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• Hvilke barrierer og muligheder for TTA oplever sygemeldte med CMD? 

Resultater fra en metasyntese 

• Fra dikotomisk til situeret sygdomsforståelse – hvilke muligheder giver 

det?

Hvad skal vi nå….   



Selvforståelsen krakelerer
”Arbejdet er jo det kit, der holder mig sammen, så derfor krakelerer jeg jo også 
lidt nu her, når jeg ikke er der… …Det holder mig sammen i forhold til min 
identitet, i forhold til hvem jeg er og i forhold til det samfund, jeg er en del 
af.”(Per)

Skam og skyld 
”Man har det jo rigtig, rigtigt skidt med, at man går sygemeldt. Det har jeg det i hvert 

fald. Jeg følte enorm stor skyldfølelse over for alle andre. Selvom de mennesker, jeg 
havde arbejdet sammen med, ikke havde opført sig pænt over for mig, så tænker 
man: Det går udover dem, og det går udover børnene, og hvad tænker forældrene 
ikke? Man går med en masse, masse tanker, for det er sgu et eller andet sted et 
nederlag, at skulle sige: Okay, nu bliver jeg simpelthen nødt til at sygemelde mig, for 
jeg kan ikke mere…” 

En usynlig lidelse
”Jeg har ikke brækket ben, det er rigtigt, jeg er ikke blevet opereret, det er også rigtigt, men det vil 

jeg egentlig taget meget hellere for det læger. Det her, det er jo ikke nemt, for man ved jo ikke 
om det læger og hvis det læger, hvor meget er alligevel gået tabt eller gået i stykker? Det er 
svært for folk at forstå, måle og se, og fordi det ikke er konkret, så bliver det diffust, og så 
bliver man usikker.”

Men aller først: Hvordan opleves det at være sygemeldt med stress 
eller depression





• Hvilke muligheder og barrierer oplever medarbejdere med CMD i relation til 
TTA?

Udvalgt forskningsspørgsmål fra Meta-syntesen



Medline 
N = 2341

Sociological
Abstracts
N = 247

EMBASE
N = 1389

CINAHL
N = 299

PsychInfo
N = 630

Web Of 
Knowledge

N = 166

Merge databases (5072)
Remove dublicates (4136)

Step 1: Systematic literature search 

Step 2: Identify potential relevant qualitative articles

Articles relevant for research questions
N = 64

Excluded non-relevant
articles N = 4072

Excluded non-relevant 
articles  N = 59

Articles living up to inc. and excl. criteria  
N = 8

Step 3: Asses if the potential relevant articles live up to the inclusion and exclusion criteria

Supplemental articles 
from reference lists       

N = 3

Excluded articles due to
low quality N = 0

Retain studies of medium, high or
very high quality  N = 8

Step 4: Quality assessment 

Resultat af søgning og kvalitetsvurdering
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Cowls & 
Galloway 
(32)

Hillborg et 
al. (33)

Holmgren & 
Ivanoff (34)

Millward et 
al. (40)

Noordik et 
al. (36)

Pittam et al.  
(37)

Saint-Arnaud 
et al. 
(38)

Verdonk et 
al. (39)

Handling individual demands

Work capability X X

Perfectionism and responsibility X X

Self-efficacy                    X X X

Accommodations and social support 

Gradual RTW X X X

Accommodations X X X X X

Social support X X X X

Competing interests between the systems 

Social insurance office X

Occupational rehabilitation  X X

Mental health care X X X X X

Communication bet. the systems X X X

The right time to return 

Anxious for relapse             X X X

Lack of control of timing X X

Gap between intentions and implementation 

Factors increasing the 

gap X X X

Factors decreasing the gap X X

= Høj 
kvalitet

Inkluderede artikler og kvalitetsvurdering 

= Medium 
kvalitet



Resultater: 
Hvilke muligheder og barrierer oplever 
medarbejdere med CMD i relation til TTA?

• Psykologiske faktorer som barrierer for TTA faktorer

• Social støtte og modifikationer på arbejdet

• Forskellige systemer har forskellige foci

• Hvornår er det rigtige tidspunkt for TTA?

• Gap mellem intentioner og implementering



• Reduceret arbejdsevne - og vanskeligt ikke at overskride den 
• Høj ansvarsfølelse  vanskelighed ved at sætte grænser samt en for tidlig TTA
• Høj grad af perfektionisme  vanskelighed ved at nedsætte arbejdstempo

• Sygefravær kan i sig selv resultere i lav self-efficacy

Risiko for dobbelteffekt
Oplever den sygemeldte, at leder og kollegaer mener, at det MHP skyldes

individuelle- og ikke arbejdsrelaterede faktorer reduceret tro på
implementering af arbejdsmodifikationer

Psykologiske faktorer som barrierer for TTA 
faktorer



Social støtte
• Social støtte fra leder og kollegaer er afgørende – “årsag” har betydning
• Kontrol – social støtte – ligegyldighed

Relevante arbejdsmodifikationer
• Fx ændring af jobindhold, kollega som ”skygge”, ændring af arbejdstider 
• Frygt for og erfaring med at de aftalte modifikationer ikke realiseres 

Tid
• Brug for ekstra tid under tilbagevenden til at øve og anvende TTA-løsninger

og copingstrategier

• Reduceret arbejdstid er ikke tiltrækkeligt i sig selv – et reduceret ansvar må
følge

Social støtte og modifikationer på arbejdet



De sygemeldte har typisk kontakt med tre forskellige systemer

The social insurance office
• Fokus på tidlig TTA og i mindre grad helbredsproblemet

• Magten ligger i sygedagpengesystemet

The mental health care system
• Profiterer af interventionerne

• Risiko for individualisering og reinforcering af sygdomsidentitet

Occupational rehabilitation services
• Interventionerne er overførbare til arbejdspladsen

• Interventioner aktiverer ændringer hos såvel sygemeldt som arbejdsplads

Forskellige systemer har forskellige foci



Hvem bestemmer, hvornår det rigtige tidspunkt er? 

• Den sygemeldte er ikke altid i en position til selv at bestemme
tidspunkt for TTA  Manglende oplevelse af kontrol

Vanskeligt at bedømme hvornår man er klar til TTA

• Uklarhed omkring antal og alvorlighed af symptomer
• Symptomfrihed inden TTA?
• TTA med symptomer? 

• Frygt for tilbagefald

Hvornår er det rigtige tidspunkt for TTA?



Årsager til manglende implementering

Arbejdsrelaterede årsager
• Fokus på produktivitet og performancemål reducerer tid og social støtte

Individorienterede faktorer
• Høj ansvarsfølelse og perfektionisme Oplever TTA-strategierne som ilegitime

Interventionsrelaterede faktorer
• Individfokuserede interventioner diskrepans mellem værdier og arbejdspladsens kultur

Gap mellem intentioner og implementering



• TTA-processen skal anskues som en kontinuerlig og sammenhængende
proces, hvor den sygemeldtes erfaringer fra fortiden og forventninger til
fremtiden påvirker hvordan den sygemeldte tænker, føler og handler i
forhold til TTA her-og-nu. 

 Før-sygdoms betingelser påvirker TTA-processen

Hvordan skal vi forstå TTA-processen?

ForventningerErfaringer Her-og-nu



• Kun 8 studier er inkluderet

• Ingen af studierne er af “meget høj” kvalitet

• De inkluderede studier er gennemført i forskellige lande (kun to studier 

rapporterer om sociokulturel kontekst)  

Studiets begrænsninger  



TTA set ud fra situeret 
sygdomsforståelse



”Sygdom er således et relationelt begreb… …Sygdom er i princippet reversibel og svingende i 
takt med ændringer i person‐situation‐forholdet. ”

”Sygdommen (sygdomsudtrykket) kan således elimineres eller mildnes ved indgreb i 
situationen, herunder ved ændringer i de sociale strukturer, ligesom det kan elimineres eller 

mildnes ved indgreb i personen. ” (Gannik 2005 s.18)

Situeret sygdomsforståelse



Situationer kan beskrives ud fra deres grad af symptomrummelighed. Situationens 
symptomrummelighed afhænger af om:

• situationen er ”løs” eller ”stram” 

• personen har tilstrækkelig goodwill til at tage sig friheder i situationen eller har magt til at kunne 
ændre situationen

Hvem kan, og hvordan skaber vi flere ”løse” situationer og øget 
symptomrummelighed på arbejdspladserne?

Sygdomshandlingsfelt



Gensidig 
påvirkning

Tilbagevenden Til Arbejdet                                                                       
– en situeret ”beslutning”?

Gensidig 
påvirkning

Syg

Rask

Accept/ 
angst‐
niveau

Arbejdsplads

Syg

Rask

Individ

Accept/ 
angst‐
niveau

Syg

Rask

”System”

Accept/ 
angst‐
niveau



Malene Friis Andersen & Marie Kingston Stop Stress – Håndbog til ledere. Klims Forlag (2016)



Spørgsmål? 

Kontaktinfo
mfa@arbejdsmiljøforskning.dk



Afhandlingen af Malene Friis Andersen (2015): 

”Sygemeldte med Common Mental Disorders – En 
kvalitativ analyse af Tilbagevenden Til Arbejdet-processen 

samt working mechanisms i Det store TTA-projekt” 

kan downloades på: 
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/publikationer/boeger-og-

rapporter/boeger-og-rapporter?publicationId=678


