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Baggrund  
Svendborg kommune har et relativt lavt sygefravær på ældreområdet. I en netop offentliggjort analyse fra 
CEPOS1 rangeres landets kommuner ud fra sygefravær blandt plejepersonalet. Med et sygefravær på 14,2 
dagsværk pr. ansat i 2018 er Svendborg placeret som nr. 16 af landet 98 kommuner. Gladsaxe har landets 
lavest fravær med 12,2 dagsværk mens Solrød har det højeste fravær på 23,3 dagsværk pr. ansat. 
Svendborg Kommunes sygefravær er således under landsgennemsnittet, så da repræsentanter for 
Ældreområdet, kommunens HR-afdeling og Jobcentret i 2018 gik sammen om at udarbejde en ansøgning til 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om puljemidler til udarbejdelse af en strategi til 
nedbringelse af sygefravær i ældreområdet var det ikke med baggrund i dårlige resultater. 

Baggrunden for ansøgningen var snarere et ønske om at gå tættere på det sygefravær der var, for at opnå 
en større forståelse og søge initiativer, der kunne styrke og supplere en allerede velfungerende kommunal 
sygefraværspolitik ”Op med Nærvær og Ned med Fravær”. 

I samarbejde med konsulentfirmaet DISCUS er der udarbejdet en analyse af sygefraværet i ældreplejen, der 
består af dels en statistisk kortlægning af sygefraværet, en survey-undersøgelse blandt 315 ny-sygemeldte 
og 11 langtidssygemeldte om forløbet op til deres sygemelding og deres holdninger til forebyggelse af 
sygefravær samt fokusgruppeinterviews med 14 ud af 27 sektionsledere om deres erfaringer med at 
arbejde med sygefraværspolitkken.  

På baggrund af analysen har der været afholdt temadag med deltagelse af alle ledere og tillidsvalgte på 
ældreområdet, medarbejdere fra jobcentret samt medarbejdere fra HR-afdelingen, hvor analysens 
resultater blev gennemgået og der var mulighed for at komme med input til samarbejdsstrategien. 

Mål med strategien 
Strategien skal understøtte den eksisterende sygefraværspolitik og medvirke til at fastholde et fortsat lavt 
sygefravær på ældreområdet. 

I 2019 blev der indført nye sygeopfølgningsprocedurer i Svendborg kommune, der blandt andet skal sikre 
en tidlig og ensartet opfølgning på sygefraværet. Strategien skal understøtte denne procedure, der er med 
til at sikre at den enkelte medarbejder får et gennemsigtigt og retfærdigt forløb og de bedste muligheder 
for at blive fastholdt på arbejdspladsen. 

Sygefraværet har i 2018 og 2019 ligget på omkring 6 procent.  Målet er at sygefraværet nedbringes til 
højest at udgøre 5 procent. 

Måltallet er behandlet i MED-systemet. 

Strategiens opbygning 
Strategien er bygget op omkring 4 kerneelementer 

1. Forebyggelse 
2. Samarbejde 
3. Fremrykket indsats 
4. Gradvis tilbagevenden 

 
1 CEPOS: SOSU’ens sygefravær ligger fortsat i top, offentliggjort 21/1-2020 



3 

For hvert kerneelement er der en kort beskrivelse af hvad analysen viste, herefter en beskrivelse af hvad 
strategien er og endelig eksempler på handlinger, der understøtter kerneelementet. 

Processen omkring udarbejdelsen af strategien har givet en stor idébank med gode idéer, der kan arbejdes 
videre med for at understøtte forebyggelse af sygefravær og sikre fastholdelse, styrket samarbejde mellem 
ældreområdet, HR og Jobcenter samt den fortsatte udvikling af arbejdsmiljøet. Eksemplerne nævnt i 
strategien er således ikke udtømmende, men netop blot eksempler på tiltag. I et samspil mellem ledere, 
tillidsvalgte, HR og Jobcentret bliver der løbende arbejdet videre med de mange andre idéer, der er 
kommet eller idéer, der opstår løbende. 

Fokusområde 1: Forebyggelse 
Analysen viste 
Den gennemførte analyse viser, at størstedelen af sygemeldingerne er korte, dvs. under 4 uger.  

En tredjedel af de sygemeldte har været generet en eller flere gange af det forhold, som gjorde, at de endte 
med at sygemelde sig. Knap 8 ud af 10 har inden sygemeldingen været i kontakt med sundhedssystemet. 

Halvdelen af de syge har talt med kollegaer eller leder forud for sygemeldingen, mens de færreste har talt 
med jobcentret. Der er stor opbakning blandt de sygemeldte til at ledere og kollegaer aktivt indgår i dialog 
om de ansattes trivsel og sundhed. 

70 procent af de adspurgte oplever at arbejdspladsen allerede arbejder med forebyggelse, men der er en 
tendens til at langtidssyge, der er sygemeldte på baggrund af det psykiske eller fysiske arbejdsmiljø ikke har 
denne oplevelse. 

Fraværet stiger når der opleves forandringer, f.eks. lederskifte, sammenlægning af sektioner eller nye 
arbejdsopgaver. 

Det arbejder vi med 
Der skal være fokus på initiativer, der kan nedbringe det hyppige og kortvarige sygefravær. Den nye 
sygdomsprocedure giver lederne advis’er på denne type fravær, og et ansvar for at følge op på det. 
Analysen viser, at der er velvilje til, at kollegaer og ledere involverer sig i trivsel og sundhed. Denne kultur 
skal udvikles, så der kan tages tidligt fat i forhold, der på længere sigt kan føre til sygemelding. 

Den nye sygeopfølgningsprocedure sætter endvidere fokus på en tidlig inddragelse af jobcentret, hvilket 
kan fremrykke initiativer der sikrer fastholdelse. Der skal arbejdes på en større grad af inddragelse af 
jobcentret hos såvel ledere, sygemeldte og tillidsvalgte. 

Da analysen viser, at organisatoriske og samfundsmæssige forandringer påvirker sygefraværet negativt skal 
der skabes større viden og forståelse for hvordan forandringer påvirker personalet. Da forandringer ikke 
kan helt kan undgås skal der sættes fokus på at italesætte forandringer og ruste medarbejderne til bedre at 
kunne håndtere forandringer. 

Eksempler på konkrete handlinger 
- Opmærksomhed på at følge procedurerne for opfølgning på kortvarigt og hyppigt fravær.  
- Dele gode erfaringer med en tidlig involvering af jobcentret  f.eks. via MED-systemet eller på 

medarbejdermøder  
- Opmærksomhed på at inddrage medarbejderrepræsentanter ved organisationsændringer 
- Fokus på så høj grad af medarbejderinvolvering/informationsdeling som muligt ved forandringer 
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Fokusområde 2: Samarbejde  
Analysen viste 
Der mangler generel viden om hvilke regler, procedurer og faktiske forhold Ældreområdet, HR og 
Jobcentret arbejder ud fra, så der kan ske et større samarbejde i forhold til at forebygge og nedbringe 
sygefraværet. 

Det generelle billede fra analysen er at jobcentret ikke bliver inddraget tidligt i et sygeforløb. Der er ikke 
opbygget en systematik i forhold til tidlig kontakt til jobcentret. 

Det arbejder vi med 
Der er igennem de sidste 1-2 år arbejdet målrettet med at systematisere samarbejdet mellem HR og 
Jobcentret. Dette arbejde har blandt andet resulteret i relancering af sygdomspolitikken og nye procedurer 
for sygeopfølgning, der i dag følges i hele kommunen. Der er behov for at dette samarbejde fortsat styrkes 
og at kommunens ældreområde som arbejdsgiver bliver en naturlig medspiller i dette samarbejde. 

Der er etableret en hotline i jobcentret, der giver kommunale ledere en mulighed for at få hurtig hjælp, når 
en medarbejder er på vej til at blive eller er sygemeldt med henblik på at øge mulighederne for 
fastholdelse. Kendskabet og anvendelsen af denne skal øges blandt lederne. 

Der skal arbejdes målrettet med en øget vidensdeling blandt ledere, medarbejdere og tillidsvalgte om 
mulighederne for et samarbejde med jobcentret, da det kan forebygge mytedannelser og skabe grobund 
for et trygt samarbejde. 

Eksempler på konkrete handlinger 
- Samarbejdsmøder mellem HR, Jobcenter, ledere og tillidsvalgte med fokus på at øge kendskabet til 

hinanden og hinandens muligheder. 
- Gentagen information om sygdomspolitik og sygeopfølgningsprocedurer, hvor HR og Jobcentret 

sammen fortæller om mulighederne på f.eks. ledermøder og personalemøder. 
- Øge opmærksomheden på at inddrage jobcentret tidligere ved at indarbejde det i ledernes rutiner. 

Fokusområde 3: Fremrykket indsats  
Analysen viste 
Analysen blev gennemført i perioden, hvor de nye sygeopfølgningsprocedurer blev implementeret, og 
analysen viste at procedurerne følges og at stort set alle sygemeldte har haft kontaktsamtale med deres 
leder indenfor den første uge af sygemeldingen. 

Analysen viste således, at procedurerne følges i forhold til samtaler mellem leder og sygemeldte, men 
analysen viste også at jobcentret stort set aldrig kontaktes tidligt i forløbet. På den afholdte workshop, hvor 
over 100 ledere, tillidsvalgte, HR-medarbejdere og jobcentremedarbejdere deltog var det tydeligt, at der 
manglende kendskab til jobcentrets rolle og muligheder var en medvirkende årsag hertil. 

Det arbejder vi med 
Den nye sygeopfølgningsprocedure skal fortsat følges, og lederne skal være opmærksomme på at give 
medarbejderne mulighed for at bruge den arbejdsevne, medarbejderen har f.eks. via en deltidssygemelding 
eller begrænsede arbejdsopgaver.  

Samtidig skal lederen være opmærksomme på italesættelse af muligheden for at inddrage jobcentret til 
medarbejderen tidligt i forløbet, for at øge muligheden for en tidlig indsats. Medarbejderen har mulighed 
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for at sige nej tak til indsatser, herunder også inddragelse af jobcentret. Men en øget bevidsthed, 
italesættelse og erfaring med samarbejdet med jobcentret vil kunne mindske den utryghed medarbejderne 
kan føle ved at inddrage jobcentret. 

Medarbejderrepræsentanter skal have et øget kendskab til jobcentrets muligheder og dermed kunne støtte 
op om den sygemedarbejders mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen og samtidig kunne 
understøtte dialogen med resten af medarbejdere. 

Eksempler på handlinger 
- Øget brug af jobcentrets hotline 
- Italesættelse af fremrykket indsats på MED-møder 
- Afklaring af hvilke skånehensyn, den enkelte arbejdsplads kan håndtere 

Fokusområde 4: Gradvis tilbagevenden 
Analysen viste 
På sygedagpengeområdet arbejdes der med en trappemodel der skal sikre at sygemeldte kommer hurtigst 
mulig tilbage på job.  

 

 

Analysen viste et manglende kendskab til andre muligheder for tilbagevenden end delvis sygemelding. Det 
betyder, at medarbejderen alene er blevet tilbudt at vende tilbage på egen arbejdsplads og som regel med 
de arbejdsopgaver de kom fra. I det øjeblik medarbejderen vender delvist tilbage, nedsættes 
sygedagpengeudbetalingen, hvilket medfører at mulighederne for at ansætte vikarer svækkes. Det kan 
betyde, at arbejdspladsens fleksibilitet svækkes, og at medarbejderen hurtigere føler sig forpligtet til at 
påtage sig opgaver end hvad de burde for ikke at belaste kollegaerne. 

 

Det arbejder vi med 
Der skal arbejdes målrettet med at øge kendskabet til alle trappemodellens muligheder, således at den 
enkelte sygemeldte får muligvis til en gradvis tilbagevenden til egen eller anden arbejdsplads f.eks. i form af 
en praktik.  
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Praktikmuligheden kan forkorte sygefraværsperioden, da medarbejderen får mulighed for at afprøve hvad 
denne kan klare for at starte i en delvis raskmelding i stedet for en fuld sygemelding. Jobcenter, sygemeldt 
medarbejder og leder kan tilrettelægge et forløb, der giver en god afklaring af medarbejderens arbejdsevne 
på kort og længere sigt, såfremt helbreddet f.eks. ikke muliggør tilbagevenden til egen arbejdsplads. 

Eksempler på handlinger 
- Mulighederne for praktik afdækkes i et samspil mellem sygemeldt, leder og jobcenter 
- Dialog mellem tillidsvalgte og ledere om praktikmulighederne for at sikre at der tages hensyn til 

såvel sygemeldte som raske kollegaer.
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