Op imod hver 4 sygemelding
skyldes stress - det kræver
mindre snak og mere
handling
· På danske arbejdspladser har over 500.000 et højt stressniveau (Sundhedsstyrelsen)
· Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job (Stressforeningen)
· 3000 flere på førtidspension hvert år på grund af stress (Stressforeningen)
· 1400 danskere dør hvert år af stress (Statens Institut for Folkesundhed)
·S
 tress koster samfundet 27 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald
og udgifter til sundhedsvæsnet (Stressforeningen)
·E
 n sygemeldt stresset medarbejder koster op mod 1 million kroner på virksomhedens
bundlinje og 4 millioner kroner, hvis den sygemeldte er leder i ”50.000 kroners klassen”
(Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed)
· 1 7 procent af danske lønmodtagere har været sygemeldt med stress (Epinion for Krifa)
KRIFA FORESLÅR:
· Alle arbejdspladser skal have en stresspolitik
· Der oprettes en stressfond målrettet mindre virksomheder med under 25 ansatte
· Stress sygemeldte får en særlig beskyttelse mod opsigelse
· Alle stress sygemeldinger skal anmeldes til Arbejdstilsynet
· Online stress forløb til alle
· Nationale stresscentre skal oprettes
· Stress skal udløse henvisning til psykologhjælp
· Stress anerkendes som en sygdom
ALLE ARBEJDSPLADSER SKAL HAVE EN STRESSPOLITIK
En stor undersøgelse fra Arbejdstilsynet i 2017 viser, at 55 procent af danske virksomheder
ikke har en stresspolitik.
Et vigtigt skridt til at ændre en stressfremkaldende kultur er, at virksomheden aktivt forholder sig til, hvordan man forebygger og håndterer stress. Derfor skal alle arbejdspladser have
en stresspolitik.
En stresspolitik skal beskrive, hvordan stress forebygges, behandles, håndteres og efterbehandles, samt hvordan ansvar og roller fordeles, når en medarbejder er ramt af stress.
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HVAD ER STRESS:
Stress er en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressource, den enkelte
har- eller oplever, at han eller hun har.
Psykiatrifonden

EN STRESSPOLITIKKAN F.EKS. INDEHOLDE EN BESKRIVELSE AF:
· Indsatser der forebygger stress – fx fokus på trivsel, sparring til ledere, værktøjer til
medarbejdere m.m.
· Vejledning omkring behandling – fx adgang til psykologhjælp
· Muligheder omkring tilbagevenden til arbejdspladsen – herunder mulighed for delvis
tilbagevenden (opstartsperiode)
· Et målbart mål for indsatsen mod stress
· Hvordan virksomheden aktivt sikrer, at stresspolitikken kommer til at leve på arbejdspladsen
Der skal indhentes viden fra stresseksperter om, hvad der er gode krav til en obligatorisk
stresspolitik, inden loven vedtages.
STRESSFOND MÅLRETTET MINDRE VIRKSOMHEDER
Krifa foreslår, at der oprettes en stressfond målrettet mindre virksomheder med under
25 ansatte.
Virksomhederne skal indbetale kr.1000 til fonden pr. medarbejder om året. Puljens midler
skal bruges til initiativer, der forebygger og behandler stress for virksomhedens ansatte. F.eks.
psykologhjælp, retræte, behandling, uddannelse af tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter
samt ledere på landets arbejdspladser, sådan at medarbejdernes trivsel optimeres.
Det skal også være muligt at søge midler fra puljen til ansættelse af en vikar for den person,
der er sygemeldt af stress. På den måde undgår man, at den sygemeldtes arbejde væltes
over på kollegaerne.
Vi forslår en stressfond fordi virksomheder i sidste ende vil tjene penge på, at en ansat ikke
går ned med stress.
Med mindre der er tale om en helt unik og usædvanlig virksomhed, så vil 10-12% af deres
medarbejdere have alvorlige stresssymptomer hver dag, som nedsætter deres arbejdsevne
med 20-25%. Det koster mange penge på bundlinjen (SET FREE).
Stressfonden skal fungere efter samme principper som den statslige barselsfond, hvor alle
virksomheder, der er omfattet af ordningen betaler bidrag i forhold til antallet af årsværk i
virksomheden.

Opstår der uenighed om, hvorvidt sygemeldingen skyldes arbejdsrelateret stress henvises til
en arbejdsmedicinsk klinik, som træffer en afgørelse.
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STRESS SYGEMELDTE FÅR EN SÆRLIG BESKYTTELSE MOD OPSIGELSE
Krifa foreslår, at stresssygemeldte medarbejdere får særlig beskyttelse mod opsigelse. Det
skal sikre, at den stressramte bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, så lang tid som muligt.

Beskyttelsen består i:
·E
 n arbejdsgiver skal foretage en rimelig tilpasning af jobbet, inden der evt. tages skridt til
en afskedigelse – f.eks. færre eller andre arbejdsopgaver
·H
 vis arbejdsgiveren ikke har foretaget en rimelig tilpasning af arbejdet, skal den stressramte
have en godtgørelse, hvis det ikke kan bevises, at opsigelsen skyldes andre årsager end
stress.
ARBEJDSTILSYNET
Når en medarbejder sygemeldes på grund af stress i forbindelse med sit arbejde, skal arbejdsgiveren anmelde det til Arbejdstilsynet. Det giver et øget fokus på arbejdspladsens
ansvar i forbindelse med forebyggelse af stress.
Anmeldelsen skal ske efter gældende regler om anmeldelse af en arbejdsulykke.
Det vil sige, at anmeldelsen skal ske senest ni dage fra første fraværsdag og/eller hvis den
tilskadekomne ikke har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang senest på 5-ugers dagen efter
sygemeldingen.
ONLINE STRESSFORLØB
Krifa foreslår, at Arbejdstilsynet udarbejder et online stressfri-forløb, som stilles til rådighed
for alle danske lønmodtagere. Forløbet skal give konkrete råd og hjælp til, hvordan den
enkelte lønmodtager kan arbejde med stress. Uanset om man selv er stresset, er tæt på en
stressramt, eller om man ønsker at forebygge stress. Krifa har udviklet værktøjet StressFri,
som vi gerne stiller til rådighed til inspiration.
NATIONALE STRESSCENTRE
Krifa foreslår, at der etableres nationale stresscentre.
Alle ledere skal igennem et grundlæggende kursus i forebyggelse- og håndtering af stress
på et nationalt stresscenter.
Desuden kan ledere henvende sig for at få rådgivning til håndtering af stress. En leder har
meget stor indflydelse på arbejdslysten og det gode liv i det hele taget ifølge God Arbejdslyst Indeks. Det er lederen, der sætter rammen for det daglige arbejde. Det er også lederen,
der primært skal håndtere en stressramt medarbejder. Derfor foreslår Krifa, at der etableres
nationale centre, hvor ledere kan henvende sig på en hotline, komme til samtale og modtage uddannelse i forebyggelse af stress og stressrelaterede problematikker.
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HENVISNING TIL PSYKOLOGHJÆLP
Krifa foreslår, at stress skal give mulighed for henvisning til psykologhjælp. I dag er reglerne
sådan, at der efter henvisning fra egen læge kan ydes tilskud til psykologhjælp inden for 11
områder, men stress er ikke et af disse områder. Derfor må stressramte selv betale, hvis de
har brug for psykolog. Krifa foreslår, at stress bliver et af de områder, hvortil der efter henvisning fra egen læge kan ydes tilskud til psykologhjælp. Det vil give stress det fokus, som
det fortjener og tage de mange mennesker, som går ned med stress, alvorligt.

LANGVARIG STRESS ANERKENDES SOM EN SYGDOM
Det er urimeligt, at der er stor forskel fra læge til læge omkring vurderingen af en stress
sygemelding. Der er langtfra enighed om, hvordan stress defineres blandt fagfolk. Med
den viden vi har, bør man kunne finde en diagnose på stress.
Krifa foreslår, at der bevilliges midler og ressourcer til at afdække mulighederne for at
anerkende langvarig stress som en sygdom.
Langvarig stress er efterhånden en folkesygdom, og de udfordringer, der måtte være ved at
anerkende langvarig stress som sygdom, skal ikke afholde os fra at gøre alt, hvad vi kan for
at sætte maksimalt fokus på problemet. Sverige har formået at komme tæt på at anerkende
langvarig stress som sygdom med det såkaldte udmatningssyndrom. Diagnosen anvendes
til patienter, der er sygemeldt med arbejdsrelateret stress. Væsentligt for syndromet er
fysisk og psykisk udmattelse samt betydeligt nedsat mental energi. Diagnosen forudsætter
tilstedeværelsen i minimum to uger af symptomer, der er forårsaget af belastninger i
arbejds- og/eller privatlivet med varighed af minimum seks måneder og med væsentlig
nedsat funktionsniveau.
Der er flere fordele ved at anerkende langvarig stress som en sygdom:
· Det vil give en entydig definition af langvarig stress
· Det vil anerkende et enormt problem
· Vejen til behandling bliver nemmere
·H
 urtigere behandling og dermed hurtigere raskmeldinger vil spare virksomhederne for
mange penge til syge medarbejdere
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