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Rapport fra KL (En kur mod sygefravær, oktober 2014) opsummerer erfaringer fra 
øvrige offentlige arbejdspladser og peger på, at sygefraværsindsatsen kan styrkes 
yderligere gennem:

 Tydelig ledelse
o En central plan for håndtering af sygefravær, der involverer alle ledelseslag 

i organisationen. Heri kobles en forståelse af, at trivsel og sygefravær er to 
sider af samme sag. 

o Centerchefer der aktivt kontakter lederen på arbejdspladser med højt 
sygefravær og har løbende fokus på opfølgning. 

o På arbejdspladserne skal lederen balancere nærhed, åbenhed og gode 
sociale relationer samt systematisk gennemførelse af sygefraværssamtaler. 

o Lederen på arbejdspladsen skaber retning for udvikling af kerneopgaven 
og dermed styrker engagementet og oplevelsen hos medarbejderne af, at 
deres arbejde er vigtigt og at de gør en forskel.

o Der gennemføres drøftelser på arbejdspladserne omkring ”hvornår er man 
syg” og hvordan sikrer man hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen efter 
sygdom.

o Topledelsen og nærmeste leder har lige stor betydning for medarbejdernes 
motivation. Topledelsen skaber og vedligeholder kulturen i organisationen. 
Ledere på arbejdspladserne skaber og vedligeholder arbejdsklimaet på 
arbejdspladserne.

 
 Fælles ejerskab på – tæt og forpligtende samarbejde med MED-systemet

o Tæt samarbejde i MED systemet, hvor der gives plads til at MED systemet 
inddrages og høres ift. udarbejdelse af nye politikker.

o Erfaringer viser at den tid, der bruges på denne proces ”tjenes” ind ved, at 
der opbygges tillid og nye tiltag kan derved præsenteres samlet af ledelse / 
MED system. Det skaber mere ro og retning.

o MED-systemet bør løbende drøfte sygefraværet og helst i relation til trivsel.
 

 Systematisk brug af statistik
o Retvisende statistik er afgørende ift. at synliggøre omfanget af fraværet, og 

effekten af den efterfølgende indsats. 
o En fast systematik ift. hvor ofte tallene gennemgås, og hvordan tallene 

efterfølgende bruges. En drøftelse af, om der er et vist niveau hvor konkrete 
indsatser er påkrævet, og hvad proceduren i så fald består af. 

o Omtal sygefravær i dage fremfor procent.
o Sygefraværet opgøres, så det er sammenligneligt på landsplan.
o Statistik kan ikke stå alene. Der er behov for at finde ud af, hvad der ligger 

bag tallene. 
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 Systematiske sygefraværssamtaler
o Samtalerne bør afholdes efter en fastlagt systematik.
o Sygefraværssamtaler er både omsorg og afklaring. Stil de spørgsmål der 

skal stilles men vær venlig. 
o Et væsentligt element er at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen.
o Uddan ledere i at føre sygefraværssamtaler / have adgang til sparring.
o Følg procedurerne for samtalen. Det skaber tydelighed, reducerer 

usikkerhed og skaber gennemsigtighed og retfærdighed ift. at alle 
behandles ens. 

 
 Tidlige indsatser på arbejdspladserne ved forværring af sygefraværet

o De involverede kommuner benytter sig af en del forskellige sundhedstilbud 
både ift. fysisk og psykisk sundhed.

o Det tilbud der vurderes til at have størst effekt, er adgangen til psykolog 
samtaler og hurtig udredning (psykisk).

 
 Styrke trivsel, arbejdsmiljø og social kapital på arbejdspladserne

o Sygefravær forebygges ved at arbejde med trivsel og arbejdsmiljø.
o Medarbejderinddragelse skaber ejerskab, indflydelse og engagement.
o Højt sygefravær forpligter – der skal handles. 
o Lær af de langtidsfriske.
o Arbejde med social kapital (tillid, retfærdighed, samarbejde) – så tæt på 

praksis, som overhovedet muligt.
o Skab kvalitet i kerneopgaven – det skaber motivation og stolthed, hvilket 

forebygger sygefravær.


