
 
 

Å komme i arbeid igjen etter lengre tids fravær på grunn av depresjon – mentale 
barrierer for tilbakevending til jobb 
 
Tidsbruk 
30 minutter x 2  
 
Innledning 
Når man har vært sykmeldt i lengre tid på grunn av depresjon kan det oppleves som et 
uoverstigelig steg å komme tilbake i arbeid, selv når depresjonen avtar. I tiden man har vært 
borte har det gjerne kommet flere nye praktiske, mentale og følelsesmessige barrierer for 
tilbakevending til jobb. Man kan føle seg utrygg på hvordan man vil bli møtt av ledelse og 
kolleger, og være i tvil om man vil makte omstillingen til jobben etter lengre tids fravær. Full 
sykmelding i lengre tid ved depresjon og angst er ofte uhensiktsmessig, mens kombinasjonen 
av samtidig behandling, gradert sykmelding og tilrettelegging av arbeidssituasjonen vanligvis 
er å foretrekke. 
 
Etter lengre tids sykefravær vil det å skulle starte i jobb igjen, fullt eller delvis, kunne bli møtt 
av mange negative automatiske tanker. Disse negative tankene fungerer som mentale barrierer 
for tilbakevending. Tankene – og ledsagende følelser av skam, skyldfølelse, angst eller 
bitterhet – bidrar til at man utsetter å ta konkrete steg for å komme tilbake, som for eksempel 
å drøfte tilrettelegging med nærmeste leder.  
 
Depresjon resulterer gjerne i en strøm av bekymringstanker både om hva som kan skje i 
nærmeste fremtid, og i de neste månedene og årene. Det blir som å møte en flodbølge av 
problemer. Jo lenger framover man tenker jo større blir bølgen av mulige problemer. 
Pasienten kan ha en holdning om at langsiktig problemfokusering er en god strategi for å bli 
forberedt på det verste, men forskuttering av fremtidige problemer som muligens kan inntreffe 
stjeler energi og selvtillit. Man bruker mentale ressurser som kunne ha blitt rettet mot 
utfordringene her og nå – de reelle problemene man faktisk kan gjøre noe med. De tenkte, 
fremtidige problemene tar minst like mye krefter som reelle og nært forestående oppgaver. De 
utvider trusselbildet og bidrar til en følelse av maktesløshet fordi man jo ikke kan løse 
problemer som enda ikke har oppstått. Man blir gjerne mismodig, urolig og pessimistisk når 
man i en depressiv sinnsstemning tenker for langt og bekymringsfullt framover.  
 
I stedet for å forberede seg på problemer som kanskje kan komme om noen måneder, er det 
bedre å innarbeide en holdning der man bevisst korter inn på tidshorisonten. Da kan man 
konsentrere seg om dagens problemer, og så være innstilt på å møte fremtidens utfordringer 
på en mest mulig konstruktiv måte om og når de måtte dukke opp.   
 
Øvelse 
Gå sammen to og to. Behandler og pasient. Ta utgangspunkt i eksemplet med Robert eller 
Elisabeth. Pasient og behandler er enige i å sette av tid til å planlegge tilbakevending til jobb 
etter lengre tids sykefravær. Pasienten mener at det på tide å prøve seg, men utsetter samtidig 
å ta konkrete steg i denne retningen. Motivasjon, selvtillit, tro på seg selv og energinivå 
varierer mye. Pasienten har tanker om nærliggende utfordringer, men har også en tendens til å 
bekymre seg om problemer på lengre sikt, som ikke å mestre, få tilbakefall til depresjonen og 
svikte andre. Pasienten har ikke ideer om hvordan han/hun skal takle slike scenarioer og blir 
gående i bekymringsfullt «tenk om»-ingenmannsland.  



 
 

 
Behandler snakker med pasienten om hvordan han/hun ser på det å komme tilbake i jobb, 
både de umiddelbare barrierene og hva som kan komme til å skje en stund framover i tid. 
 
1. Lag en ABC der A = komme i jobb, B = negative tanker og C = redusert energi, 
motivasjon, selvtillit og forsterket tendens til utsettelse. 
 
2. Drøft pasientens tendens til å forskuttere problemer, sorger og nederlag, og undersøk 
hvordan disse bekymringstankene virker inn på initiativ, overskudd og tro på seg selv. Tegn 
opp en motivasjonsbeholder og vis hvordan bekymringene blir som hull der de positive 
kreftene sakte renner ut. 
 
3. Utforsk om pasienten har en holdning om at langsiktige mentale forberedelser er en god 
strategi for å kunne mestre fremtidige problemer. Drøft hensiktsmessigheten av 
bekymringsstrategien på en empatisk måte: 
  
• Ville pasienten anbefale strategien med å fokusere på de langsiktige bekymringene til 

andre i samme situasjon? Hvis ikke, hvorfor? Hva ville pasienten eventuelt anbefale i 
stedet? Har strategien virket etter hensikten? Blir man mer forberedt, føler man at man har 
mer kontroll når man tenker langt og bekymringsfullt framover?  

 
4. Foreslå at pasienten trener på å konsentrere seg om kortsiktig planlegging, ett steg ad 
gangen og bruk av delmål. Pasienten kan her prioritere å bruke kreftene på å jobbe med 
problemer og håndtere negative tanker knyttet til det neste steget i prosessen med å komme 
tilbake i jobb.  
 
5. Det kan være hensiktsmessig å understreke at det dreier seg om at ta ett steg ad gangen. 
Minn pasienten på at han/hun binder seg ikke til noe for evig og alltid. Etter hvert skritt skal 
pasienten ta en ny beslutning om veien videre.  
 
6. Lag en praktisk og stegvis plan for tilbakekomst i jobb, bygget på gradert sykmelding og 
tilrettelegging i jobbsituasjonen, og gjerne ut fra kunnskap om grad av gjennomførbarhet av 
ulike arbeidsoppgaver. Utforsk negative automatiske tanker og negative følelser som fungerer 
som barrierer for tilbakevending og hjelp pasienten til å forholde seg til disse barrierene på en 
konstruktiv måte. Tilby pasienten praktisk bistand der det er hensiktsmessig.  
 
Bytt roller.



 
 

Robert, 37 år 
Pasienten bor alene, ingen barn. Hatt et av og på forhold til en kvinne i fire år. Mye kritikk fra 
far i oppveksten. Skadet etter en arbeidsulykke for seks år siden. Har omskolert seg og 
arbeider som byggtekniker. Jobbet i firmaet i to år før den depressive episoden. Fungert godt i 
jobben, samvittighetsfull arbeidstaker. Sykmeldt i fem måneder på grunn av depresjon 
Pasienten har i stor grad brukt tilbaketrekning og sosial isolasjon som mestringsstrategier. 
Han har imidlertid kommet i gang med aktivitet og trening. Etter noen samtaler med 
behandler har han tatt til seg prinsippet om å både handle og endre tankene for å bli frisk. Tror 
ikke lenger alltid på tankene om at han er et håpløst tilfelle og aldri vil fungere som før. Når 
det gjelder jobb tenker han på alle problemer som vil dukke opp, både på kort og lang sikt. 
 
Tenker at han skal komme i gang med å begynne tilbakevending til jobb igjen, men utsetter 
stadig vekk.  
 
 
Elisabeth, 35 år 
Pasienten er gift og har to barn, en jente på 12 og en gutt på 4. Beskriver ekteskapet og 
familielivet som godt, selv om hennes depressive plager sliter på alle. Pasienten er utdannet 
sykepleier og arbeider ved et aldershjem. Hun hatt flere episoder med depresjon. Nå sykmeldt 
i fem måneder på grunn av depresjon. Fungerer godt på jobb når hun er frisk. Har gode 
kolleger, men mener at påkjenninger i forbindelse med at hun fikk en ny og kritisk innstilt 
leder var en av årsakene til at hun ble deprimert. Hun har imidlertid hørt at lederen fungerer 
bedre og at alt går bra på avdelingen. 
 
Pasienten har kommet i gang med aktiviteter og sosial kontakt og unngår ikke lenger 
hverdagslige oppgaver. De siste ukene har hun opplevd perioder der sinnsstemningen er 
lettere, men humøret og energinivået svinger fortsatt mye. 
 
Pasienten vet at hun burde ta kontakt for å komme tilbake i jobb, bestemmer seg for å ta et 
steg, men utsetter fordi hun får negative tanker og føler seg tom for energi når hun skal i gang. 
Hun føler seg nå fastlåst og frustrert, at hun står på stedet hvil. Hun plages av grubling og 
bekymring omkring mange forhold i livet, men særlig på hvordan det vil bli å komme tilbake i 
jobb etter lengre tids sykefravær, måtte møte lederen og kollegene igjen – og hva tenker de 
egentlig om henne nå? 



 
 

Beholdermetafor (A)BCDE
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otivasjon, viljestyrke, tro på
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