


 



280 henviste sygmeldte med stress 

0. 
Kalmia – 
gruppebehandling 10 
gange 
Gruppeter. , BAT og 
MFN 
 

1. 
Interventions- 
gruppe 
(hillerødkoncept) 
8 samtaler + MFN 
kursus 8 uger 

2.  
Kontrolgruppe, 
venter i 3 mdr. 
modtager bh1. 
Må gerne søge 
anden 
behandling 

3.   
TAU 
Modtager op til 12 
sessioner 
psykologbehandling 
 

COPEWORK undersøger de 
sygemeldtes arbejdspladser 



 



 



Resultater 

• Hillerødmetoden og gruppebehandling: deltagerne kom hurtigere 
tilbage i arbejde end psykologbehandling og ventelistegruppen 

• 6-7 gange større chance for at arbejde fuldtid efter behandling i 
Hillerød- og gruppebehandlingen sammenlignet med 
ventelistegruppen. Men også psykologbehandling signifikant ift. 
ventelistegruppen. (Hovedparten fra ventelistegruppen fik anden 
behandling som de selv opsøgte.) 

• Symptomreduktion: alle 3 behandlingsgrupper havde signifikant 
fald i symptomer sammenlignet med ventelistegruppen 

• Fysiologisk retter deltagerne sig 

• Efter et og tre år havde forskelle udlignet sig ift. at være i job igen. 
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Hillerødmetoden 

 8 samtaler med læge eller psykolog (tværfaglig 
 tilgang)  

 

 8 ugers MFN kursus (MBSR) 

 

 

 



    Krav / udfordringer   Ressourcer 



    Krav / udfordringer   Ressourcer 

Kvantitet 

Følelsesmæssigt 

Komplekst 

Fx 
Søvn 

Motion 

Energi 

Netværk 

Ydre og indre krav 



Hillerødmetoden 

• Helhedsorienteret:  

• krop/psyke 

• arbejdsliv og privatliv 

• individ og organisation (brobygning til arbejdsplads via møde) 

• problemløsende terapi  

• multiteoretisk  

• behandlingen/elementer tilpasses klienten (ikke to er ens)  

• evidens bag elementer i behandlingen 

• hjemmeopgaver hver gang 

• værktøjer/øvelser 

• psykoedukation  

• motion  

• journal til klient  

 



Viden  

Vaner  

Færdigheder  

Holdninger  



Hvorved adskiller COPESTRESS sig fra mange 
andre behandlingsformer  

• Problemløsende terapi / PST 

• Læge ved forsamtale 

• Psykiatrisk back up 

• Journal sendes til den stressede 

• Tilbagemelding til egen læge 

• Brobygning til arbejdsplads 

• Tværfaglige konferencer 

• Mindfulness 

• Ikke manualstyret 

• Motion 

• Hjemmeopgave 

• Symptommåling undervejs 


