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Mentalt overskudd 
Overskudd er viktig, ikke bare økonomisk.  

Konsentrasjon, hukommelse og utholdenhet er nødven-

dig for å prestere i et moderne arbeidsliv. Da må man 

først ha mentalt overskudd. I mange jobber er psykisk 

helse den viktigste faktoren for å fungere. For jobben 

gjøres i hodet. 

Vanlig grunn til fravær 

I våre dager er det sterk sammenheng mellom psykisk 

helse og arbeidsevne. Mange undervurderer konsekven-

sene av dette. I 2014 er lettere psykiske plager grunnen 

til hver femte sykmeldingsdag. Slike plager prioriteres 

lavt i det offentlige helsevesenet.  

Et privat helsetilbud 

Arbeidsklinikken er et privat legekontor som er spesiali-

sert på psykisk helse i arbeidslivet. Klinikken inngår avta-

ler med bedrifter som vil ha muligheten til å gi ansatte et 

profesjonelt tilbud ved behov.   

Mer enn psykologisk behandling 

Ansvarlig behandler er lege og spesialist i psykiatri og 

arbeidsmedisin. Man får derfor et utvidet behandlings-

tilbud i forhold til ordinær psykologisk behandling. 

Kroppslig sykdom kan starte som psykiske symptomer. 

Medisinske vurderinger og avklaring av fysisk helse kan 

være viktig, også ved psykiske plager. 

 

Kognitiv samtalebehandling 

Kognitiv terapi er en populær 

og etterspurt behandlings-

form. Den brukes ofte ved 

Arbeidsklinikken. Behandling-

en er effektiv mot mange van-

lige psykiske problemer. Mye 

kan gjøres i løpet av få timer. 

 

Lavterskeltilbud  

Man behøver ikke føle at man har en psykisk sykdom 

eller trenger behandling for å ta kontakt med Arbeidskli-

nikken. Psykisk ubehag som å føle seg nedfor, stresset, 

utbrent, ha angst og uro eller søvnvansker kan være 

utgangspunkt for en vurderende samtale.  

Viktigere er det hvis problemene er alvorlige. Ansvarlig 

behandler har mye erfaring med dette og samarbeider 

med det øvrige helsevesenet når det er nødvendig.  

Omsorg og respekt 

Som pasient ved Arbeidsklinikken møtes man med om-

sorg og respekt uansett hvorfor man kommer.  

Taushetsplikten er den samme som hos andre leger.  
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