
Egen læge - herunder også 
anmeldelse af arbejdsrelateret 
stress som en arbejdsskade

Medlemmer skal opfordres til at tage kontakt til egen læge. Det er egen læge, der ved længere sygefravær skal 
sygemelde medlemmet, der er stresssyg. 

Det er ofte svært for den stressramte selv at vurdere, hvornår man er rask nok til at vende tilbage på arbejdet. 
Derfor er det vigtigt, at egen læge indgår i vurderingen af, hvornår medlemmet kan raskmeldes/delvis rask-
meldes.

Egen læge (eller speciallæge) er desuden forpligtiget til at anmelde stress som en arbejdsskade (erhvervssyg-
dom) på formodning om, at stressen er arbejdsrelateret. Dette fremgår på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 
- læs her.

Såfremt egen læge eller speciallæge ikke anmelder, men medlemmet ønsker det, kan medlemmet altid selv 
anmelde og få hjælp hertil af DSR´s arbejdsskadeteam. Eller kredsen kan henvise til arbejdsmedicinsk klinik 
– se herom senere.

Der er p.t. vanskeligt at få anerkendt følger af stress som en arbejdsskade. Medlemmet skal udfylde en del 
papirer, og arbejdsskadesagsforløbet kan for nogle blive en yderligere belastning. Ønsker medlemmet ikke at 
videreføre sin sag, efter den er anmeldt, kan den til enhver tid stoppes. Så er sagen registeret hos Arbejdsmar-
kedets Erhvervssikring.

DSR´s arbejdsskadeteam kan rådgive medlemmet i den konkrete sag. Henvis derfor via mail til arbejdsskade-
team@dsr.dk

Arbejdsgiverbetalt psykolog-
hjælp

Mange arbejdspladser har en personaleordning, hvor der er mulighed for arbejdsgiverfinansierede samtaler 
med en psykolog, via f.eks. Falck Healthcare, arbejdsmiljørådgivere eller andre.

Medlemmet kan efterspørge dette via (F)TR, AMiR eller leder, eller kredsen kan være behjælpelig med at 
undersøge det.
Medlemmet kan ikke alle steder regne med at være anonym.

Oversigt over 
relevante aktører og 
tilbud til stressramte 
medlemmer af DSR 

– til dig der er FTR, TR eller  
Arbejdsmiljørepræsentant

>>

Oversigten kan du bruge, når du rådgiver/bistår en stressramt kollega, som er medlem af DSR. Den indeholder en beskrivelse af 
en række aktører og tilbud, som på forskellig vis og tidspunkter under et stressforløb kan være hjælpsomme for din kollega. 

Oversigten er generel, og indeholder derfor ikke din lokale DSR-kreds lokale tilbud til stressramte medlemmer. Kontakt eventuelt 
din kreds for at få kendskab til disse.

Vurdér hvornår din kollega skal have de enkelte oplysninger, da stressramte kan have svært ved at koncentrere sig og huske. Vær 
ved behov behjælpelig med at knytte kontakt til de forskellige aktører.

https://www.aes.dk/da/Arbejdsskader/Information%20til%20laeger.aspx
mailto:arbejdsskadeteam%40dsr.dk?subject=
mailto:arbejdsskadeteam%40dsr.dk?subject=


DSR´s Solidaritetsfond DSR kan yde støtte op til 4.000 kr. til fx psykolog. Støtten er betinget af bl.a. ægtefælles indkomst og hustan-
dens formue m.m. Det er forholdsvis enkelt at ansøge. Medlemmet kan læse mere og ansøge her.

DSA (A-kassen) A-kassen tilbyder også stressvejledning. Medlemmet kan booke en sådan samtale her. Samtalen kan hjælpe 
medlemmet med at blive afklaret om, hvordan hun kan håndtere sin stress og har fokus på de personlige 
fremadrettede handlemuligheder.

Arbejdsmedicinsk klinik De arbejdsmedicinske klinikker undersøger gennem samtaler med den stress-ramte, om arbejdsmiljøet er 
årsag til sygdom.

Kredsen kan henvise medlemmet til en arbejdsmedicinsk undersøgelse, hvor det bl.a. udredes, om der er 
tale om en arbejdsskade (erhvervssygdom). I så fald anmeldes den. Medlemmet kan i øvrigt også henvises af 
egen læge eller af arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation. 

Udover at undersøge om medlemmets sygdom skyldes arbejdsmiljøet, kan klinikkerne bl.a. forsøge at gøre 
arbejdsmiljøet bedre gennem møder med Arbejdstilsynet, rådgive om fremtidige erhvervsmuligheder og 
informere arbejdspladsen om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer.

Flere arbejdsmedicinske klinikker tilbyder stresshåndteringsforløb/stress-behandling. Find de konkrete 
tilbud og optagelseskriterier på den regionale arbejdsmedicinske kliniks hjemmeside. Henvisning skal ske til 
den regionale arbejdsmedicinske klinik:
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet kan give råd og vejledning om arbejdsmiljøet generelt, og man kan indgive en klage over 
arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Det kan ske anonymt. Det gøres her.
Hvis stress skyldes mobning, har Arbejdstilsynet en hotline, som medlemmet kan kontakte. Læs her

DSR´s hjemmeside DSR´s situationsside om stress til stressramte medlemmer: www.dsr.dk/stress 
DSR´s temaside om arbejdspres til medlemmer, tillidsvalgte og ledere: www.dsr.dk/fokuspåarbejdspres

Særligt når medlemmet er sygemeldt og/eller opsagt

DSA DSA´s socialrådgivere og jobkonsulenter kan redegøre for medlemmets pligter og rettigheder, hvis medlem-
met er sygemeldt og/eller bliver opsagt. Henvis derfor altid sygemeldte eller opsagte medlemmer til A-kassen 
(under forudsætning af at de er medlemmer her): Tlf.nr. 33 15 10 66

DSR 
Videnscenter Light (VCL)
for medlemmer med nedsat 
arbejdsevne

Hvis det er relevant kan du henvise til tilbud om temadag for sygemeldte medlemmer: ”Syg sygeplejerske – 
hvad nu?”, som tilbydes 2 x årligt i alle kredse. Dagen er ikke specifikt for stressramte, men for alle sygemeldte 
sygeplejersker. Her får det sygemeldte medlem et overordnet kendskab til sine rettigheder, muligheder og 
pligter som sygemeldt og møder andre medlemmer i samme situation.

De 2 årlige temadage er et tilbud fra VCL til de enkelte kredse og aftales konkret med den enkelte kreds, der 
ønsker at benytte sig af tilbuddet. Der er mulighed for at deltage på tværs af kredsene, dvs. at medlemmet 
kan deltage i en anden kreds end den de formelt tilhører. 

Tilbuddene fra VCL koordineres og justeres løbende ud fra drøftelse med projektgruppen og kredschefgrup-
pen inden for de aftalte økonomiske rammer.

PKA Pension Hvis medlemmet har været sygemeldt i mere end 3 måneder og er blevet opsagt, kan PKA hjælpe medlem-
met med at bevare sine pensioner, selvom der ikke bliver indbetalt til ordningen (supplerende bidragsbeta-
ling).
Medlemmet har samtidig mulighed for at søge økonomisk hjælp fra pensionskassens bistandsfond. Læs her.
Medlemmet skal selv søge – henvis derfor til PKA tlf.: 39454540.

DSR Medlemsservice Vær opmærksom på at vejlede medlemmet om muligheden for at ændre medlemsstatus i DSR og betale 
mindre i kontingent, når man er opsagt og forsat sygemeldt eller ledig. Læs her

https://dsr.dk/medlemskab/solidaritetsfonden-stoette-til-medlemmers-behandlingsudgifter
http://www.dsa.dk/Book-et-tilbud/Socialraadgivning-og-stress.aspx
https://www.bispebjerghospital.dk/amed
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/slagelsesygehus/afdelinger/arbejdsmedicinsk-klinik/sider/default.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/slagelsesygehus/afdelinger/arbejdsmedicinsk-klinik/sider/default.aspx
http://www.amkherning.dk/
http://www.aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/arbejdsmedicinsk-enhed
https://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/kontakt-os/klag-over-arbejdsmiljoet
https://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/kontakt-os/hotline-og-klageadgang
www.dsr.dk/stress
http://www.dsr.dk/fokuspåarbejdspres
https://www.pka.dk/pensionsordning/livssituationer/dit_helbred/
https://dsr.dk/medlemskab/kontingent

