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Forberedelse til første samtale 
 

Velkommen til eMeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment 

som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten 

 står i fare for å bli sykemeldt 

 er deltidsykemeldt  

 eller har vært 100 % sykemeldt en periode 

 

 
 

 

 

Vi ønsker at du leser og arbeider med denne introduksjonsmodulen på egenhånd og tar med 

deg tanker og svar på oppgaver til utredningstimen med behandler. Sammen med denne 

modulen har vi også lagt ved en oversikt over alle tilgjengelige moduler i eMeistring Raskere 

Tilbake. Se gjennom denne og vurder om dette er et tilbud du tror vil kunne hjelpe deg 

raskere tilbake. Hvilke tema er nyttige for deg og din situasjon? Kanskje er det ikke spesifikt 

forhold på arbeidsplassen som er hovedgrunn til dine problemer eller din sykemelding. Hva er 

dine behov? På hvilke(t) område(r) trenger du å foreta en endring?  

 

Om dere etter vurderingssamtale kommer frem til at du skal begynne i eMeistring Raskere 

Tilbake, vil din behandler i eMeistring Raskere Tilbake være tilgjengelig for å veilede deg og 

støtte deg i denne prosessen! Du kan når som helst i behandlingsperioden sende melding inne 

i behandlingsprogrammet eMeistring med tanker og spørsmål. Du vil få svar i løpet av 1-3 

dager. Bruk denne terapeutstøtten! Du har sikkert også flere viktige kontakter og personer 

som kan være dine støttespillere i ukene som kommer. 

 

Formålet med denne modulen er at du skal forberede deg til vurderingssamtale for  

eMeistring Raskere Tilbake, ved å rette oppmerksomheten din mot ulike faktorer som 

påvirker arbeidshverdagen din, både forhold hos deg selv og på arbeidsplassen. Fokus i ukene 

fremover blir å tilpasse arbeidstid og -oppgaver til din situasjon. Tilrettelegging og gradvis 

tilbakevending til arbeid gir best utgangspunkt for å kunne returnere til arbeidet på en god 

måte. 
 

I denne modulen skal du: 

 utforske tanker om å komme tilbake til jobb 

 Jobbe med arbeidsark 
 Jobbe med hjemmeoppgaver 

 
  

Dersom du ikke er sykemeldt vil du nok ikke kjenne deg igjen i all tekst i modulene, men 

vi håper du kan tenke gjennom og tilpasse øvelsene til din situasjon. 
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Hvilken betydning har arbeid? 

Å ha en jobb har stor betydning for selvfølelse, selvbilde og identitet. Jobben er for mange en 

viktig sosial arena. Mange får viktige relasjoner og noen ganger livslange vennskap på 

arbeidsplassen. Dersom ulike forhold på arbeidsplassen bidrar til økende slitasje og 

belastning, kan det føre til fysiske og psykiske plager og symptomer. De fleste har opplevd 

press og vanskeligheter med å få til endring før en går ut i sykmelding.  Person kan kjenne seg 

sliten, oppleve å ha strevd lenge, og da kan behovet for pause fra jobben og tid til hvile for å 

hente deg inn oppleves som en nødvendig og god løsning. I mange tilfeller er dette helt riktig 

tanke- og handlingsvalg. Det er viktig å hvile og hente seg inn, for å unngå forverring av 

plager. Samtidig vet vi at dersom sykefraværet blir for langvarig kan det også bidra til å 

forverre problemene dine og din situasjon.   Lengre tids sykefravær kan føre til en rekke 

endringer: tap av menneskelig kontakt, endret dag- og døgnrytme, nedsatt aktivitetsnivå, mer 

isolasjon, ny sosial rolle, søvnvansker, tap av følelse av å være nyttig eller skamfølelse for å 

ikke bidra i samfunnet. Disse individuelle faktorene og samtidig en vanskelig og krevende 

arbeidssituasjon, kan bidra til at det tar lengre tid før man er tilbake i jobb. 

 

Å være sykemeldt 

Å være sykemeldt eller stå i fare for å bli det oppleves ulikt fra person til person og avhenger 

av hvordan vi er som mennesker, hvordan arbeidssituasjonen er og hvordan vi ellers føler oss. 

Noen ser på sitt sykefravær som en mulighet til å bli frisk igjen, mens andre kan føle det som 

et onde man håper å komme seg ut av så raskt som mulig.   

 

Noen føler at de svikter kollegene sine ved å være borte fra jobben, og at de burde klare å 

jobbe på tross av sykdom. Andre føler at arbeidsgiver har dårlig forståelse av deres behov for 

å hente seg inn og bli frisk. Det er svært vanlig og helt normalt å ha slike følelser. Dersom 

man ikke har vært sykemeldt så lenge, har man kanskje fremdeles både et følelsesmessig og 

tankemessig bånd til jobben. Er man deltidssykemeldt og fortsatt i arbeid, er denne koblingen 

til jobben enda sterkere. Her spiller det også en stor rolle hvordan man har det. Begynner du å 

kjenne deg bedre, er det ofte mer motiverende å komme tilbake til jobb enn om du fortsatt 

føler meg veldig dårlig.  

 

I starten av et sykefravær, kan det føles ganske rart å skulle gå tilbake til arbeidet. Noen ser 

det som en selvfølge at de vil komme tilbake til jobb ganske snart, mens andre 

kjenner seg mer usikker. Felles for de fleste er likevel et ønske om endring.  

 

 

 

  Hvilke tanker gjør du deg om å gå tilbake til arbeid? 

 

Tenk 

over 
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Betydning av å komme raskt tilbake til jobb 
I dette programmet innebærer vår forståelse og tenkning at at det ikke er en forutsetning for å 

komme tilbake til jobb at de psykiske plagene er borte. Dersom du er sykmeldt på grunn av 

angst eller depresjon vil aktivitet være viktig i tilfrisknings- og behandlingsprosessen. 

Forskning viser at full sykmelding over lang tid ikke bidrar til at du blir frisk av depresjon 

eller angst. I de fleste fall anbefales gradert tilbakegang i arbeid etter et kortere sykefravær. 

 

Tanker om jobb 

Dersom du opplever å ha strevd lenge, med lite eller ingen forståelse for din situasjon på 

arbeidsplassen, er det helt naturlig å kjenne seg sliten og utmattet. Vi tilbringer store deler av 

livet på en arbeidsplass, og forholdene på arbeidsplassen påvirker oss i stor grad. Dersom man 

ikke har det bra på jobb, er det viktig å se etter muligheter for endring. Utfra vår erfaring er en 

eller annen endring veldig ofte mulig, men det kan ta tid å finne hva som er rett for deg. 

 

 

  

 
 

Utfra vår erfaring er det helt vanlig å være usikker og bekymret for hvordan det blir å komme 

tilbake på jobb etter å ha vært sykemeldt en stund. Det er naturlig å ha mange forskjellige 

tanker om å begynne å jobbe igjen. For noen kan det være arbeidsoppgavene eller det 

psykososiale miljøet på arbeidsplassen som bidro til sykemelding. For andre, kan det være 

belastninger på hjemmebane i kombinasjon med en krevende jobbhverdag som oppleves for 

overveldende. For noen kan returen til arbeidet være etterlengtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva ønsker du å endre i din arbeidshverdag? Det er kun du som vet hva du trenger. Du 

er ekspert på deg! 

Vanlige negative tanker knyttet til å starte i jobb kan være: 

- Tanker om ikke å mestre 

- Usikkerhet på egen kompetanse 

- Bekymring for å være en belastning for andre 

- Holdning om at man må yte 100 % når man først skal jobbe 

- Frykt for å belaste kroppen 

- Tanker om at arbeid kan forverre psykisk/somatisk lidelse 

- Tanker om at arbeidspresset er for stort 

- Overdreven vektlegging av konsekvenser av feil 

- Tanker om at man ikke kan påvirke sin arbeidshverdag – følelse av avmakt. 

Vanlige positive tanker knyttet til å komme tilbake i jobb: 

- Det skal bli godt å kunne være sammen med kollegaer igjen 

- Jeg gleder meg til å få tilbake en vanlig dagsrytme 

- Det skal bli godt å få noe å rette tankene mot 

- Gleden av å føle seg nyttig 

- Mestringsfølelsen det gir å håndtere jobben 

- Få en god selvfølelse 

- Være økonomisk selvstendig 

- Bidra til husholdningen 

- Følelsen av å fortjene og verdsette sin fritid 

 

Tenk 

over 
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 Øvelse: Mine tanker om jobben 

Finn frem arbeidsarket Mine tanker om jobben. Når du tenker på arbeidsplassen og 

arbeidssituasjonen din, hvilke tanker gjør du deg og hvilke følelser får du? Hva motiverer deg 

til å komme tilbake i jobb? Hva tenker du er dine små og store hinder på arbeidsplassen, eller 

for å returnere til jobb idag? Hva må til for å senke eller ta bort disse hindrene? Hva eller 

hvem bidrar til at du trives på jobb? Skriv ned tanker, følelser og svar på spørsmålene og ta 

dem med til første samtale med behandler (du velger hvilken form du vil skrive i – stikkord 

eller korte/lengre setninger). 

 

Arbeidsgivers plikter 

Det er arbeidsgivers plikt å tilrettelegge slik at du skal være i stand til å begynne å jobbe 

igjen. Arbeidsgivers plikter innebærer å tilpasse arbeidsplassen og/eller oppgavene dine så 

godt som mulig til din situasjon. 

 

Ofte handler dette om å tilpasse arbeidstid/ og -oppgaver. Kanskje har du for tiden ikke 

kapasitet til å jobbe full tid, eller du trenger mer tid til å fullføre oppgaver. Noen ganger kan 

det også være behov for å endre eller skifte ut arbeidsoppgaver. Du vet best hva du trenger. 

Du vet hvordan din arbeidsplass fungerer, hva som kreves for å utføre arbeidet og hvilke 

endringer som kan iverksettes for å håndtere arbeidsmengden. Dersom du er usikker på 

hvilken belastning du kan ta på deg, kan du rådføre deg med legen din. Å komme i gang med 

aktivitet er bra, men du må kanskje ta det rolig i starten. Raskere Tilbake innebærer ikke at du 

må gå tilbake til 100 % i begynnelsen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Beskriv din relasjon til arbeidsgiver eller andre ansvarlige på din arbeidsplass. Føler 

du at de har forståelse for dine problemer? Får du den hjelpen du trenger, eller føler du 

deg motarbeidet på noe vis? 

Tenk 

over 
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Hva er dine behov?  
For at du og din arbeidsgiver best skal kunne tilpasse din arbeidssituasjon, basert på dine 

forutsetninger, må du tenke gjennom og sette ord på dine behov. Hva må tilpasses og hvordan 

skal det gjennomføres? 

 

Å sette ord på egne behov kan bidra til å redusere usikkerhet omkring retur til arbeidsplassen, 

som igjen kan legge til rette for at du kommer raskere tilbake! 

 

 Øvelse: Tilbake til arbeid 

Finn frem arbeidsarket Tilbake til arbeid. Skriv ned dine tanker om nåværendearbeidstid/ og -

oppgaver. Hva trenger du å endre på i din arbeidshverdag? Hva er dine tanker om 

tilrettelegging fra arbeidsgivers side? Ser du noen hinder for dine ønsker? Se gjerne på 

eksempelet som du finner sammen med arbeidsarket for tips til utfylling. Ta dette arbeidsarket 

med til første time med din behandler. 

 

Dersom du er sykemeldt, har du kanskje allerede tenkt gjennom din situasjon og muligens 

allerede utarbeidet en plan for retur til arbeid. Denne planen innebærer kanskje også hvordan 

arbeidstid/ og -oppgaver kan tilpasses. Dersom dette stemmer med din situasjon, bør du nå 

vurdere om denne planen gjenspeiler dine behov.  

 

Å lage en plan for retur til arbeidet 
Uavhengig av om du fremdeles er i jobb eller hvilken bakgrunn og innstilling du har til å 

komme tilbake til arbeidsplassen, kan det være greit å ha en plan for hvordan arbeidet kan 

tilpasses. Dette er spesielt viktig dersom du for eksempel har vært sykemeldt grunnet for stor 

arbeidsmengde. En plan vil gjøre det lettere å komme tilbake etter sykefraværet. Selv for de 

som føler seg uthvilt og klar til å gå tilbake til arbeid kan det være en god idé å gå igjennom 

ulike sider av arbeidet og hvordan det kan gjøres enklere. 

 

Hold kontakten! 

Åpenhet rundt egne behov og begrensninger er en forutsetning for at planen for retur til 

arbeidet skal oppleves meningsfull. I den sammenheng er det viktig å holde kontakt og 

kommunisere med de involverte i og rundt din sykemelding. Hovedsakelig gjelder dette NAV 

og arbeidsgiver, men også kontakter i helsevesenet, som fastlege. For å lette denne 

kommunikasjonen kan det være greit å ha tenkt gjennom egne ønsker.  

 

 

 

 

 

Arbeidsgiver er ansvarlig for tilpasninger på arbeidsplassen. Du må derfor snakke med sjefen 

din eller en annen leder på arbeidsplassen, både før og under retur til arbeid, for å sikre 

ønskede justeringer. Kanskje er det slik at den ansvarlige er noen i organisasjonen du ikke 

kjenner så godt? I slike tilfeller er det greit å også informere din nærmeste overordnede i det 

daglige arbeidet. Ta kontakt med NAV dersom du trenger mer informasjon om regler og 

hvilke rettigheter du har. 

 

Lykke til ! 

Start arbeidet nå med å tenke på hvem som skal være ditt «reisefølge» på din vei 

tilbake til jobb. Hvem trenger du å holde kontakt med i denne prosessen?  

 

Tenk 

over 
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 Mine tanker om jobben 
Beskriv din arbeidshverdag 

 

Hvordan har du hatt det på jobben i det siste? Hva har vært bra? Hva har vært mindre bra? 

 

 

 

Hvordan opplever du totalbelastningen i livet ditt? Er det kanskje mye som skjer på flere 

arenaer samtidig – med tanke på familie, helse, utdanning og jobb? 

 

 

Har du noen gode støttespillere på jobben? Hva eller hvem bidrar til at du trives på jobb?  

 

 

 

Hvordan er forholdet ditt til din leder? 

 

 

Når du tenker på arbeidsplassen og arbeidssituasjonen din, hvilke tanker gjør du deg og 

hvilke følelser får du? 

 

 

Kjenner du noen kroppslige reaksjoner når du tenker på dette? 

 

 

 

Hva tenker du er små og store hinder på arbeidsplassen? Hvilke tanker har du gjort deg om 

hva det er mulig å gjøre med situasjonen? 
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Tilbake til arbeid 
 

Mine tanker om: 

Arbeidstid Ønsket  

endring/tilrettelegging 

 

Mulige hinder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arbeidsoppgaver 
 

Ønsket  

endring/tilrettelegging 

 

Mulige hinder 
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Tilbake til arbeid - Eksempel 
 

Mine tanker om: 

Arbeidstid Ønsket  

endring/tilrettelegging 

 

Mulige hinder 
 

Jeg var plaget med søvnproblemer i tiden 

før jeg ble sykemeldt. Dette førte til at 

jeg var meget trett på dagtid og ikke 

klarte å følge opp frister for 

arbeidsoppgaver som igjen førte til 

stress. 

 

 

 

Turnusendring, mulighet for kun å ha 

dagvakter i en periode. 

 

 Jeg får dårlig samvittighet når jeg tenker på at 

mine kolleger må dekke opp for meg, med 

ubekvem arbeidstid, fordi at jeg er syk.  

 Vet ikke om det er mulig å få endret turnus i en 

periode. 
 

Arbeidsoppgaver 
 

Ønsket endring 

/tilrettelegging 

Mulige hinder 

 

Før jeg ble sykemeldt hadde jeg ofte mer 

administrativt ansvar i avdelingen. Dette 

gjorde meg ofte stresset, da jeg var redd 

for å gjøre feil.  

 

 

Jeg skulle gjerne kun hatt praktiske oppgaver i 

starten når jeg er tilbake på jobb. Endre på 

arbeidsoppgavene, ikke ha ansvar for 

administrasjon, i hvert fall en periode. 

 

Vi er ikke mange på min arbeidsplass med tilstrekkelig 

opplæring til å ta seg av det administrative. Flere må 

dermed læres opp, eller nye må ansettes til å gjøre denne 

jobben. 
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