
Ta’ det første 
skridt!
Sådan kan du hjælpe din kollega 
eller medarbejder, der har det svært.



Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet tidspunkt 
får alvorlige psykiske problemer som depression, angst eller 
stress. Det er bare de færreste, der siger noget om det. Så selv 
om psykiske problemer er mere almindeligt, end de fleste tror, 
så er det altså stadig noget, vi har svært ved at tale om. 

At have det psykisk godt er lige så vigtigt som at have 
det fysisk godt. Hver fjerde sygemelding skyldes psykiske 
problemer. Derfor er der også god grund til at gå op i, om dine 
arbejdskolleger trives og har det godt. 

Du kan gøre en forskel som god kollega. Du kan være med til 
at gøre det okay at tale om ved selv at tage det første skridt og 
bryde tavsheden. 

Du skal ikke være psykolog eller vide specielt meget om 
psykisk sygdom for at tale med en kollega, der har det svært. 
Bare det at få det sagt kan være en stor lettelse og det første 
skridt til at søge hjælp. 

” Psykisk sygdom er tabubelagt. Vi skal alle 
sammen være ’rigtige mænd’.”  
Lærlingen

Det første skridt er tit det sværeste – tag fat i din kollega

Det er i virkeligheden meget enkelt. Det handler om helt 
almindelig kontakt – menneske til menneske, makker til 
makker. 

Selv om det kan føles som et svært emne at tage op som 
kollega, så skal du ikke være bange. Ville du ikke selv være 
glad for, at en kollega viste interesse for at hjælpe dig? 

Var det en blå og hævet finger, ville du så tøve med at prikke til 
din makker og sige: ”Tror du ikke, du skulle få nogen til at se på 
den finger.”

Nej vel?!



En psykisk sygdom kan 
være svær at se i øjnene.
Det første skridt er tit det sværeste. Ta’ fat i hinanden.



Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre, og hvad du skal 
være opmærksom på. 

1) Vær direkte
Sig det, som det er. Fortæl, at du er bekymret og hvorfor. Du 
kan for eksempel sige: Jeg synes, du virker trist og ked af det, 
og det bekymrer mig.

2) Vær dig selv og ærlig
Vær ikke bange for at sige noget forkert. Tavshed og isolation er 
værre. Indrøm, hvis du synes, det er svært at snakke om eller 
forstå.

3) Vær nysgerrig, lyt og støt op 
Tro ikke, du kan løse din kollegas psykiske problemer. Det er 
ikke din opgave. Vær i stedet nysgerrig og spørg ind til, hvordan 
din kollega har det. Lyt, vis interesse og tilbyd din støtte og 
hjælp. 

“ I den tid, jeg har gået syg, har jeg savnet 
mine venner og min familie. Hvis jeg havde 
brækket benet, er jeg sikker på, at de ville 
være kommet og hilst på mig og skrevet på 
min gips. Men fordi jeg er psykisk syg, så tør 
de ikke rigtigt. Så jeg har været meget alene 
i den periode.”  
Håndværkeren

5 gode råd, når du tager fat i din kollega

4) Giv ikke op
Lad være med at trække dig, hvis du bliver mødt med en 
afvisning. Det er en helt normal reaktion. Fortæl din kollega, at 
du er her, hvis der er brug for en snak eller hjælp.

5) Søg viden
Hvis du føler, du mangler viden, kan det give en ekstra 
sikkerhed at søge fx på internettet. Det hjælper også med at 
skille fordomme fra fakta.



For få er klædt på til at  
tale om deres problemer.
Det første skridt er tit det sværeste. Ta’ fat i hinanden.



Der er stadig mange fordomme om psykisk 
sygdom og om mennesker med psykisk sygdom i 
befolkningen. Fordomme, som vi har brug for at gøre 
op med, fordi konsekvensen er, at alt for mange 
bliver udstødt af arbejdsmarkedet, selv om det ikke 
var nødvendigt.  

Fordomme og fakta om 
psykisk sygdom

Vi ved i dag, at rigtig mange kan 
komme sig, hvis de får den rigtige 
hjælp i tide.

Mange kan komme sig igen efter sygdom. 
Det, der har betydning, er at bruge sine 
faglige evner, og at man bakkes op af 
arbejdskolleger, og føler sig som en del af 
fællesskabet. 

”En gang psykisk 
syg, altid psykisk 
syg.”

”Personer, der har eller har 
haft en psykisk sygdom, 
kan ikke klare de samme 
arbejdsopgaver som før.”

FORDOM

FORDOM

FAKTA

FAKTA



Alle kan få psykiske 
problemer  uanset alder, 
køn og uddannelse.

Vidste du, at ca. 1 ud af 
5 (20%) på et tidspunkt 
har meddelt deres 
arbejdsplads, at de var 
fysisk syge, hvor de faktisk 
havde psykiske problemer 
/sygdom.  

Vi ved fra undersøgelser, at det helt at 
miste kontakten til arbejdspladsen i en 
sygdomsperiode forringer menneskers 
chance for at vende tilbage. Det 
anslås, at det årligt koster samfundet 
55 milliarder i tabt arbejdsfortjeneste, 
sygemeldinger og førtidspensioner. 
Det kan derfor betale sig at tænke i en 
tidlig indsats og rimelige tilpasninger.

”Det er kun 
svage medar-
bejdere, der 
går ned med 
stress, angst 
eller depres-
sion.”

”Det er mere 
okay at have 
en fysisk end 
en psykisk 
sygdom.”

”Der er ikke tid og 
plads til mennesker 
med psykisk sygdom 
på jobbet.” 

Al erfaring peger på, 
at åbenhed smitter. 
Derfor kan flere få mod 
på at søge hjælp i tide. 
Det første skridt er tit 
det sværeste. Tag fat i 
hinanden.

FORDOM

FORDOM

FORDOM
FAKTA

FAKTA

FAKTA



Hvad gør du som leder, hvis en medarbejder går ned med 
stress eller psykiske problemer?  

Sygefravær på grund af psykiske problemer er stigende i 
Danmark. Hver fjerde sygemelding skyldes i dag psykiske 
belastninger. Her er stress og depression de mest almindelige        
årsager. Det betyder, at du som leder på et eller andet tidspunkt 
vil stå med en medarbejder, der enten bryder sammen eller har 
psykiske problemer. 

Derfor er der heller ingen tvivl om, at du sammen med hele    
ledelsen spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe et godt    
psykisk arbejdsmiljø, hvor det er okay at tale om, at man har 
det svært, og hvor du støtter og følger medarbejdere, der får 
psykiske problemer, tæt. 

Det er vigtigt, at hele ledelsen bakker op, er med til at sætte 
rammerne og klart melder ud, at her hos os går vi op i med-

Har du som leder tjek på medarbejdernes trivsel? 

arbejdernes psykiske trivsel. Her passer vi på hinanden og tør 
tale om problemer – også selv om det er svært. Og her er plads 
til medarbejdere med op- og nedture. 

Psykiske problemer rammer bredt uanset køn, alder og job-
funktion – også blandt de dygtigste medarbejdere. Det har 
store konsekvenser for medarbejderne, deres arbejdsevne og 
for virksomhedens produktivitet og bundlinje. Et godt psykisk 
arbejdsmiljø er godt for alle! 
 

• Lavere stresstærskel • Virker opgivende og trist
• Vredesudbrud • Virker påvirket af stoffer/alkohol
• Søvnproblemer  • Irritation, rastløshed og frustration
• Afvisning af hjælp • Virker sjusket med sig selv
• Føler sig udbrændt og tom • Isolation, trækker sig socialt

TEGN OG REAKTIONER PÅ MISTRIVSEL



arbejdernes psykiske trivsel. Her passer vi på hinanden og tør 
tale om problemer – også selv om det er svært. Og her er plads 
til medarbejdere med op- og nedture. 

Psykiske problemer rammer bredt uanset køn, alder og job-
funktion – også blandt de dygtigste medarbejdere. Det har 
store konsekvenser for medarbejderne, deres arbejdsevne og 
for virksomhedens produktivitet og bundlinje. Et godt psykisk 
arbejdsmiljø er godt for alle! 
 

Det er ikke alt, der sikrer  
mod sorte tanker.
Det første skridt er tit det sværeste. 
Ta’ fat i hinanden.



1) Vær åben om psykisk sygdom
Tal højt om, at det er muligt både at være fysisk og psykisk syg. 
Hvis en kollega kan mærke, at filmen er ved at knække, er det 
lettere at bede om hjælp på et tidligt tidspunkt, hvis ledelsen 
på forhånd har meldt ud, at der vil blive taget hensyn.

2) Handling bag ordene 
Fokus på psykisk trivsel generelt er vigtigt. Medarbejdere kan 
lettere rumme en kollega, der har det psykisk dårligt, hvis de 
oplever, at der også bliver taget hensyn til, hvordan de selv 
trives.

3) Informer kollegerne 
Kolleger kan være bekymrede for, om arbejdsopgaverne bliver 
passet. Meld åbent og klart ud om, hvilke opgaver der er 
aftalt, og hvilke hensyn der tages for at arbejdet kommer til 
at fungere. Det kan fx være kortere arbejdstid eller ændrede 
arbejdsopgaver. 

6 gode råd til ledere

4) Aftal hvad der skal meldes ud
Aftal med medarbejderen, hvad der skal meldes ud til 
hvilke kolleger og samarbejdspartnere. Tag en snak med 
medarbejderen om, hvad han eller hun har brug for, at 
kollegerne ved. Husk, kolleger har ikke brug for at kende alle 
detaljer.

5) Fokuser på kompetencer og styrker 
Mennesker med psykiske lidelser er ikke en anden slags 
mennesker, men personer med kompetencer, der på grund af 
en sygdom, har brug for nogle hensyn. Det at blive mødt som 
en kollega med muligheder har stor betydning.

6) Tal om at tale 
Kolleger kan være i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til en 
kollega med psykisk sygdom. Tag snakken om, hvordan I kan 
tale om det. Det kan være, at medarbejderne har brug for at 
vide, hvordan de kan sige fra på en respektfuld måde, hvis de 
oplever noget, der går over deres grænser.



En ubehandlet depression kan 
få alvorlige konsekvenser.
Det første skridt er tit det sværeste. 
Ta’ fat i hinanden.



Vil du vide mere?
www.en-af-os.dk/arbejdsmarked 

Har du brug for hjælp?
www.en-af-os.dk/hjaelp

Psykisk sygdom rammer efterhånden hver femte dansker, 
mange er mænd. Og det gør ondt. På dem selv. På dem 
tæt på. De fleste kommer sig helt, men det kræver, at de 
får den rette hjælp. Især mænd ignorerer tegn på, at der 
er noget galt. Og søger ofte først hjælp, når sygdommen 
har skabt en ond spiral i deres liv. Ta’ fat i hinanden. SØG 
HJÆLP.

Se mere på en-af-os.dk eller på facebook.com/en-af-os.

Ta’r du det første skridt?


