
Mestringsforløb
6 moduler – for borgere på 

sygedagpenge



Velkommen!

…nye som gamle.

Om løbende opstart og en introduktion til 

mestring.



Undervisningsforløbet
 Modul 1: Bæredygtig beskæftigelse – psykolog 

 Modul 2: Mestringsteknikker og værktøjer del I – psykolog 

 Modul 3: Mestringsteknikker og værktøjer del 2 – fysioterapeut

 Modul 4: At finde/fastholde fodfæste i beskæftigelse –
virksomhedskonsulent

 Modul 5: Sundhed og livsstil – fysioterapeut

 Modul 6: Social forankring og netværk – virksomhedskonsulent



Det praktiske..

 Varighed og pauser

 Afbud ved sygdom -> 29 87 97 05 

(Marianne)

 Fortrolighed for andres fortællinger



Mestringshåndbogen

 Formål og indhold



Optimalt udbytte

For at få mest muligt ud af undervisningen 

opfordrer vi til at man: 

 deltager i refleksioner og øvelser

 stiller spørgsmål hvis man er i tvivl om noget

Det er vigtigt at passe på sig selv og 

hinanden.



Præsentation

 Præsentation af mig

 Præsentation af jer:

 Navn og aktuel beskæftigelsessituation

 Sygemeldingsårsag

 Er det første dag på mestringsforløb?

 Forventninger til kurset

 Bekymringer for kurset



Bæredygtig 

beskæftigelse
..eller: Et arbejdsliv, du kan holde til.

Psykolog Hanne Andersen



Oversigt over dagens modul

 1.Belastninger i arbejdslivet

- At være sygemeldt– fokus på jeres 
oplevelsesverden.

 2.Følelsesregulerings-systemer.

 3.På arbejdsmarkedet med psykisk sårbarhed. 

-Almindelige skånehensyn

 4. Kommunikation



1.Belastninger i arbejdslivet
 En præstationspræget verden præget af: 

Resultater, effektivitet og indtjening.

 Krav om fleksibilitet, kreativitet, omstillingsparathed 
selvstændighed og samarbejdsvillighed.

 Selvansvar og selvledelse.

 Sammensmeltning af arbejde og fritid – work/life-
balance (familie-, fritid- og arbejdsliv).



At være sygemeldt – en belastning

 Arbejde som en del af identiteten – man 

er hvad man laver.

 Sygdom som ikke nødvendigvis kan ses –

fordomme. 

 Uvished om fremtiden – bekymringer. 



At være sygemeldt – en del af ‘systemet’

 Et unuanceret system til en nuanceret 

situation.

 Oplevelsen af ikke at have indflydelse 

(krav og kontrol) – forpligtigelser ift. 

Jobcenter.

 Økonomisk pres.



Refleksion 

Har I nogle bud på:

 Hvilke udfordringer oplever I ved at være 

sygemeldt?

 Hvad er sværest at håndtere?



Pause – vi mødes igen om 10 
minutter☺



Om påvirkning af belastninger: 

Følelses-systemer 
Professor Paul Gilbet har udviklet en model med tre 
følelsessystemer. 

Hvert system har betydning for vores trivsel og 
overlevelse:

 Trusselssystemet 

 Motivationssystemet 

 Omsorgssystemet

Balance mellem de tre systemer øger vores indre 
styrke, glæde og livstilfredshed – og gør os bedre til 
at håndtere forandringer og udfordringer.



Følelsessystemer

Motivationssystemet

Trusselssystemet

Omsorgssystemet

• Systemerne påvirker 

hinanden. 

• Ubevidst ”hopper” vi 

mellem systemerne for at 

holde styr på vores 

følelser. 



Trusselssystemet

Det trusselsfokuserede 

system

Formål: At opdage og 

beskytte mod trusler 

gennem kamp/flugt

Følelser: Angst, vrede, 

afsky

Aktiveres og 

overtager, når vi 

oplever indre eller 

ydre trusler



Motivationssystemet

Det præstations-

orienterede system

Formål: At drive os mod 

ressourcer og 

behovsopfyldelse

Følelser: Engagement, 

spænding, vitalitet og 

fokus

Aktiveres når vi er aktive, 

undersøgende og 

løsningsfokuserede. 



Omsorgssystemet

Det beroligende system

Formål: At håndtere belastning 

og sikre tilknytning.

Følelser: Tilfredshed, afslapning, 

sikkerhed, tryghed og 

forbundethed.

Aktiveres ved lystbetonede, 

beroligende aktiviteter og sikrer 

restitution



Hvad er trusler?

 Ydre og indre:

 Fysiske og tankemæssige trusler.

 Smerter.

 Langvarig overbelastning.

 Når der stilles for store krav.

 Når man føler sig uretfærdigt behandlet/ 

krænket.

 Selvkritik og ‘burde-tanker’.



Konsekvenser af trusselstilstand

 Fører til indsnævret opmærksomhed og 

aktiverer alarmberedskab. 

 Ændrede tankemønstre – ingen refleksion 

og overvejelse. 

 Følelse af tab af kontrol, at være 

overbelastet, ikke opleve at have de 

fornødne ressourcer. 

 Tanker om ikke at være god nok. 



Refleksionsøvelse:

 To og to – fem minutter. Fortæl hinanden:

Hvornår var du sidst i trusselstilstand?

Hvordan reagerede du?



Følelsesregulering 
 For at opretholde almindelig trivsel gælder det om at have 

en god balance mellem de tre systemer. 

 Et overaktivt trusselssystem  uhensigtsmæssige forsøg på 
at kompensere:

 Længere tids overaktivering af trusselssystemet kan føre til 
stress, angst og depression.

Overaktivitet 

– handle sig 

ud af det

Passivitet –

hvile og 

undgåelse



Oversete belastninger

 Sygemelding og oplevet pres aktivering 

af trusselssystemet

 Tankemæssige begrænsninger

 Negative cirkler



Aktivering af det beroligende 

system

Medfølelse for andre er en naturlig 

menneskelig reaktion. Medfølelse for én selv 

er nøjagtig det samme. 

 Følelsesmæssig smerte er et grundvilkår 

for alle mennesker. Mød det med 

venlighed hos os selv. 

 Anerkend egen menneskelighed. 



Aktivering af det beroligende 

system

Mange møder sig selv med selvkritik og 

hårde ord. 

I stedet kan man forsøge at møde sig selv

med medfølelse, beroligende ord og 

omsorg. 



Refleksionsøvelse:

 To og to – fem minutter. Fortæl hinanden:

Hvad kan du forestille dig, at du kan gøre 

for at aktivere dit beroligende system?



Pause – vi mødes igen om 10 
minutter☺



Refleksionsøvelse 

– på arbejdsmarkedet med 

psykisk sårbarhed

 Skal man være helt symptomfri inden 

opstart på arbejdsmarkedet?

 Skal man stoppe hvis man får symptomer?



Typiske udfordringer og risikosituationer

 Uventede krav fra arbejdsgiver.

 Forskellig opfattelse af skånehensyn.

 Uforudsete skånebehov åbenbarer sig.

 Stressfaktorer, f.eks. travlhed, gør det svært at 
holde fast i gode vaner og skånehensyn.

 Svært ved at varetage sine skånehensyn, når 
man kan se at kollegerne har travlt.

 Starte med for højt timeantal eller for mange 
(komplekse) opgaver.

 Angst for tilbagefald.

Ovenstående situationer kan aktivere 
trusselssystemet.
 Mangler der noget? 

 Hvilke udfordringer/risiko situationer se I?

ALARM!



Eksempler på skånehensyn ved 

opstart (I)

 Undgå kunderettede og omsorgsrettede 
opgaver -> stiller store krav til mentalt 
overskud.

 Undgå opgave med deadlines -> udgør 
kilde til stress.

 Undgå tildeling af ekstra opgaver -> 
problemer med at sige fra.



Eksempler på skånehensyn ved 

opstart (II)

 Behov for et arbejdsmiljø med en 
anerkendende ledelsesstil og få kolleger at 
forholde sig til.

 Behov for et stimulusfattigt miljø, -> undgå for 
mange mennesker og lyde.

 Behov for et struktureret arbejdsmiljø med klart 
definerede opgaver -> mindsker mulighed for 
overbebyrdelse.  



Refleksion:

Hvad der skal til for at passe på jer?

Hvad bekymrer jer i forhold til dette?



Pause – vi mødes igen om 10 
minutter☺



God kommunikation  
At overkomme de nævnte udfordringer kræver effektiv 
kommunikation – her er det specielt vigtigt at:

 Sætte grænser
 Kan du sige fra overfor noget urimelig? 
 Kan du mærke dine egne grænser og behov, 

både i samtalen og bagefter?

Vær ærlig og argumentér for dine grænser – stå fast!

 Brug ‘jeg-sætninger’ – undgå generalisering og 
distancering.

 Træk vejret! Beroligelse



Kommunikation –

meddelelsens elementer

 En meddelelse består typisk af 3 elementer:

 Fakta – hvad er der sket? 

 Følelse – hvilke følelser har du og 
samtalepartneren, som kan 
spænde ben for at frem til en 
løsning?

 Behov – hvad er løsningen?



Eksempel:

Din arbejdsgiver stiller for store krav

 Fakta er, at du ikke kan opfylde kravet. 
”Jeg kan ikke…”

 Følelsen, du oplever er utilstrækkelighed 
og dårlig samvittighed - > italesæt 
følelsen. ”Når du… Føler jeg…”

 Behov drejer sig om løsninger. Er der 
noget andet du kan hjælpe med i 
stedet? ”Jeg kan ikke… Men jeg kan 
godt…”



Vær godt klædt på – planlægning
At være godt forberedt handler om planlægning – og det 
øger chancen for succes.

 Planlægge hvad jeg gerne vil have afklaret inden jeg 
starter.

 Planlægge hvad jeg gerne vil dele.

 Planlægge standardsvar.

 Planlægge pauser i hverdagen (f.eks. at samlever 
henter børn fra institution, laver aftensmad eller lign.)  



Tak for i dag!

 Hvad tager du specielt med fra i dag?

***

 Næste gang…




