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Sådan kan du som medarbejder håndtere en  
tilbagevenden til din arbejdsplads 

På pressemøde d. 6. april 2020 præsenterede statsminister Mette Frederiksen regeringens første 
plan for en delvis genåbning af Danmark. Meldingen kom lige op til påske, og derfor har mange 
virksomheder og institutioner haft rigtig travlt med at fortolke og afdække, hvorledes den gradvise 
genåbning kan og skal finde sted på den enkelte arbejdsplads. I denne uge kom endnu en varsling, 
som peger på, at der snarligt sker yderligere initiativer for genåbningen af Danmark.

Som medarbejder står du måske i en situation lige nu, hvor du afventer udmeldinger fra din arbejdsgiver om-

kring genåbningen, og hvilken betydning det har for dig.  

Bekymringerne om smittefarer ved genåbningen er begyndt at melde sig på banen hos dig. Og bekymringer 

omkring hvordan dit liv nu skal ”stykkes” sammen fylder også. Du har måske børn, som snart kan komme 

eller så småt er begyndt i institution igen, og du har måske svært ved at se, hvordan det kan hænge sam-

men for jer ift. det arbejdsliv, du havde før Corona. Eller måske er du en af dem, hvis barn, der ikke er plads 

til endnu i en genåbning, og du føler dig som en lus mellem to negle, fordi du frygter, at din arbejdsgiver nu 

forventer, at du begynder at vende tilbage på arbejdspladsen.

Måske er der i den seneste tid tilmed sket store omvæltninger i virksomheden. Nogle kollegaer blev hjem-

sendt, andre opsagt, og flere har arbejdet hjemmefra, og du føler dig derfor ret usikker på din egen fremtid i 

virksomheden.  

Du står foran igen at skulle omstille dig nye arbejdsbetingelser, evt. nye opgaver og sidst men ikke mindst en 

ny privat situation, som du kæmper med at få løst. Men du er ikke alene – stort set alle dine kollegaer står i 

lignende situation. Måske kan nedenstående hjælpe dig til at få lidt indsigt i, hvad der rører sig hos mange i 

øjeblikket.

En medarbejder der har været fysisk tilstede på arbejdspladsen under hele krisen
Du har arbejdet som vanligt i løbet af de sidste par måneder. Du har måske haft ekstra travlt og oplever at 

have haft mange flere opgaver, end vanligt. Du mærker måske allerede nu et pres af de forandringer, som er 

overgået dig, du har måske følt dig meget alene, men oplever nu bekymringer over igen snart at skulle mødes 

med kollegaerne og kunderne og den smittefare, der ligger i det? 

Hjemmearbejdende medarbejder
Du har den seneste tid brugt energi på at tilpasse dig de nye rammer som hjemmearbejdende. I starten var 

det måske lidt vanskeligt, men den seneste tid er det måske faktisk begyndt at fungere. Om end det har 

været en hektisk tid at få balanceret hjemmearbejde med et familieliv under samme tag, så oplevede du fak-
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tisk, at det fandt et leje, hvor I både havde tid sammen, og det samtidigt har været en betydelig beskyttede 

faktor ift. smitte at være hjemmearbejdende. Du afventer måske fortsat nyt fra institutionens håndtering af 

genåbning og fra din leder ift. håndtering af virksomhedens genåbning. Hvis det kun er de små børn, der del-

vist kan starte i institution, mens den store fortsat skal hjemmeskoles, hvad betyder det så for din mulighed 

for fysisk at vende tilbage på arbejdspladsen? Bekymringer om ikke at slå til som forældre eller medarbejder 

fylder hos dig? Hvordan skal du håndtere den øgede smitterisiko, som I nu uundgåeligt bliver udsat for igen? 

En hjemsendt medarbejder
Som hjemsendt medarbejder gør du dig mange tanker om, hvilken betydning genåbning kommer til at få for 

dig og dine muligheder for at fastholde jobbet og gensyn med kollegaer. 

Du sidder måske lige nu hver dag og venter på en ny melding fra din leder. Mange i din situation vil sidde med 

en følelse af afmagt og fortvivlelse og bekymringerne om, hvorvidt man bliver glemt, overflødig eller undvær-

lig er mange. Udover det har du samme udfordringer som de hjemmearbejdende ift. at få praktikken til at gå 

op med institutionernes genåbning, hvis du har børn, og det er måske uvant for dig at forestille sig, hvordan 

det er praktisk muligt, nu hvor du skal starte på job igen. Der begynder desuden fra institutionens side at 

åbne sig muligheder for orlov, hvor du kan holde dine børn hjemme fra institutionen. Men hvad vil det betyde 

for din situation på jobbet? Og hvad vil din arbejdsgiver tænke om dig, hvis du delte den overvejelse?

Du bliver usikker på, hvordan du kommer op i gear igen. Og mærker at isolation og følelsen af ”missing out” 

kombineret med usikkerhed for, hvad der skal ske, påvirker dit humør og dit engagement på arbejdet. Du 

mærker måske også et skår i relationen til din arbejdsgiver, og må arbejde lidt på at skabe tryghed og tillid til 

arbejdspladsen igen. 

Her kan du læse PFA’s råd til, hvordan du  
kommer succesfuldt tilbage på arbejdet igen.

Bevar roen 
Det er vigtigt i den næste tid, at du virkelig arbejder på at bevare roen. Lad ikke 

bekymringerne overmande dig. Del de bekymringer du har med din leder og dine 

nærmeste, men hav også fokus på, hvordan du kan løse den situation, du står 

overfor på trods af bekymringer. Sæt tid af til, at du kan gå i løsnings-mode, 

spar med andre i lignende situation, hvis det er svært at se sig ud af. 

Beslut dig for, at det skal blive godt 
Sig til dig selv, at ”det nok skal gå”. Du har tilpasset dig til nogle meget anderle-

des betingelser for dit arbejde og din dagligdag for en måned siden, og du kan 

gøre det igen. Det er muligt, om end det kommer til at koste nogle kræfter den næste tid. 

Genåbningen af samfundet er en god ting
Hold fokus på de fordele det har, at samfundet genåbner. I en tid, hvor rigtig mange står i en noget hektisk 

situation med nogle børn, der er startet op, nogle var der ikke plads til, og de store børn, særligt dem fra 

6. klasse og opefter, som endnu ikke er fuldstændigt selvkørende, skal fortsat hjemmeskoles. Men hvilke 

fordele har det for jeres familie? Hvad betyder det for dine børn, at de igen skal se deres kammerater? Hvad 

betyder det for din nabo og hans familie eller din kollega, at hans virksomhed skal starte op igen? Brug tid på 

at reflektere over fordelene, og lad dem guide dig. Hvordan kan du få implementeret nogle af de gode erfa-

ringer, du har fået og som har skabt værdi for dig den seneste måned med ind i en ny dagligdag?

Praktikken løser sig 
Hvad gjorde du for en måned siden for at omstille dig? Er der metoder, du kan tage i brug igen, som du fandt 

meningsfyldte? Husk at din leder og myndighederne har taget og tager også et stort ansvar for, at praktikken 

løser sig, men overvej, hvordan du selv kan bidrage. Hav først og fremmest fokus på, hvordan du får skabt en 

ny god struktur for din ”nye” dagligdag.
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Udvis og signaler tillid
Hav tillid til dine medmennesker. Vis at du stoler på, at tingene nok skal løse sig. Signaler det over for dine 

nærmeste og dine børn. Hav tillid til at både dine børns institutioner, din arbejdsgiver og andre i din om-

gangskreds forsøger at skabe så gode forudsætninger som muligt, for at genåbningen af samfundet bliver 

succesfuld. Hav tillid til de anbefalinger, der kommer fra myndighederne og fokuser på, hvordan du kan bidra-

ge til at skabe gode rammer for dig selv, din familie og dine kollegaer fremover.

Efterlev sundhedsstyrelsens anbefalinger
Hold dig orienteret omkring, hvad rammerne og sundhedsstyrelsen anbefalinger er ift. en genåbning. Du kan 

evt. læse de offentlige retningslinjer til private virksomheder her: https://em.dk/media/13626/retningslin-

jer-om-ansvarlig-indretning-af-kontorarbejdsplader-mv-opdateret.pdf.

Måske hjælper det dig til at forstå, hvad der skal ske. Forestil dig, hvordan du selv vil efterleve de retningslin-

jer. Lav evt. en plan for, hvornår du i løbet af din arbejdsdag som minimum vasker hænder, spritter af etc. På 

den måde kan du selv tage styring over de behov, du har for at reducere smittefaren hjemme hos jer. Du kan 

til hver en tid bidrage med input til din arbejdsgiver omkring håndteringen af genåbningen. Det er også nyt 

for din leder, så hvis du har input, som du kan mærke ligger dig på sinde ift. at kunne få en bedre tilbageven-

den, så del dem endelig.

Accepter at smitte er en uundgåelig faktor
Husk at du igennem de sidste par måneder faktisk har opereret i en verden, hvor smitte er en uundgåelig og 

reel risikofaktor for alle i verden. Du har virkelig gode forudsætninger for at tage hensigtsmæssige forholds-

regler. Smitterisici betyder ikke, at du ikke kan have et godt liv og hele tiden skal være bekymret omkring 

smitte af dig selv eller andre. Hvis du tager de forholdsregler, du kan ift. afstand, håndvask mv. så kan du 

ikke gøre mere. 

Tæt dialog med din leder
Det er vigtigt, at du har en tæt dialog med din leder omkring din private situation, hvis den udfordrer dig. En 

åben og ærlig kommunikation er vejen frem ift. at komme i mål med en genåbning af samfundet. Der er så 

mange perspektiver i dit liv, som din leder ikke er bevidst om. Dine bekymringer for smitte fx. Du kan ikke 

forvente, at han/hun kender til de udfordringer, I står i som familie, så tag ansvar og del det med ham/hende, 

så I sammen kan finde nogle gode løsninger.  

Tilbagevendelsesplan
Udarbejd og eventuelt i samarbejde med din leder en plan for din tilbagevenden til arbejdspladsen.

Struktur, tidsrum, opstart, opgaver, afstem eventuelt også din fysiske placering, så du kan finde tryghed ift. 

ikke at skulle ”lede” efter din plads, når du kommer tilbage.

Overvej om følgende råd kan lette overgangen til den fysiske arbejdsplads:

• Besøg arbejdspladsen inden første arbejdsdag 

• Planlæg et par fysiske møder (med afstand) med din chef eller kollegaer, så du ligesom får vænnet dig lidt til, 

at I igen er fysisk tilstede

• Afstem konkret med din leder, hvilke opgaver der skal varetages, når du vender tilbage, start evt. med noget 

velkendt

• Vær opmærksom på at det sociale fællesskab med kollegaerne også skal plejes og genetableres. Så prioriter 

det ekstra i den første tid. Giv plads til at tale om bekymringer med hinanden, I deler nok flere af de samme 

– men gør det i afgrænsede tidsrum – så bekymringer ikke flyder ind over hele arbejdsdagen. Hjælp dine 

kollegaer med at have det fokus. 

• Aftal ugentlige møder med din leder, hvor der evalueres på din ”opstart”.

Husk det bliver kun sværere at komme tilbage, jo længere tid der går, så hjælp dig selv og forsøg allerede nu 

at fokusere på, hvad der kan lette overgangen for dig.


