
Kære chef

Din medarbejder har været sygemeldt med stress og er nu klar til at starte sin indslusningsplan. 

Det kan tænkes, at du måske er lidt i tvivl, om hvorvidt din medarbejder er klar, og ligeledes på, 
hvordan du skal håndtere hele processen på ledelsesmæssigt plan.

Derfor har jeg samlet nogle gode råd til, hvordan du som leder bedst muligt sluser din medarbejder 
tilbage på jobbet. 

For det kræver, at du er bevidst om de fælder, der kan være i sådanne indslusningsperioder.

Hvis din medarbejder har været i et godt forløb hos en stresscoach eller psykolog med speciale i 
stress, så vil dennes fornemste opgave være at sørge for, at din medarbejder først indsluses, når 
han eller hun er klar til det. IKKE før. 

Det betyder nemlig, at hvis du guider medarbejderen sikkert igennem indslusningen, så vil din 
medarbejder igen stå stærkt og sikkert i sit job.

Men det er altså dit ledelsesmæssige ansvar at sikre, at medarbejderen bliver ledt sikkert igennem 
hele indslusningen. 

Hvis du ikke føler dig klædt på til dette, så kontakt mig omgående, så vi sammen kan give dig 
viden og værktøjer til at facilitere denne proces.

MÅL:

Målet er at guide den ansatte helt igennem den planlagte indslusningsplan, således at han eller 
hun igen er i stand til at varetage sit job. Vel at mærke uden at blive ramt af stress igen.

Det mål må, uagtet forløbet op til nu, være i alles interesse. 
 
Set fra din og virksomhedens side får I nu en medarbejder retur, som der er investeret mange 
penge i at lære op og integrere i din virksomheds nervesystem. Det betyder, at den værdi, din 
medarbejder repræsenterer i form af sin viden og arbejdskraft, igen kan skabe salg. 
 
Set fra medarbejderens side får medarbejderen nu igen bevist sit værd. 

Rigtig mange medarbejdere har en stor skyldfølelse over at have været en udgift for 
virksomheden. Denne skyldfølelse kan nu løftes fra skuldrene.  

Medarbejderen vil igen vokse og trives, når han eller hun er med til at bidrage til virksomheden og 
samfundet.

Set fra samfundets side får det, at medarbejderen vender tilbage til virksomheden, nu igen karakter 
af at være en indtægt mere end en udgift. 

Det koster nu ikke længere samfundet penge at skulle behandle medarbejderen i 
sundhedssystemet. 

Det kan også risikeres, at medarbejderen ender med at blive en udgift for kontanthjælpssystemet.



Så også her er der store fordele og megen værdi i, at medarbejderen kommer retur. 

METODE:

Den ansatte skal være klar til at genoptage arbejdet. Det betyder, at den ansatte de sidste 2-3 uger 
af sin sygemelding skal gå med en følelse af at være klar igen. Der skal spire en lyst til at komme 
igang igen. Energiniveauet skal være i overskud af energi.

Det betyder nemlig, at den ansattes nervesystem er så robust, at det vil kunne klare 
indslusningsperioden igen. 

• Til at sørge for dette vil det kræve, at medarbejderen er i et godt stresscoachingforløb ved en  
behandler, der har specialiseret sig i stress.  
Det er vigtigt at pointere, at det skal være en behandler, der har specialiseret sig i stress. 

• Du skal planlægge et formøde med din medarbejder. Ca. 7-10 dage før medarbejderen starter 
på arbejde. På dette møde skal medarbejderens indslusningsplan gøres klar. Du kan se 
herunder, hvilket arbejde du skal lave, og hvilket arbejde I kan lave sammen.

• Så skal du bruge en indslusningsplan. Denne indslusningsplan skal vare mellem 8 og 12 uger, 
fra den ansatte starter på arbejde igen. 
- Den skal altid starte på minimum 10 timer. 
- Medarbejderen skal være deltidssygemeldt i hele indslusningsperiodens forløb. 
 
Det er dig som leder, der skal udarbejde indslusningsplanen. 
- Så den skal indeholde en plan over hvilke arbejdedage i hvilke uger. 
- Så skal den indeholde en plan over, hvilke tider medarbejderen møder og går på. 

• Du skal lave et udkast til, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen kan tænkes at udføre, når han 
eller hun returnerer på arbejde.  
 
Men det er en fordel at lave denne prioritering på det første møde, medarbejderen og dig 
afholder inden opstart. Medarbejderen ved bedst selv, hvilke opgaver der belaster for meget her 
i begyndelsen. 

• Planen skal også indeholde opgaver, medarbejderen IKKE skal lave.  
 
Dette er for at beskytte medarbejderen her i starten. 
 
Det er vigtigt, at opgaverne er afstemt den tid, medarbejderen har til rådighed. 
Det skal være opgaver, der er lette og trygge.  
Ingen krævende og komplekse opgaver.  
Undgå også stramme deadlines. 
 
Langsomt og roligt trapper i op, i både tid og kompleksitet, således kan medarbejderens 
nervesystem følge med og nå at tilpasse sig. 
 
Planen skal ALTID være på skrift og skal fungere som jeres bibel i de måneder, den løber over. 

• Det kan IKKE understreges nok, hvor vigtigt det er, at du viser, at du vil medarbejderen, når 
denne kommer tilbage.  
 
Jeg har sagt det før og gør det igen, medarbejderen kan have stor tendens til at føles skyld og 
skam, og disse følelser skal løftes bort fra medarbejderens skuldre. 
 



DET KAN DU GØRE…. Ved at være den leder, der sikrer, at rammerne sætte ordentligt.  
 
At rammerne overholdes, og de aftaler, der indgås, de bliver holdt.  
 
Det er med til at sikre medarbejderen en god og tryg indslusning. 

INDSLUSNINGSPLAN:

Uge: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

1 - 2 Hviledag 5 Timer Hviledag 5 Timer Hviledag

3 - 4 5 Timer Hviledag 5 Timer Hviledag 5 Timer

5 - 6 5 Timer 5 Timer Hviledag 5 Timer 5 Timer

7 - 8 6 Timer 6 Timer Hviledag 6 Timer 6 Timer

9 - 10 6 Timer 6 Timer 6 Timer 6 Timer 6 Timer

11 - 12 7 Timer 7 Timer 7 Timer 7 Timer 7 Timer

13 + Fuldtid

• Planen skal indeholde tid til et møde HVER UGE, hvor medarbejderen og du mødes og følger 
op på, hvordan det går.  
 
Hvad er godt, hvad er ikke så godt. Hvad skal rettes og roses.  
 
Det er vigtigt og kan ikke understreges nok, at det er DIG, der skal styre denne proces.  
Medarbejderen hverken kan eller skal være overladt til sig selv. Dvs. han eller hun ikke skal 
have ansvaret for hvornår, hvordan og hvor meget. 
 
Det er meget vigtigt, at du løfter dette ansvar væk fra hans eller hendes skuldre. 

• Du skal efter mødet med din medarbejder sende en orienteringsmail ud til relevante modtagere i 
organisationen. Denne mail skal indeholde følgende: 
- Hvilke dage og tidspunkter medarbejderen er på arbejde. 
- Hvilke opgaver medarbejderen starter med at løse. 
- At medarbejderen er deltidssygemeldt de første 3 mdr., som sygemeldingen varer. 
- Kort skrive at medarbejderen har det godt og er klar igen, men at det er bedre at sende en mail 
end at komme og besøge medarbejderen det første stykke tid. Det vil betyde mange afbrydelser 
af din medarbejder, og det er en af de stressbelastninger, vi skal undgå. 

• Placer medarbejderen i så rolige omgivelser som muligt. Ikke storrumskontorer og 
gennemgangsarealer.

Nu er du ved at være udstyret med gode værktøjer til, hvordan du bedst sikrer, at din medarbejder 
kommer retur på jobbet.  
 
Hvis du føler, at du vil have mere viden og flere værktøjer, så du er endnu bedre klædt på, så er du 
velkommen til at kontakte mig. 
 
Rigtig god fornøjelse med indslusningsforløbet.  
Husk, at det arbejde, du lægger i det her, betaler sig i sidste ende. 



Mange varme hilsner 

Kenneth Thulesen 

Kenneth er uddannet NLP practitioner, NLP 
Master Coach practitioner og certificeret 
Matzau stresscoach.

Men, det blev erfaringerne fra hans virke 
som fængselsbetjent, brandmand og ikke 
mindst en meget personlig oplevelse, som 
gav startskuddet til kenneththulesen.dk. 

Kenneththulesen.dk er den online platform, 
som han i dag driver for at hjælpe dig, og 
mange andre danskere, med at forebygge 
og helbrede stress.
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T: 0045 3125 8406
M: info@kenneththulesen.dk
W: www.kenneththulesen.dk 


