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”...det ville være rart med viden om fore-

byggelse og behandling af senfølger. Og 

det ville være rart med en oplysningskam-

pagne overfor Jobcentret, arbejdsgivere 

ect. om, at man ikke nødvendigvis er rask, 

bare fordi man er kræftfri”. 

Kræftpatient 
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Gradvis tilbage til arbejdet efter længere tids sygdom 
Når du skal begynde på arbejde igen efter længere tids sygefravær, er det en god 
ide at starte forsigtigt op for at sikre en stabil og succesfuld optrapning. De fleste 
vil gerne tilbage til job, hverdag og normalitet. Vi ved dog, at det for langt de fleste 
er vigtigt med (mange) små skridt i optrapningen frem for at jagte normal arbejds-
tid hurtigst muligt. Mærk efter og vær realistisk omkring din egen formåen.  
De følgende anbefalinger til gradvis optrapning er generelle. Der vil altid være indi-
viduelle forskelle. Der kan være fysiske eller psykiske skånehensyn at tage højde 
for, ligesom arbejdspladsen kan have særlige krav. 

 
Arbejdstid  
Her er et eksempel på, hvordan man kan lave gradvis optrapning i tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R = restitutionsdag. En dag hvor du kan dyrke motion, sove ekstra, følge behand-
ling eller andet, der kan støtte restitutionen efter sygdom og behandling. 
 
Særlige opmærksomhedspunkter: 
Hvornår på dagen er mest hensigtsmæssigt at arbejde? 
Har du brug for en ugentlig restitutionsdag? 
Lav klare aftaler med arbejdsgiver om opfølgning på timetal. 
Tag højde for transporttiden til arbejdet. 
 

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 R 2 timer R 2 timer R 

2 R 2 1/2 time R 2 1/2 time R 

3 2 timer R 2 timer R 2 timer 

4-7 3 timer R 3 timer R 3 timer 

8 4 timer 4 timer R 4 timer 4 timer 

9-11 5 1/2 time 5 1/2 time R 5 1/2 time 5 1/2 time 

12 7 1/2 time 7 1/2 time 4 timer 7 1/2 time 7 1/2 time 

13 7 1/2 time 7 1/2 time 7 1/2 time 7 1/2 time 7 timer 

Arbejdsopgaver 
Ligesom det er vigtigt at lave en gradvis optrapning i tid, er det også vigtigt at lave 
en gradvis optrapning i arbejdsopgaver. Vi anbefaler at du starter med grønne ar-
bejdsopgaver (se skemaet nedenfor), og gradvis trapper op i kompleksitet med gule 
og røde arbejdsopgaver. Bevar så vidt muligt nogle af de grønne arbejdsopgaver, 
selv om du også får gule og røde opgaver. 
 

Særlige opmærksomhedspunkter: 
Fuld tid er ikke nødvendigvis = arbejde på fuld kraft Optrapningen i arbejdsopgaver, 
vil ofte fortsætte, efter man er færdig med optrapningen i arbejdstid. 
Er dine arbejdsopgaver fysisk eller mentalt krævende? 
Har du mulighed for at holde pauser? 
Lav klare aftaler med arbejdsgiver om opgavetype og -mængde. 
Lav klare aftaler om opfølgning på opgavetype og –mængde. 
 
 

Den sociale del 
Udover arbejdstid og arbejdsopgaver skal du tage hensyn til dit øvrige liv, hvor der 
også skal være plads til almindelige hverdags gøremål som at lave mad, se tv, gøre 
rent, osv. Derfor er det vigtigt også at vurdere og aftale omfanget af din deltagelse i 
sociale aktiviteter på arbejdet. Lav også aftaler om pauser i løbet af arbejdsdagen 
 
Særlige opmærksomhedspunkter: 
Det kan være vigtigt med en sparringspartner, som du kan have en løbende dialog 
om optrapningen med. Måske er det nærmeste leder, men det kan også være 
f.eks. en god kollega eller din tillidsrepræsentant. 
Hvordan og om hvad informeres kolleger? Det er vigtigt, at dine kolleger ved, hvad 
de kan forvente af dig ift. arbejdet, og om du gerne vil spørges til sygeforløbet, eller 
om du helst vil ”holde fri” fra at snakke om det, når du er på arbejde. 

Opgavernes 
kompleksitet 

Tidshorisont Arbejdsopgavens kendetegn 

Grønne 
arbejdsopgaver 

Klare ved start på 
arbejde 

Rutineprægede opgaver, præget af 
forudsigelighed 

Gule 
arbejdsopgaver 

Klare på kort sigt Begyndende aleneansvar for opgave-
løsning, gerne med kollegial sparring 

Røde 
arbejdsopgaver 

Klare på længere 
sigt 

Opgaver der kræver overblik og kon-
centration, samt har korte deadlines 
og tempokrav 


