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Jette Munkgaard Christensen er chef og 
medejer af Skjern Dyrehospital. Det var 
hun også, da hun blev ramt af stress på 
et tidspunkt i karrieren, hvor hun havde 
været dyrlæge i 13 år. 

- Mine symptomer var hukommelses-
vigt, mavesmerter og søvnbesvær, lige-
som jeg var grådlabil, blev let udmattet 
og havde føleforstyrrelser i fingrene og 
N. Facialis-smerter. I mit tilfælde var der 
arbejdsmæssige forhold, som var bela-
stende, og de havde været belastende 
over flere år. Vi havde været nødt til af 
afskedige dygtige medarbejdere, som vi 
holdt meget af, pga. økonomi. Det var 
rigtig hårdt, fortæller Jette Munkgaard 
Christensen. 

Det største pres viste sig at være fami-
liemæssigt. 

- Jeg »væltede« efter en periode med 
mange møder og undersøgelser i forbin-
delse med mit barns medicinske udred-
ning. I en periode inden havde jeg haft 
søvnbesvær. Jeg faldt fint i søvn, men 
vågnede kl. 02, og i stedet for at ligge 

der og glo, stod jeg op og arbejdede til 
kl. 04, hvor jeg så gik i seng igen og 
kunne sove til kl. 6. Jeg drak meget 
kaffe, og jeg skulle have indset, at jeg 
var ved at komme ud til kanten, konklu-
derer hun.

- Der var egentlig ingen grund til, at 
jeg skulle blive syg, forklarer Jette Munk-
gaard Christensen. 

- Men jeg glemte fuldstændigt et 
opfølgende møde, hvilket tidligere ville 
have været utænkeligt. Da jeg opda-
gede forglemmelsen, flere dage senere, 
og ringede og undskyldte og forklarede, 
at jeg var blevet stressramt med hukom-
melsesbesvær, lød svaret fra børnepsy-
kologen: »Det skal du ikke tænke på, vi 
oplever tit forældre går ned med stress, 
når deres barn har været i udredning«!

- Jeg bliver sjældent vred, men det 
gjorde jeg der. Hvorfor blev jeg ikke 
advaret om sådan noget inden? Jeg 
kunne jo bare være gået på nedsat tid 
under udredningen af mit barn og måske 
være sluppet for at blive syg. 

Det endte med en fuldtidssygemelding i 
14 dage og en deltidssygemelding i 2 
måneder. Jette Munkgaard Christensen 
har erfaret, at det er dyrt at være syg. 

- Jeg håber, at jeg i fremtiden er bedre 
til at opdage symptomerne, før det går 
galt. Også for andre, tilføjer hun. 

- Jeg har desværre oplevet, at stress 
og compassion fatique har ramt mange 
af de dygtigste, mest omhyggelige, 
glade og dejlige mennesker, jeg kender. 
Engagerede mennesker har tilsidesat 
deres egne behov. De opdagede ikke, 
at de var på vej ud over kanten.  

- Jeg har haft stor hjælp af min egen 
læge, der anbefalede en dygtig psyko-
log. Samtalerne hjalp meget. Jeg kunne 
klare mig uden psykofarmaka. Jeg har 
haft stor gavn af at gå over på koffeinfri 
kaffe, en dygtig homøopat og en dygtig 
akupunktør. Men især en forstående 
ægtefælle og superdejlige kolleger, 
understreger Jette Munksgaard Chri-
stensen.

En kombination af stort arbejdspres efter en økonomisk hård periode og bekymringer i 
familien fik dyrlæge Jette Munkgaard Christensen til at bukke under for stress.

Sygemeldt på grund af stress 

Arbejdsulykker 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I alt

Fordelt på skademåder
Kontakt med elektrisk strøm, varme/kulde, farlige stoffer     1   1   2
Fald, stødt imod en stationær genstand (tilskadekomne er i bevægelse) 5 2 1 1 7 4 20
Ramt af/kollideret med genstand eller person i bevægelse 1 2 2 5 1 5 16
Kontakt med skarp/spids/grov genstand 5 2   1 1 2 11
Klemt/mast 2 1   4 1   8
Fysisk og psykisk overbelastning 7 8 7 7 1 4 34
Bid, stik, spark mv. fra dyr og personer 11 15 19 15 23 21 104
Anden skademåde eller uoplyst 2 3 1 1 2 8 17
Fordelt på skadens art
Anden oplyst eller uoplyst skade 6 9 3 3 2 6 29
Chok     1   1   2
Forgiftning og infektion 1 2 1 1 2   7
Hjernerystelse og indre skader 1 2 1 2 6 6 18
Knoglebrud 2 2 5 1 5 7 22
Ledskred, forstuvninger og forstrækninger (overbelastning) 12 10 10 17 11 8 68
Skader, der skyldes lyd, vibrationer eller tryk         1 1 2
Sår og overfladiske skader 7 7 9 10 9 15 57
Tab/knusning af legemsdel 1         1 2
To eller flere lige alvorlige skader 3 1 1       5

Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet 
2013-2018 inden for brancherne: Læger, 

tandlæger og dyrlæger

Arbejdsulykker 
anmeldt til 
Arbejdstilsynet 
2013-2018 for 
dyrlæger fordelt 
på skademåder 
og skadens art.

Årstal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Ialt

Dyrlæger 33 33 31 34 37 44 212
Alment praktiserende læger 20 9 15 15 19 21 99
Praktiserende speciallæger 26 15 23 17 8 16 105
Praktiserende tandlæger 48 48 54 50 51 53 304
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