion. Efter uger til måneders varende 
stress-symptomer opstod typisk symptomer på lettere depression med nedtrykthed og nedsat lyst eller interesse. Typisk 
kunne patienterne også berette om søvnproblemer, nedsat selvtillid og koncentrationsbesvær. 

Tabel 1

WHO ICD-10 DIAGNOSTISKE KRITERIER FOR DEPRESSION:

A. Generelle kriterier for depressiv episode er opfyldte.

B. Mindst 2 af følgende depressive kernesymptomer:

 (1) nedtrykthed
 (2) nedsat lyst eller interesse
 (3) nedsat energi eller øget trætbarhed

C. Mindst 4 af følgende depressive ledsagesymptomer:

 (1) nedsat selvtillid eller selvfølelse
 (2) selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 (3) tanker om død eller selvmord
 (4) tænke- eller koncentrationsbesvær
 (5) agitation eller hæmning
 (6) søvnforstyrrelser
 (7) appetit- eller vægtændring
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I diagnoseklassifi kationen anføres, at patienten vanskeligt kan fortsætte sine sædvanlige aktiviteter hvis han lider af depres-
sion af moderat grad. 87 ud af de 154 patienter, som havde depression af denne sværhedsgrad havde været sygemeldt in-
den første konsultation. Som beskrevet i resultatafsnittet var der en sammenhæng imellem varigheden af sygefraværet og 
risikoen for ufrivilligt at miste arbejde, ligesom der var en sammenhæng imellem sygdommens sværhedsgrad og risikoen 
for at miste arbejdet. Denne statistik afslører dog ikke at der er en ganske stor gruppe (89 ud af 154 patienter) med mere 
alvorlig sygdom, som ikke mister arbejdet.

På basis af resultaterne vurderer vi, at sygefravær uden planlægning og sygefravær udover ganske få uger, uanset svær-
hedsgrad af symptomer, forværrer sygdomsbilledet.

Der tegner der sig således et billede af et kontinuum i sværhedsgrad af depression. Vi postulerer, at varigheden af uopda-
get/ubehandlet sygdom før henvisning til behandler har afgørende betydning for, hvor på dette kontinuum man ”befi nder 
sig” på henvisningstidspunktet. 

Betragtes den gruppe på 31 personer som ufrivilligt mistede jobbet, har de signifi kant længerevarende sygefravær end 
den gruppe på 165 som bevarede jobbet. Det var en observation at det var relativt svært for både patient og behandler 
at opretholde en konstruktiv kontakt til disse personers arbejdsplads under depressionen. Der kan være fl ere årsager til 
dette: Der kan have været et dårligt match mellem personen og arbejdspladsen, således at arbejdsgiverens motivation for 
at beholde personen var begrænset. Personen selv kan have haft et mere eller mindre udtrykt ønske om at blive opsagt, 
for at få et nyt job eller for at forlade arbejdsmarkedet. En anden årsag kan have været at kommunikationen mellem patient, 
behandler og arbejdsplads ikke var optimal i disse tilfælde. Læger og psykologer forestod behandlingen og disse faggrup-
pers uddannelse indeholder ikke specifi kt arbejdsmarkedsforhold. 

Selv om arbejdsmarkedstilknytning får stor opmærksomhed under et behandlingsforløb i Psykiatrisk Privatklinik, er det 
vores hypotese at en større viden om både arbejdsmarkedsforhold og den enkelte arbejdsplads, i fl ere tilfælde kunne have 
smidiggjort kontakten mellem patient, behandler og arbejdsplads. En sådan viden ville endvidere være en fordel i bestræ-
belserne på at reintegrere den depressionsramte på arbejdsmarkedet, efter et jobtab.

Det er en svaghed ved denne undersøgelse, at den ikke indeholder en langtidsopfølgning. Det er således ikke muligt at 
udtale sig om personernes langsigtede tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 



Depression og arbejdsliv –  47

ANBEFALINGER FOR BEHANDLING
AF DEPRESSION

Sammenholdes observationerne og resultaterne af pro-
jektets lægelige del med de oprindelige antagelser kan det 
fremhæves, at der er behov for at inddrage behandlerne 
i problemstillingen depression og arbejdsliv. Næsten alle 
interviewpersoner fremhæver at denne kontakt er vigtig, 
såfremt personer med depression skal fastholdes i deres 
job. Da den første behandler en depressionsramt møder, 
ofte er en praktiserende læge, bør der skabes vilkår der 
muliggør, at læger i større omfang forholder sig til den 
depressionsramtes arbejdsliv, både ved at drøfte dette 
grundigt med patienten, ved at tage kontakt til arbejdsgi-
veren når patienten er indforstået hermed og ved i samspil 
med patienten og arbejdsgiveren at tilrettelægge en mål-
rettet plan for undgåelse af sygefravær og tilbagevenden til 
arbejdspladsen.

Umiddelbart kan det virke som en større belastning af de 
praktiserende læger, og mange vil næppe have tid til at 
påtage sig denne nye opgave. I betragtning af, at antallet 
af depressionsramte stiger og samfundets udgifter herved 
øges markant, er det vigtigt, at man fi nder måder, hvorpå 
den praktiserende læge kan inddrages i bestræbelserne 
på arbejdsfastholdelse, når det drejer sig om en person 
med depression.

Flere af de interviewede anførte, at der er et stort behov 
for mere viden om depression, og hvordan man på 
arbejdspladsen kan forholde sig til en kollega med depres-
sion. 

Skal en medarbejder med depression fastholdes i jobbet 
er en kontakt til arbejdspladsen under et sygefravær vigtig. 
Det skal undgås, at den depressionsramte isoleres under 
en længerevarende sygemelding. 

På denne måde kan opnås tidligt indsat behandling. Ved at 
arbejdspladsen udgør en aktiv part i behandlingen, opnås 
bevarelse eller genetablering af det tidligere funktions-
niveau. En forudsætning for dette, er at arbejdspladsen 
har viden og erfaring med depressionsramte medarbej-
dere.  Denne viden kan indhentes på generelt niveau ved 
information og undervisning og på specifi kt niveau ved 
en aktiv deltagelse i den enkelte medarbejders depres-

sionsbehandling. Vi postulerer, at den depressionsramtes 
helbredelse fremmes ved at kontakten til arbejdspladsen 
bevares under depressionen. Initialt ved møder, hvor 
genoptagelsen af arbejdet planlægges, og derefter ved en 
gradvis genoptagelse af arbejdet. 

I overensstemmelse med udsagn fra interviews er det 
vores erfaring, at det er betydeligt vanskeligere at hjælpe 
en depressionsramt til at få et nyt arbejde, end at hjælpe 
en person til at bevare et job. 

Projektets sociologiske del bidrager til en afdækning af 
holdninger til problemstillingen depression og arbejdsliv 
på organisations- og arbejdsplads niveau. Den lægelige 
del beskriver en række behandlingsforløb og kommer 
med anbefalinger til nye behandlingstiltag med vægt på 
patientens arbejdsliv.

Et væsentligt punkt i projektet er kombinationen af den 
sociologiske og lægelige del. Vores udgangspunkt var, at 
der ikke aktuelt er et samspil mellem disse indfaldsvinkler 
til depression og behandlingen af sygdommen. Arbejds-
pladserne kender ikke meget til depression, og behand-
lerne - i første led de praktiserende læger - inddrager ikke 
patientens arbejdsliv i behandlingen af depression.

I denne situation lades mange patienter i stikken, når 
det gælder deres arbejdsliv. De er tøvende overfor at 
orientere arbejdsgiveren om deres depression af frygt for 
afskedigelse, og måske tror de sammen med deres læge, 
at en sygemelding er bedst.

Projektet peger på, at en længerevarende sygemelding 
rummer en stor risiko for at miste jobbet. Det er en klinisk 
observation, at det at have et arbejde i sig selv forbedrer 
behandlingsmulighederne for depression.  

Sammenstilles den sociologiske og lægelige tilgang til 
behandling af depression understreges et beskæftigelses-
fokus i behandlingen, som ikke hidtil har spillet en rolle. 
Udover over at være lægefaglig skal behandling af depres-
sion også indeholde en beskæftigelsesmæssig vinkel ved at 
begrænse sygefravær og sikre at patienten fastholdes i job.
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Mange arbejdsgivere søger viden om depression og vil 
gerne i dialog med behandlerne. Nogle læger er tøvende 
overfor kontakten, da de frygter, at arbejdsgiveren blot 
presser på for en raskmelding eller vil benytte situationen 
til en afskedigelse af medarbejderen. Synspunkterne viser, 
at der er behov for holdningsændringer i relationerne mel-
lem patient, arbejdsgiver og behandler.

Patienten skal have tillid til, at hans arbejdsplads vil hjælpe 
ham. Han skal være tryg ved at tale åbent om sin de-
pression på arbejdspladsen. Virksomhederne skal, med 
medarbejderens tilladelse, kunne komme i kontakt med 
behandleren, f.eks. den praktiserende læge, for at undgå 
længerevarende sygefravær, og for at de tre parter kan 
tilrettelægge en plan for genoptagelse af arbejdet. 

Behovet for virksomhedernes kontakt til de praktiserende 
læger blev ofte påpeget i interviewdelen. Nogle prakti-
serende læger og andre behandlere er tøvende overfor 
dette med henvisning til tavshedspligten. Skal der lægges 
mere vægt på arbejdspladsen i behandling af depression 
må opbygges en større tillid mellem arbejdsgivere og 
behandlere. Udgangspunktet herfor er virksomhederne, 
der skal tilrettelægge en politik, der muliggør hjælp til en 
depressionsramt medarbejder. De praktiserende læger 
skal til gengæld være villige til at gå i dialog med patienten 
og arbejdsgiveren om arbejdspladsens medvirken i be-
handling af depression. For at tilgodese etiske hensyn bør 
al udveksling af information ske igennem patienten.

Frem for fuldtidssygemelding bør deltidssygemelding 
så vidt muligt benyttes, da dette nedsætter risikoen for 
afskedigelse, afdramatiserer sygdomsforløbet og letter 
tilbagevenden til arbejdspladsen.

Virksomhederne kan være drivkraften for nye tiltag, der 
inddrager patienternes arbejdsrolle i behandlingen af de-
pression. De kan arbejde for behandlingsmuligheder uden 
ventetider og sikre at tilbagevenden til arbejdet, kommer 
til at spille en rolle i behandlingen af depression. 

Hvor er patienterne henne i samspillet? De er bindeled-
det mellem arbejdsplads og behandler. Et bindeled der 

forudsætter, at den depressionsramte kan hente støtte 
og råd både hos sin arbejdsgiver og sin læge, og dermed 
selv medvirke til hurtig helbredelse af en depression, der 
uden dette samspil kunne have medført sygefravær og 
afskedigelse.

Patienten bliver hurtigere rask, virksomheden bevarer sin 
medarbejder, og lægen spiller en central rolle i et helheds-
orienteret behandlingsforløb, der inddrager patientens 
arbejdsliv. Alle parter har noget at vinde ved denne tilgang 
til behandling af depression.

DE VIGTIGSTE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND 
AF PROJEKTETS RESULTATER: 

Depression skal opspores på arbejdspladsen.

Arbejdspladsen skal inddrages i behandlingen af depres-
sion.

Specifi kt anbefales:

•  En koordineret indsats mellem behandlere, arbejdsgi-
vere og kommunale myndigheder.

• En indsats der iværksættes tidligt i forløbet.
• Udarbejdelse af en plan for begrænsning af sygefravær 
•  Tilstræbelse af en gradvis genoptagelse af arbejdet 

efter sygefravær.
•  Opretholdelse af kontakt til medarbejdere med de-

pression.
•  Ledelsen skal tage initiativ til retningslinjer for, hvordan 

man på arbejdspladsen forholder sig til medarbejdere 
med depression.  

•  Udarbejdelse af retningslinjerne kan med fordel ske 
i virksomhedens samarbejdsudvalg som en del af 
drøftelserne om psykisk arbejdsmiljø.

•  Kommunikation af retningslinjerne effektivt til alle 
medarbejdere.

•  Sikring af tryghed omkring den depressionsramte gen-
nem opmærksomhed, støtte og forståelse.
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