
Til Økonomiudvalget den 2. oktober



Ledelse

• Vi har som ledelse et ekstra stort ansvar for at handle

• Det er ledelsen, der mere end andre, er kulturbærere. Lederen har derved muligheden og ansvaret for at få sat 
retning og taget de beslutninger, der skal til

• Det er ledelsen, der kan prioritere ressourcerne

• Det er ledelsen, der kan ansætte og fyre medarbejdere og ledere



Handleplan baseret på KL’s seks temaer

• HR har udarbejdet en detaljeret handleplan med konkrete 
forslag til indsatser

• Alle indsatser falder indenfor KL’s seks temaer, som 
erfaringsmæssigt har vist at have effekt i forhold til at nedbringe 
sygefraværet

• Det er en ”bred” handleplan,  der afspejler, at årsagerne til 
sygefravær er komplicerede, hvilket kræver en vifte af 
forskellige indsatser

• HR har udarbejdet forslag til systematik og ”sagsflow” for at 
tydeliggøre, hvem gør hvad, samt sikre, at informationen flyder 
både op og ned i organisationen

• MED systemet spiller en central rolle i den foreslåede 
systematik

Seks temaer i en effektiv sygefraværsindsats
KL – En kur mod sygefravær.  5



• Tydelig ledelse
• Onboarding for nye ledere

• Personlighedstest ved lederrekruttering
• Coaching (3 sessioner) efter ansættelse baseret på personlighedstest
• Sygefraværssamtale (kursus)
• Klar opgavedefinering og samarbejde mellem leder og nærmeste leder
• Campus – undervisning I forandringsledelse og kommunikation
• Faxe i Fællesskab – udvikling af attraktive og udviklende arbejdspladser

• Støtte til ledere
• Coaching baseret på personlighedstest

Oversigt - handleplanens indsatser



• Fælles ejerskab
• Repræsentanter fra Hovedudvalget besøger alle arbejdspladser
• Inddragende proces ved iværksættelse af sygefraværsindsats (Chefforum, Hovedudvalg, Lederforum, 

Centerudvalg og arbejdspladser)
• Centervis uddannelse af TRIO/AMG
• Centervis arbejdsmiljødag
• Hovedudvalget nedsætter arbejdsgruppe til sammenskrivning af Nærværspolitik samt Stress og Trivsel
• Fastsættelse af måltal og udarbejdelse af handleplaner for hver enkelt arbejdsplads
• HR støtter arbejdspladsen eventuelt ved at gennemføre konkrete processer

Oversigt - handleplanens indsatser



• Systematisk brug af statistik
• Uddannelse i ledelsesinformation (KOMLIS)
• Anvendelse af ledelsesinformation
• Work Balance Institut – Online platform til arbejdspladsvurdering, trivsels- og ledelsesevalueringer
• Afrapportering fra chefer og ledere 
• Afrapportering fra HR

• Sygefraværssamtaler
• Centervis uddannelse i sygefraværsprocedurer og den svære samtale
• Pixiudgave – den gode samtale
• HR støtter ved afskedigelse

Oversigt - handleplanens indsatser



• Tidlig indsats
• Nordisk Krisekorps

• Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital
• Vision for kerneopgaven
• Arbejdsmiljøets dødssynder udarbejdet af Københavns kommune
• HR støtter arbejdspladsen for eksempel ved lederudvikling, teamudvikling, lederteamudvikling, 

konflikthåndtering og organisationsudvikling til at implementere visionen ad hoc
• Fratrædelsessamtaler

Oversigt - handleplanens indsatser



• Vi udarbejder måltal for nedbringelse af sygefravær for alle arbejdspladser samt handleplan som beskriver de 
konkrete tiltag for nedbringelse

• Arbejdet med indsatser og måltal følger KL skabelonen (hvem,  hvad, hvordan og hvornår)

• Lederen har handlepligt ved afvigelse fra planen

• Kvartalsvis opfølgning, hvor alle arbejdspladser (TRIO) afrapporterer til centerchef, Chefforum og Hovedudvalget

• Onboarding er obligatorisk for alle nye ledere

• Det er obligatorisk at HR tester ved rekruttering af nye ledere

• Coaching med HR er obligatorisk for ledere, hvis arbejdsplads har et højt sygefravær (målgruppen skal defineres 
yderligere)

Principper for arbejdet med sygefravær



• At skabe fælles ejerskab,  forpligte og informere hele organisationen, fra direktion til enkelte arbejdspladser, bliver 
afgørende for, om indsatsen med at nedbringe sygefraværet generelt lykkes. Den enkelte leder og TRIO har 
hovedansvaret for dette på den enkelte arbejdsplads

• Arbejdspladser, der har iværksat indsatser uden effekt i tre kvartaler, er forpligtiget til at kontakte HR og lægge en 
plan for det videre arbejde (Nærværs team)

• De beskrevne indsatser i Handleplanen kan ikke løftes af HR alene. Nogle indsatser vil skulle hentes ind fra 
eksterne leverandører. Det enkelte center står for denne udgift

• Alle indsatser der tilkøbes af eksterne leverandører med relation til sygefraværet kvalitetssikres af HR 

• Udestår. Tidslinje med placering af aktiviteter og proces for opstart

Principper for arbejdet med sygefravær



Tidsplan 
• Tydelig ledelse
• Fælles ejerskab
• Ordentlig statistik
• Systematiske samtaler
• Tidlige indsatser
• Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital

Nordisk 
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Onboarding: Personlighedstest 
ved rekruttering af ledere

2019
Juli August September Oktober November December

2019

WOBA
KOMLIS 

sygefraværsdata

HR forbereder og planlægger indsatser i 2020

Hovedudvalget nedsætter arbejdsgruppe: 
Sammenskrive nærværspolitik samt 
retningslinjer for stress og trivsel 

Hovedudvalg nedsætter en 
arbejdsgruppe til udarbejdelse af 
procedure for god håndtering af 

sygefravær
- hvornår gør man hvad? 

Inddragende proces –Chefforum
Drøftelse af handleplan

Inddragende proces –Hovedudvalg
Drøftelse af handleplan

Udarbejdelse af kommunikationsplan

Pixiudgave den 
gode samtale

(Udarbejdelse)



Tidsplan 
• Tydelig ledelse
• Fælles ejerskab
• Ordentlig statistik
• Systematiske samtaler
• Tidlige indsatser
• Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital
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2020
Januar Februar Marts April Maj Juni

2020

Hovedudvalg og Chefforum i fællesskab:

1. Drøfter Handleplanen, indsatser og 
strategi for implementering.

2. Drøfter og udarbejder i fællesskab 
overordnede principper for 

fastsættelse af måltal på de enkelte 
arbejdspladser

Inddragende proces –
Lederforum

Drøftelse af handleplan

Inddragende proces –Centerudvalg

1. Centerudvalg inviterer TRIO / AMG og drøfter samt fastsætter 
overordnede måltal for arbejdspladser for reducering af 
sygefravær. 

2. Drøftelse af handleplan

Onboarding:
Klar opgavedefinering og samarbejde (samtale med 

nærmeste leder/chef)

Pixiudgave 
Arbejdsmiljøets 

dødssynder 
(Udarbejdelse)

Uddannelse i ledelsesinformation (KOMLIS) 
& anvendelse af ledelsesinformation

Onboarding: Coaching ved 
rekruttering

Campus: Online undervisning i 
forandringsledelse og kommunikation

Centervis uddannelse i sygefraværsprocedurer og den svære 
samtale



Tidsplan 
• Tydelig ledelse
• Fælles ejerskab
• Ordentlig statistik
• Systematiske samtaler
• Tidlige indsatser
• Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital
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2020
Juli August September Oktober November December

2020

Inddragende proces –Arbejdspladser
Drøftelse af handleplan

TRIO / AMG arrangerer proces på arbejdspladsen hvor måltal 
præsenteres og konkret handleplan i forhold til reduktion af 

sygefravær udarbejdes

Institutionsbesøg ved Hovedudvalg

Afrapportering fra HR

Afrapportering fra chefer & ledere

Onboarding: Undervisning i 
Sygefraværssamtaler / procedure

HR opstart af leder coaching v. sygefravær over 10 %

Centervis uddannelse af TRIO/AMG Centervis arbejdsmiljødag

Vision for kerneopgaven (Faxe i Fællesskab på arbejdspladsen)

Fratrædelses-
samtaler 


