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MARS-grupper, Arbejdsmedicinsk
Afdeling, Århus Universitetshospital
• Manual udviklet af psykologerne: Janne Hertz og
Rikke Brix (2005)

• Morten Willert Ph. d., Arbejdsmedicinsk Afdeling,
Århus Universitetshospital, Projektleder for MARSprojektet
• Randomiseret venteliste-kontrol-design

Rationalet
1. Udvikling af MARS (2005)
• Et stigende sygefravær på grund af stressrelaterede symptomer
• Efterspørgsel på viden om intervention der bedst afhjælper stress.
2. Integrering af MARS på Arbejdsmedicinsk Afdeling, Region Sjælland (2014)
• At få et evidensbaseret tilbud til denne patientgruppe, da gruppen ofte
falder mellem to kategorier, psykiatri og et marked med udokumenterede
tilbud.
• Gruppetilbud - brud med individualiseringstendens

Status
• Mere end 75 forløb alene på Arbejdsmedicinsk Afdeling,
Århus
• MARS i Odense, Esbjerg og Nykøbing F. (Region Sjælland)
• Venter på yderligere udvidelse i Region Sjælland
• Gode tilbagemeldinger på de første forløb

Visitation
 ---- Efter grundig udredning--- Inklusion:
• Væsentlige arbejdsmæssige påvirkninger
• Symptomer > 4 uger (psykiske, fysiske, adfærd)
• Hvis fuldtidssygemeldt, så ønske om at genoptage arbejdet

Eksklusion:
 Problemer primært ifht. Samarbejde/mobning/chikane
 Primære belastninger udenfor arbejdet

 Sværere psykiatrisk lidelse
 Aktuelt misbrug

Rammer og indhold
• Arbejdsform og indhold:
• 9 deltagere
• Ledes af psykologer (1-2)
• 8 møder over 3 mdr. (kl. 9-12) + boostersession
• Oplæg med slides, mindfulness, gruppearbejde og hjemmearbejde

• Kognitiv adfærdsterapi:
• Undervisning om stress
• Nuancering af tanke- og handlemønstre
• Stress-reducerende teknikker
• Hjemmearbejde

9

Arbejdspladsen inddrages inddirekte

Arbejdsplads

 Registrering af
situationer
 Hjemmearbejde:
Afprøvning på
arbejdet

MARS-gruppe
 Gruppearbejde udfra
registrering
 Evaluering af
hjemmearbejde i
”runden”

Indhold i behandlingsforløbet:
 1. Session: Stressens fysiologi, Introduktion til registrering af stress-situationer,
foreløbig målsætning.

 2. Session: Introduktion til kognitiv model for stress
 3. Session: Stress-tænkning, kognitiv stressmodel, introduktion til
kolonneteknik
 4. Session: Prioritering af tid, Introduktion til leveregler

 5. Session: Individuelle leveregler
 6. Session: Tænkning og kommunikation, fokusering af individuel
målsætning
 7. session: Opsamling på tidligere øvelser, status på aktuel stress-situation,
afklaring af relevante mestringsstrategier
 8. session: Fastlæggelse af fremadrettet plan for stresshåndtering,
tilbagefaldsforebyggelse, evaluering
 9. session: Opsamling, status, opfriskning af færdigheder

Uddrag af indhold:
Stressreducerende teknikker:
Psykoedukation:

Kognitive teknikker:

Resultater fra forskningen:
Psykologiske udfaldsmål:
 Der var et betydeligt fald i Perceived Stress Scale (PSS-10) i
gruppen der var randomiseret til omgående start, sammenlignet
med venteliste-gruppen.
 Også pæne effektstørrelser på søvn, coping, kognitive
forglemmelser og generelt funktionsniveau

Sociale udfaldsmål:
 Reduktion i selvrapporteret sygefravær, lignende trend på
registerbaseret mål for sygefravær (dog ikke signifikant)

Kilder: Willert, Thulstrup, Hertz & Bonde, 2009; Willert, Thulstrup, Hertz & Bonde, 2010;
Willert, Thulstrup & Bonde, 2011

Tilbagemeldinger

- Gruppe, normalisering, accept, erkendelse (Mark, 2013)
 ”Det har været et sted, hvor jeg føler mig mindre forkert!”
 ”Her er det ok at være stresset, men vi har fået hjælp til hvordan
vi kommer ud af de stressede situationer”

 ”Da vi startede var jeg lidt spændt på, om det ville blive sådan
noget med, at man sad og pillede navler. Men det synes jeg slet
ikke, jeg har oplevet. Selvfølgelig har folk været i samme båd,
men man har været god til at stille nogle spørgsmål til hinanden
og give hinanden andre perspektiver. Det havde jeg ikke tænkt,
at der ville være overskud til, og det synes jeg er rigtig, rigtig
godt”.

Tilbagemeldinger
- Kognitive komponenter

 ”Det har været meget virksomt at blive udfordret på at
ændre mine tanker og dermed følelser”

 ”Åndedrætsrummet er fantastisk for mig <3”
 ”Jeg ser mine tanker som tanker. Fx katastrofetanker, som jeg
så ofte tænker, forsøger jeg at sige ”rend og hop” til. Hvad er
det værste, der kan ske?”.
 ”Registreringsskemaet har åbnet mine øjne for hvilke
situationer, der stresser mig mest. Leveregler  av de gjorde
ondt, men en gave at lære om og arbejde med”.

OBS- punkter:
Visitation:

Forventninger:

 Ikke egnet til gruppe

 Relativ stram struktur

 Ikke match med KAT (kognitiv
adfærdsterapi)

 Mig eller arbejdet, der skal
“arbejdes med”?!

 Anden behandling

 At lave hjemmearbejde

 Relevante individuelle temaer: fx.
Kontrol, perfektion, ansvarlighed,
forventninger, høje krav, hårdt
arbejdende

 At rumme hinanden

 (valget af fokus siger intet om
årsagen)

 Tilgodese mig >< tilgodese
gruppen

Perspektiver/næste skridt


Fx Registeropfølgning på MARS (5 års prognose: ift. sygefravær,
flexjob, pension, diagnoser, medicin). Århus



Forske mere i stressbehandling, fx er disse behandlinger for alle? Er
der nogle patienter vi misser eller der frafalder oftere end andre?



Bedre samarbejde med arbejdspladser



Bedre viden om hvad der forebygger stress og påvirker
sygefravær



Andre stressbehandlingstilbud/livsmestringstilbud på
Arbejdsmedicinsk Afdeling i Region Sjælland



OBS: Yun Ladegaard og Christian Gade Jensen:
Stressbehandlingskonferencen, jan 2017 – bedre videndeling og
øget indsigt i området
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