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Summary  

 

In this thesis “Policy narratives about sickness absence in the Municipality of Furesø”, I shall 

examine how the focus from politicians and the administration on reducing sickness absence makes 

sense in the individual day care centre. I shall also examine which conflicts exist between the 

managers’ policy narratives about sickness absence and the guidelines, procedures and attitudes, 

which the management group represent. 

 

As the HR manager in the Municipality of Furesø, I have for many years worked with sickness 

absence in my everyday life. This is why I have chosen to write my thesis about sickness absence in 

order to be able to concentrate on the subject and hopefully create new knowledge for my 

organization and myself. 

 

In recent years, there has been growing focus on reducing sickness absence, as there are large 

potential savings in a reduction of the sickness absence rate either in the form of more employees 

present or less use of temporary resources. The local government in the Municipality of Furesø has 

decided to use a cross-disciplinary result index that the total sickness absence rate in the 

municipality is to be reduced to below 4.5% at the end of 2014. To support the managers’ work to 

reduce sickness absence, new HR guidelines have been introduced about the handling of sickness 

absence. The municipality’s total sickness absence statistics will now also be distributed to all 

managers in the municipality so that they can benchmark their own unit to other units in the 

municipality. In continuation hereof, the managers are asked to prepare action plans if the sickness 

absence rate in their unit is above 6%. 

 

For my thesis, I have chosen to use the municipality’s day care area for 0-6 year olds as my case, 

because the sickness absence rate is relatively high in this area, and because the area employs many 

people. A change in the sickness absence rate in this area would therefore have significant impact 

on the municipality’s total sickness absence rate. This is why the administration in the municipality 

has focused more on this area than on other areas. I have completed interviews with four managers 

from day care institutions and two interviews with managers responsible for a number of day care 

institutions. 
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The theoretical perspective of this thesis is social constructivist, according to which you do not 

collect data, but create data during the process of interviewing and analysing the statements from 

the informants. I have used a narrative polyphonic analysis strategy to define the organisation’s 

policy narratives about sickness absence from the perspective of the managers in the day care area. 

 

In my analysis, I have defined eight headlines for the policy narratives covering the themes, which 

the managers have talked about the most. The order of the narratives have been determined in an 

attempt to create a logical link from the daily work with sickness absence to the centrally 

established guidelines used in the daily work, the political targets and follow-up on these and finally 

the forward-looking perspective where the managers tell their narratives about what in their 

experience work in relation to reducing the sickness absence rate and can be expanded to the whole 

organisation together with proposals for new initiatives. 

 

In the concluding discussion, I have pointed out various conflicts between the managers’ policy 

narratives and the attitudes of the management group. The managers’ policy narratives also show 

that the focus on reducing sickness absence both politically and from the management makes sense 

in the individual day care centre even though it might differ slightly from case to case. 

 

In the analysis, the most surprising learning for me was that the managers’ motivation for reducing 

the sickness absence rate is clearly the children, i.e. their core task. To a very high degree, the 

managers also agreed that sickness absence is to be reduced by working with job satisfaction and 

social capital. 
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1. Indledning 

 

Jeg er personalechef i Furesø Kommune, hvor jeg har arbejdet i otte år. Der har gennem årene især i 

forbindelse med de årlige budgetprocesser været et tiltagende fokus på at nedbringe sygefraværet. 

Dette skyldes, at sygefravær betyder medarbejdere, som får deres løn, men ikke bidrager til løsning 

af kerneopgaverne. Hvilket igen betyder, at kommunen enten skal bruge en vikar, hvilket er en 

ekstra omkostning eller der er opgaver, som ikke bliver løst. Nedbringelse af sygefravær er dermed 

lig en besparelse i budgetsammenhæng. Jeg sidder som personalechef og rådgiver lederne i 

dagligdagen om håndtering af sygefravær, hvor det i deres hverdag jo ikke kun handler om 

økonomi, men også om medarbejdere, børn, trivsel og en masse andet. Jeg synes det er et 

interessant område, som jeg beskæftiger mig rigtig meget med hver dag. Derfor har jeg valgt at 

skrive mit masterprojekt om sygefravær, for at kunne fordybe mig i emnet og forhåbentlig skabe ny 

viden for mig og min organisation. 

 

Der er de senere år – i hvert fald i forvaltningen – sket en stor ændring i synet på sygdom og fravær. 

Dette er ændret fra at sygdom var lovligt forfald, som blot blev konstateret, mens man afventede, at 

medarbejderen kom tilbage på arbejde igen, når vedkommende var rask. Til nu, hvor forståelsen er, 

at sygdom kan medføre fravær, men ikke behøver at gøre det, i hvert fald ikke som 

fuldtidssygemelding. Måske kan arbejdsopgaver i stedet omlægges, arbejdstiden nedsættes osv., 

således at det er muligt at arbejde delvist, samtidig med at man er syg, og alt andet lige komme 

hurtigere tilbage til arbejdet igen. Der er mange undersøgelser der viser, at jo længere en 

medarbejder er sygemeldt og fraværende fra sin arbejdsplads, des mindre er sandsynligheden for at 

vedkommende vender tilbage til arbejdet igen. Så det er både i arbejdspladsens og medarbejderens 

interesse at nedbringe sygefraværet. 

 

Furesø Kommune er organiseret i 8 centre, hvor det største er Center for Dagtilbud og Skole. 

Centret ledes af centerchef Per Udesen, som er direkte leder af 7 skoleledere og 4 områdeledere på 

dagpasningsområdet. Dagpasningsområdet/ 0-6 års området i Furesø Kommune er opdelt i fire 

områder, som hver ledes af en områdeleder. Et område er defineret som en områdedaginstitution, 

som består af 5-7 afdelinger. Områdestrukturen på dagpasningsområdet blev indført i forlængelse af 

kommunesammenlægningen i 2007. Det vi nu kalder afdelinger er de forskellige tidligere 

daginstitutioner, som ligger rundt omkring i kommunen på forskellige adresser.  Hver afdeling ledes 
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af en daglig leder, tidligere blev de kaldt daginstitutionsledere. De daglige ledere har den daglige 

pædagogiske ledelse og personaleledelse for deres afdeling, som kan have meget forskellige 

størrelser. Områdelederen har det overordnede ansvar, herunder budgetansvar og dermed ansættelse 

og afskedigelseskompetence i området. Daglige ledere og områdeledere arbejder tæt sammen 

omkring driftens i området. Omkring sygefravær er det daglig leder, som afholder 

sygefraværssamtaler, men ved længerevarende sygdom eller i mere specielle sager, så deltager 

områdelederen også i sygefraværssamtalen med medarbejderen samme med den daglige leder. 

 

Furesø Kommunes styringsgrundlag (bilag 1) indeholder 4 politisk vedtagne tværgående 

resultatindikatorer og tilhørende resultatkrav, hvor et af dem er at nedbringe sygefraværet til under 

4,5 % ved udgangen af 2014 (bilag 2). Furesø Kommuned sygefravær lå i 2013 0,6 % højere end 

landsgennemsnittet ifølge tal fra KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, og der er 

stort politisk pres for at nedbringe sygefraværet. Ved indgangen til 2014 var kommunens samlede 

sygefravær på 4,8 %. %.  

 

For at understøtte arbejdet med at nedbringe sygefraværet blev der i marts 2014 indført nye 

sygefraværsretningslinjer (bilag 3), som indeholder en række stramninger i forhold til den tidligere 

personalepolitik: der skal være telefonisk kontakt mellem leder og medarbejder på 3. sygedag, 

første sygefraværssamtale skal afholdes senest på 10. sygedag, og der skal også afholdes 

sygefraværssamtale ved fem sygefraværsperioder indenfor et år uanset periodernes længde. 

 

For at følge sygefraværet i hele kommunen besluttede chefgruppen, at der i hele 2014 skulle 

trækkes kvartalsvise sygefraværsstatistikker opdelt på centre. Disse statistikker skulle behandles i 

chefgruppen og forelægges HovedMED til drøftelse. 

 

Sygefraværsprocent var ved udgangen af 2. kvartal steget til 5,3 %. Ved forelæggelsen for ØU i 

august af sygefraværsprocenten for 2. kvartal udarbejdede forvaltningen et oplæg til ØU om 

iværksættelse af yderligere tiltag (bilag 4). Her indførtes blandt andet at de kvartalsvise 

sygefraværsstatistikker skal behandles i alle MED-udvalg, og at enheder som har en 

sygefraværsprocent på over 6 % skal udarbejde en handleplan for nedbringelse af sygefraværet, som 

skal sendes til HR-afdelingen. 
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Hen over sommeren vurderede chefgruppen også, om der skulle iværksættes særlige tiltag på 

udvalgte områder. Da Center for Dagpasning og Skole havde det højeste sygefravær og da centret 

samtidig har de fleste ansatte, ville en nedbringelse af sygefraværet på dette område påvirke 

kommunens samlede sygefraværsprocent mest. På grund af skolereformen vurderedes det, at der 

ikke skulle igangsættes nye tiltag på skoleområdet lige efter sommerferien, og centret fokuserede 

derfor indsatsen på dagpasningsområdet. Der blev udarbejdet en mindre analyse af eventuelle 

kausale sammenhænge mellem sygefravær i de enkelte institutioner og kommunens trivselsmåling, 

lederevaluering, bygningsmassens stand og størrelse, ledernes fraværsprocenter, lederskifte, 

organisationsændringer mm. Analysen viste desværre ikke nogen klare sammenhænge, der kunne 

pege på indsatsområder, som kunne forventes at påvirke sygefraværet generelt. På den baggrund var 

det forvaltningens forståelse, at årsagerne og indsatserne skulle findes og håndteres specifikt i hver 

enkelt afdeling.  

 

De overordnede tiltag, som er blevet iværksat for at nedbringe sygefraværet i hele kommunen, er i 

kategorien strammere regelbundethed, styring, benchmarking og kontrol. Disse tiltag kan ses som 

nødvendige i forhold til den væsentlig strammere økonomi som kommunerne har fået de senere år 

på grund af den samfundsmæssige økonomiske krise, men de kan også ses som elementer i en New 

Public Management tilgang til styring af offentlig virksomhed, hvor fokus netop er på det 

omkostningseffektive. Disse tiltag står umiddelbart i modsætning til den tillidsdagsorden som 

regeringen i nogen grad er fortaler for.  

 

Under alle omstændigheder fortsætter tendensen med afrapportering og kontrol, da Centerchefen i 

september via BSU (bilag 5) beslutter, at områdelederne skal udarbejde handleplaner på 

individniveau for medarbejdere med en sygefraværsprocent på over 6 %. Det vil sige, at lederne på 

dagpasningsområdet både skal udarbejde handleplaner, når deres enheds samlede 

sygefraværsprocent er over 6 % og sende til vores HR-afdeling og udarbejde handleplan for 

medarbejdere med sygefravær over 6 % og sende til centerchefen. 

 

Indsatsen på sygefraværsområdet understøttes desuden af forskellige temadage og 

undervisningsforløb for lederne på dagpasningsområdet. Der har siden sommerferien blandt andet 

været afholdt fælles lederdag for alle ledere i kommunen, hvor et af temaerne var sygefravær, 

halvdags temadag med oplæg om stresshåndtering og præsentation af værktøjer som kan bruges i 
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dagligdagen for lederne på dagpasningsområdet, og en dags undervisning til leder på 

dagpasningsområdet i den professionelle samtale, som indeholdt en række træningssituationer med 

professionelle skuespillere. 

 

Dette masterprojekt tager afsæt i min egen interesse for at undersøge, hvordan dette massive fokus 

på sygefravær opleves af de daglige ledere, som har den direkte kontakt til medarbejderne og skal 

afholde sygefraværssamtaler m.m. Mit videnskabsteoretiske perspektiv er socialkonstruktivistisk, 

og dermed er mit fokus på de sociale og menneskelige relationer, og den virkelighed som der 

skabes gennem relationerne. Denne interesse for den italesatte virkelighed, som dannes ved ordvalg 

m.m. er baggrunden for mit valg af metode, hvor jeg fokuserer på ledernes fortællinger. Ledernes 

fortællinger er i fokus, fordi jeg ønsker at få indblik i deres forståelse og meningsdannelse i relation 

til deres kollegaer i kommunen, såvel deres medarbejdere som kommunens chefgruppe. Denne 

interesse fører frem til min problemformulering. 

 

Jeg vil således konstruere policyfortællingerne om sygefravær ud fra ledernes perspektiv. 

Policyfortællinger er fortællinger om et bestemt politikområde (Reff Pedersen 2000, s 59), hvorved 

forstås mere end enkeltstående beslutninger om sygefravær, men nærmere hele handlingsstrategien 

omkring sygefravær. Jeg vil se på disse policyfortællinger i forhold til forvaltningens vedtagne 

retningslinjer og procedurer, samt de holdninger og synspunkter på sygefraværshåndtering som 

findes i chefgruppen. Da jeg som repræsentant for forvaltningen og som pennefører på de nye 

sygefraværsretningslinjer kender chefgruppens baggrund for at indføre nye retningslinjer og deres 

holdninger til håndtering af sygefravær, har denne viden spillet en stor rolle i udarbejdelsen af 

spørgeguiden. Ved udarbejdelsen har der været fokus på at give mest muligt rum til at lederne 

kunne fortælle, hvad der lå dem på sinde omkring sygefravær, hvilket uddybes i metodeafsnittet. 

Projektet baseres på seks transskriberede interviews som fundament for konstruering af otte 

policyfortællinger, med udgangspunkt i de mest fremtrædende temaer, som lederne talte om.  

 

2. Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

 

Dette afsnit indeholder min problemformulering og de arbejdsspørgsmål, jeg vil bruge til at finde 

svar på min problemformulering. 
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Problemformulering: 

 

Hvordan giver den politiske og chefgruppens fokus på nedbringelse af sygefraværet 

mening ude i den enkelte daginstitution? 

 

Hvilke modsætningsforhold er der mellem ledernes policyfortællinger om 

sygefravær og de retningslinjer, procedurer og holdninger som chefgruppen 

repræsenterer?  

 

Jeg har en interesse for at undersøge hvordan fokus på og diverse tiltag omkring sygefravær 

påvirker de ansatte i kommunen, såvel ledere som medarbejdere. Jeg har samtidig en fornemmelse 

af, at der kan være modsætningsforhold mellem ledernes forståelse og chefgruppens holdninger og 

de af chefgruppen udmeldte retningslinjer og procedurer. 

 

Med ønske om at dække mine spørgsmål og interesser bedst muligt, har jeg udarbejdet følgende 

arbejdsspørgsmål: 

 

 Hvordan afspejler ledernes fortællinger deres håndtering af de individuelle 

sygefraværsforløb? 

 Italesætter lederne sygdom og fravær som to adskilte begreber og har det betydning for 

deres fortællinger om delvise sygemeldinger?  

 

 Hvilket indblik giver fortællingerne i om lederne oplever det øgede fokus på nedbringelse af 

sygefraværet som berettiget og relevant?  Hvordan har den øgede fokus påvirket deres syn 

på sygefravær og deres håndtering af sygefraværsproblematikker?  

 

 Hvordan oplever og italesætter lederne de nye tiltag? Opfattes de som understøttende eller 

kontrollerende?  

 

 Hvad motiverer lederne i deres arbejdet med nedbringelse af sygefraværet? 
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Der er som det fremgår masser af spørgsmål, der kan stilles om sygefravær, forskellige 

italesættelser og meninger om emnet. For at blive klogere på disse forskelle vil jeg som nævnt se 

nærmere på de daglige ledere og områdelederne på dagpasningsområdets fortællinger om 

sygefravær.  

 

3. Afgrænsning 

 

Dette afsnit har til formål at definere opgavens konkrete genstandsfelt. 

 

Jeg har overvejet, at det ville være rigtig interessant også at undersøge medarbejdernes italesættelse 

af deres oplevelser og forståelse af sygefraværsopfølgningen i kommunen. Dette kunne ske i form 

af en analyse af en sygefraværssamtale, for blandt andet at se om lederne overholder kommunens 

retningslinjer, hvordan problemstillingen omkring sygefravær omtales, og om der bruges de 

værktøjer der er til rådighed. Analysen kunne derefter behandle, hvordan dette opfattes af 

medarbejderne og hvilke fortællinger medarbejderne har om sygefraværet ved senere interview. 

 

Nærværende projekt har ikke medtaget dette medarbejderperspektiv grundet min stilling som 

personalechef. Når der afholdes sygefraværssamtale er det ofte en meget følsom situation for 

medarbejderen, og det ville være uetisk, hvis jeg som personalechef i kommunen sad med som 

observatør, særligt da jeg senere kan blive part i sygefraværssagen, hvis den måtte ende med en 

afskedigelse. Af samme årsag kan jeg heller ikke interviewe sygemeldte medarbejdere om deres 

oplevelse af sygefraværsopfølgningen og om den øgede fokus på sygefravær giver mening for dem.  

 

Dette masterprojekt afgrænses derfor til at undersøge udvalgte ledere fra Furesø Kommunes 

dagpasningsområdes fortællinger om sygefravær med fokus på hvilken mening kommunens fokus 

på sygefravær skaber for dem, og hvilke modsætninger der er i deres policyfortællinger set i forhold 

til chefgruppens perspektiv. 
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4. Definition af betegnelserne ”lederne” og ”chefgruppen” 

 

I masterprojektet bruger jeg efterfølgende for læsevenlighedens skyld betegnelserne ”lederne” og 

”chefgruppen”. Jeg vil her definere hvad der er indeholdt i disse betegnelser. ”Lederne” dækker 

over de fire daglige ledere og de to områdeledere på dagpasningsområdet, som er interviewet til 

dette masterprojekt. ”Chefgruppen” har jeg valgt som betegnelse for kommunens retningslinjer, 

procedurer og den øverste ledelses holdninger omkring sygefravær. Chefgruppen er i daglig tale i 

kommunen betegnelsen for de 8 centerchefer og direktionen, som afholder møder hver 14. dag, 

hvor alle tværgående tiltag i kommunen drøftes og besluttes. Det vil sige, at chefgruppen har 

behandlet og besluttet de nye sygefraværsretningslinjer forud for en vedtagelse i 

Hovedsamarbejdsudvalget. I chefgruppen har sygefravær desuden jævnligt været på dagsordenen 

især i forhold til de kvartalsvise sygefraværsstatistikker, og chefgruppen har i den forbindelse 

drøftet hvilke tiltag der skulle iværksættes. Chefgruppen har også diskuteret forskellige 

sygefraværcases for at afstemme deres holdninger og vurderinger omkring sygefravær. Men når jeg 

i denne opgave bruger betegnelsen ”chefgruppen” så vil det ikke kun dække de formelle 

diskussioner, der har været på chefgruppemøder, men også i nogen grad samtaler jeg har haft med 

direktionsmedlemmer om håndtering af sygefravær, og samtaler jeg har haft med centerchefer om 

konkrete sygefraværssager. Det vil ikke være muligt for mig klart at definere i hvilke 

sammenhænge konkrete holdninger er kommet til udtryk, da jeg har arbejdet så intensivt med 

sygefravær gennem lang tid. Derfor har jeg valgt at bruge betegnelsen ”chefgruppen”, som samlet 

betegnelse for ovenstående.  

  

5. Læsevejledning 

 

Jeg vil i dette afsnit gennemgå undersøgelsens delelementer og kort redegøre for indholdet i de 

forskellige afsnit. Dette gøres for at skabe overblik for læseren.  

 

Første del af opgaven, afsnit 1-4, rummer en indledning, problemformulering med tilknyttede 

arbejdsspørgsmål, en afgrænsning af projektet og endelig en definition af to centrale betegnelser i 

projektet. I denne del af masterprojektet præsenteres min baggrund for undersøgelsen, hvordan jeg 



 

 

12 

 

ser på undersøgelsens relevans og baggrundsfortællingen om sygefraværsindsatsen i Furesø 

Kommune, som fører hen til problemformuleringen.  

 

Anden del af opgaven, afsnit 6-8, rummer mit videnskabsteoretiske perspektiv, undersøgelsens 

design i form af min metode, og en beskrivelse af min analysestrategi. 

 

Herefter præsenteres analysen, som er de konstruerede policy fortællinger i afsnit 9, som er 

underinddelt i de otte forskellige policyfortællinger. I nogle af de særlig lange policyfortællinger har 

jeg indsat små underoverskrifter, i et forsøg på at lette læsevenligheden.  

 

I afsnit 10 diskuterer jeg hvilke modsætningsforhold der er mellem ledernes policyfortællinger om 

sygefravær og de retningslinjer, procedurer og holdninger som chefgruppen repræsenterer. 

Hvorefter jeg i afsnit 11 præsenterer min konklusion som en opsamling på hvilke svar jeg fandt på 

min problemformulering og et bud på hvordan den viden jeg har fået i processen kan viderebringes 

til min organisation. 

 

Masterprojektet indeholder til sidst i afsnit 12 en kort redegørelse for min ledelsesmæssige 

udvikling under mit studie på master of public governance, da dette er et særskilt krav til 

masterprojekter på dette studie. 

 

6. Videnskabsteori  

 

Følgende afsnit har til formål at redegøre for mit videnskabsteoretiske ståsted samt dennes 

betydning for valg af metode og fokus i min undersøgelse. 

 

Mit videnskabsteoretiske perspektiv er socialkonstruktivistisk, hvorefter man ikke indsamler data, 

men skaber data i processen med at interviewe og analysere de udsagn der er kommet fra de 

personer, jeg har valgt at interviewe. Socialkonstruktivistiske analyser afsluttes derfor ikke med at 

bekræfte eller afvise teser, men med en opsamling på den udførte konstruktion. Som 

socialkonstruktivist kan man sige, at virkeligheden ikke beder om at blive iagttaget på én bestemt 

måde, men at den videnskabelige genstand skal konstrueres før den kan iagttages.  
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”Virkeligheden er et social konstrueret fænomen” ”(Esmark 2005, s.16). Hvormed der menes, at 

den menneskelige praksis avler en forståelse af virkeligheden, hvorfor der nødvendigvis må være 

forskellige virkeligheder afhængig af menneskene. Denne forståelse af virkeligheden, sker i 

meningsdannelser mellem mennesker, hvorved det sociale er afgørende for hvilken mening der 

tillægges den sociale virkelighed. I forlængelse af dette, er udgangspunktet for dette projekt, netop 

meningsdannelsen i interaktion imellem mennesker.  

 

I en konstruktivistisk kontekst er viden et perspektivafhængigt begreb (Reff Pedersen 2005, s. 247). 

Mit perspektiv i konstruktionen af policyfortællingerne er ledernes perspektiv set i forhold til 

kommunens chefgruppe.  

 

7. Metode 

 

Dette afsnit har til formål at synliggøre undersøgelsens design i form af de metodiske overvejelser 

og den konkrete metode til indsamling af empiri. 

 

Jeg har valgt at samarbejde med Stine Bøg Krogkær, som skriver speciale på Cand.soc. 

uddannelsen, da hun ligeledes arbejder med sygefravær. Stine og jeg fik kendskab til hinanden 

gennem forslag fra vores fælles vejleder Steen Vallentin. Samarbejdet med Stine har alene 

omhandlet indsamling af empiri, hvorefter vi har arbejdet videre med analyse hver for sig.  

 

Stine og jeg besluttede at interviewe 4 daglige ledere og 2 områdeledere i Furesø Kommune 

omkring sygefravær. Valg af antallet af respondenter er truffet på baggrund af en kombination af 

den tid og de ressourcer, der har været til rådighed i processen. Samtidig har vi været bevidste om 

Kvale og Brinkmanns pointe om loven om faldende udbytte, der siger, at et øget antal respondenter 

ud over et vist punkt giver stadig mindre ny viden (Kvale, Brinkmann 2009, s.134). Vi har 

transskriberet disse seks primære interviews som empiri til udarbejdelse af policyfortællingerne. 

 

Desuden interviewede vi Centerchef for dagtilbud og skole Per Udesen, som baggrundsmateriale. 

Per er dels direkte leder for områdelederne på dagpasningsområdet, men er som centerchef også en 
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del af chefgruppen. En væsentlig del af hvad Per Udesen fortalte svarer til den viden om 

processerne i forvaltningen og politisk, som jeg også selv som personalechef har været en del af og 

kender til. Til belysning af chefgruppens holdninger og synspunkter bruger jeg primært min egen 

viden fra chefgruppemøder mm som beskrevet i tidligere i afsnit 1. om min brug af begrebet 

”chefgruppen”.  

 

Som inspiration til den metodiske tilgang til vores interviews, har jeg brugt Kvale og Brinkmanns 

bog ”Interview – introduktion til et håndværk” fra 2009 med særlig fokus på semistrukturerede 

livsverdeninterviews. Vi bad indledningsvis respondenterne om at fortælle om et typisk 

sygefraværsforløb og lagde samtidig vægt på, at de gerne undervejs i interviewet måtte underbygge 

deres fortællinger med konkrete historier. Vi havde i dialogen fokus på at give tid til at forfølge de 

tanker og historier, som lederne kom med omkring deres forståelse af begreberne og håndtering af 

sygefravær i deres enhed, selvom de lå udenfor spørgeguidens umiddelbare ramme. 

 

De to områdeledere blev udvalgt af mig. Den ene er den områdeleder, som har arbejdet mest synligt 

aktivt med at nedbringe sygefraværet, og som jeg ofte har talt med om overvejelser både vedrørende 

konkrete sygeforløb og mere overordnet om muligheder for andre nye tiltag og tilgange. Den anden 

områdeleder blev udvalgt på baggrund af mit kendskab til alle fire områdeledere, hvorefter jeg 

vurderede, at vi med disse to områdeledere ville få flest forskellige synspunkter og holdninger med i 

vores interviews.  

 

De to områdeledere blev derefter bedt om at udvælge to-tre daglige ledere på deres område, som vi 

ligeledes kunne interviewe. Det blev understreget, at det ikke handlede om hvem som havde 

nedbragt sygefraværet mest, men at vi bare gerne ville tale med dem, som havde lyst til at tale og 

fortælle. Den ene områdeleder vendte ikke tilbage med navne, hvorefter jeg spurgte 

personalekonsulenten på området, om hun ville nævne 2-3 daglige ledere, som efter hendes 

vurdering ville have lyst til at tale med os om sygefravær. Lysten til at tale om emnet skulle gerne 

være med til at sikre, at vi fik gode interviewpersoner som ”er samarbejdsvillige og velmotiverede” 

(Kvale og Brinkmann 2009, s.187). Jeg er bevidst om, at mine informanter alle har en holdning til 

og om sygefravær, hvilket vil have indflydelse på det empiriske materiale, som projektet 

frembringer. 
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I forlængelse af ovenstående overvejelser, valgte vi, at Stine skulle være den der ledede 

interviewene, og jeg skulle have en mindre fremtrædende rolle i interviewsituationen. Dette valgte 

vi med ønske om at tydeliggøre, at konteksten var anderledes end normalt, når lederne taler med 

mig som personalechef. Det er sandsynligt, at svarene var blevet anderledes, hvis jeg, som 

personalechef, alene havde interviewet informanterne. Vi overvejede desuden om Stine skulle 

foretage interviews uden mig, for yderligere at sikre, at vi fik så ærlige svar som muligt, og ikke de 

svar som informanterne troede den øverste ledelse ønskede. Vi valgte dog, at jeg deltog i alle 

interviews, da fordelene herved var større, dels ved at vi var to til at lytte og stille spørgsmål, dels 

kunne jeg med mit kendskab til kommunen og nogle af lederne, bedre stille afklarende og 

uddybende spørgsmål, hvis jeg hørte noget nyt eller interessant i deres svar. De interviewede blev 

oplyst om, at de ville blive anonymiseret i vores opgaver, men da vi har interviewet to ud af de fire 

områdeledere ved de sandsynligvis godt, at de vil være genkendelige i opgaven.  

 

De to interviewede områdeledere, har jeg et særdeles godt kendskab til. Vi har været kollegaer i 

kommunen i snart 8 år og haft mange gode respektfulde dialoger, også når vi ikke har set ens på 

tingene. Det er mit indtryk, at vi i den løbende arbejdsmæssige kontakt, er åbne og ærlige, hvor jeg 

har oplevet at blive fortalt direkte, at de ikke syntes min vurdering i en konkret sag var som de 

ønskede, men at de selvfølgelig rettede sig efter min vurdering. På den baggrund føler jeg mig 

sikker på, at de to områdeledere ikke vil holde kritiske holdninger tilbage i interviewsituationen, 

trods min tilstedeværelse.  

 

Generelt har vi en meget ligefrem og åben dialog i kommunen, hvor det absolut er muligt som leder 

at ytre eventuelle kritiske synspunkter direkte til mig, en centerchef eller direktionen, hvor det vil 

blive modtaget og behandlet ordentligt og respektfuldt. 

 

Interviewenes fire daglige ledere kender jeg knapt så godt, men har mødt dem til diverse 

arrangementer og de ved hvilken stilling jeg har i kommunen, hvilket blandt andet indebærer en 

viden om at alle afskedssager skal godkendes af mig. Det er min vurdering, at de var mere 

opmærksomme på anonymisering i forhold til kritiske synspunkter end områdelederne var. Enkelte 

af dem spurgte til hvem som ville se disse interviews, hvortil de blev informeret om, at de er 

anonymiseret i masterprojektet. Deres anonymitet er på grund af, at de er så mange flere sikret 

overfor alle læsere af dette masterprojekt, men jo ikke i forhold til mig.  
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Da jeg ikke kender dem ligeså godt, har vi ikke opbygget det samme tillidsforhold, som jeg har til 

områdelederne. Der er derfor en mulighed for, at de ikke har delt alle deres kritiske tanker med os. 

Fx omkring afrapportering med handleplaner ved højt sygefravær tilbage til chefgruppen blev der 

flere gange svaret noget i retning af: ”det er jo en opgave vi skal løse, så det gør vi”. Deri kan vel 

nok indlæses en vis kritisk skepsis i forhold til opgavens relevans, som ikke bliver udtrykt direkte, 

men pakket ind i en accept af ledelseshierakiets vilkår, at de selvfølgelig løser de opgaver der bliver 

dem givet. Som nævnt kender jeg ikke de daglige ledere ligeså godt som områdelederne, men det 

var min oplevelse at de generelt var meget åbne og ærlige også omkring kritiske synspunkter.  

 

De interviewede blev foreslået, at vi kom ud til dem og afholdt interviewet, men at de også kunne 

komme op på rådhuset på mit kontor, hvis det passede bedre. Halvdelen af interviewene blev 

derefter afholdt på mit kontor efter deres ønske. Det er mit indtryk, at de valgte mit kontor af 

praktiske årsager og for at få uforstyrrethed.  

 

8. Analysestrategi 

 

Nærværende afsnit præsenterer begrebet "policyfortællinger", og argumenterne for valget af dette 

som redskab til analyse og diskussion. 

 

Fortællinger har de senere årtier fået en stadig større udbredelse i samfundsvidenskabelige analyser, 

som et værktøj til at se på menneskelig forståelse ud fra sproglige analyser frem for at se på adfærd. 

(Reff Pedersen 2005, s. 236). 

Min narrative analysestrategi indeholder på tilsvarende måde som Reff Pedersen et valg af hvilke 

fortællere jeg vil bruge, et valg af fortællingsbegrebet, her policyfortællinger og en analyse af 

informanternes uenigheder og forskelle. (Reff Pedersen 2005, s.237). 

 

Jeg bruger en narrativ polyfonisk analysestrategi for at definere organisationens policyfortællinger 

om sygefravær. Begrebet policy kan forstås som ”en handlingsstrategi for et bestemt politikområde” 

(Reff Pedersen 2000, s 59), som man kunne kalde et strategisk politikprogram på dansk. Policy er 

altså mere end beslutninger, men mindre end reformprogrammer. I mit masterprojekt dækker 
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policybegrebet således kommunes samlede regelsæt og håndtering af sygefravær, som igen afspejler 

en række enkeltstående beslutninger. Disse beslutninger omkring sygefraværshåndtering er ikke 

ændret eller indført samtidig eller som en samlet pakke, og derved kan det ikke defineres eller 

ligestilles med en reform af sygefraværsområdet i kommunen. 

 

Der er forskellige fortællingstyper, hvor jeg i mit masterprojekt har valgt den meningsskabende 

fortælling, som passende bedst til den stillede problemformulering. Den meningsskabende 

fortælling fremhæver fortællerens mening og forståelse af generelle kulturelle 

normalitetsbetragtninger (Reff Pedersen 2005, s. 238) og synliggør dermed enigheder og forskelle i 

informanternes fortællinger. Det er altså fortællingernes meningsskabelse og ikke deres 

sandhedsværdi, som bliver analysens centrale anliggende. 

 

Ifølge Peter Brooks er fortællinger, benævnt narrativer, sammenvævet med vores liv, de fortælles 

hele tiden og vi bruger fortællingerne til at skabe forståelse for os selv, hinanden og vores 

omgivelser (Reff Pedersen 2005, s.236). Der findes ikke et grand-narrative, som er organisationens 

policyfortælling. Der vil være en mangfoldighed og mange fragmenter af fortællinger, som 

tilsammen og som modstående fortællinger danner den samlede policyfortælling. Med denne 

polyfoniske flerstemmige tilgang har jeg mulighed for at sammenstille fragmenter af fortællinger til 

en fælles meningsskabende policyfortælling for ”Mennesker kan kun huske fragmenter af historier 

og opfinder noget, som kan binde dem sammen, men de bliver aldrig i stand til at se alle delene og 

helheden” (Reff Pedersen 2005, s.244. Citat: Boje 2001). 

 

Kendetegnene ved en polyfonisk narrativ analysestrategi er en forståelse af, at informanterne ikke 

fortæller sammenhængende fortællinger, men fragmenter af fortællinger, som tilsammen skaber 

organisationens policyfortælling. Ifølge Boje står denne forståelse af narrativer i modsætning til en 

mere traditionel narrativ tilgang med begyndelse, plot og slutning. Bojes forståelse af narrativer er 

inspireret af den indianske narrative kultur, hvor en fortælling udgøres af en tidsforestilling, en 

stedforestilling, og en sjæl, fordi fortællingen har sit eget liv og sin egen originalitet. De enkelte 

fortællinger er ufærdige og bliver først til en sammenhængende fortælling, når de sammenstilles 

med andre fragmenter til en narrativ flerstemmighed. 
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Spørgeguiden som blev brugt ved indsamling af empirien er udarbejdet på baggrund af den viden 

jeg som personalechef har om kommunens policy set fra chefgruppens side. Desuden indgår temaer, 

som jeg i mit daglige arbejde i personaleafdelingen er bekendt med, både fra egne dialoger med 

ledere og fra mine personalekonsulenters daglige arbejde med rådgivning af ledere omkring diverse 

personaleforhold herunder sygefravær. Det vil aldrig være muligt at konstruere data med en 

socialkonstruktivistisk tilgang uden at forskerens perspektiv påvirker resultatet. Jeg ønsker med den 

problemformulering jeg har valgt, at fortælle kommunens policyfortælling set fra ledernes 

perspektiv, men jeg er samtidig selv repræsentant for chefgruppen, og dermed potentielt i et 

modsætningforhold til ledernes policyfortællinger. Det er vigtigt at dette forhold er kendt i forhold 

til skabelsen og forståelsen af policyfortællingerne. 

 

Policyfortællingerne er skabt ud fra analyse af de seks interviews med en efterfølgende fastlæggelse 

af otte overskrifter, som dækker de temaer som de fleste ledere har fortalt flest 

fortællingsfragmenter om, og som derved har fyldt mest i vores interviews. Nogle temaer har færre 

ledere fortalt mindre om, og har måske mere chefgruppens interesse end ledernes, men jeg har valgt 

også at tage disse fortællinger med, da jeg i min problemformulering både har ønsket at undersøge 

hvad der skaber mening for lederne, men også at se på deres meninger omkring sygefravær set i 

forhold til chefgruppens mening. Derfor er jeg endt med otte fortællinger ud fra et ønske om at 

inddrage alle relevante perspektiver på trods af, at det er relativt mange i forhold til at overskue den 

samlede fortælling. Rækkefølgen af fortællingerne er fastlagt i et forsøg på at skabe en logisk 

sammenhæng fra det nære daglige arbejde med sygefravær, henover centralt fastsatte retningslinjer 

som bruges i dagligdagen, de politiske mål og opfølgning på disse. Den sidste policyfortælling har 

et fremadrettede perspektiv, hvor lederne kommer med deres fortællinger om hvad de har oplevet 

virker i forhold til at nedbringe sygefraværet og forslag til hvad der kan udbredes i hele 

organisationen samt forslag til nye initiativer.  

 

For at skabe policyfortællingerne har jeg taget de centrale citater/fragmenter fra hvert interview og 

fordelt dem under overskrifterne. Derefter har jeg redigeret disse citater til sammenhængende 

fortællinger. Ofte anvendes citater direkte i policy-studier frem for policyfortællinger, da disse kan 

betragtes som mere autentiske og ufiltrerede stemmer fra empirien, men dette synspunkt må 

udfordres, da selve interviewsituationen og udvælgelsen af citater fra interviewet allerede er 

konstruerede begivenheder i samspil med forskeren (Anne Reff Pedersen 2000, s. 120). Der ligger 
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således allerede en tolkning og et bias i udvælgelsen af temaer og citater og endelig i konstruktionen 

af fortællingerne.  

 

I gennemskrivningen af policyfortællingerne har jeg valgt at bruge en blanding af min stemme som 

indledende forklarende omkring konteksten, mens store dele af fortællingerne er i vi-form, som jeg 

synes giver en mere nærværende og læsevenlig fortællingsstil. ”Vi” dækker over såvel de daglige 

ledere som områdeledernes fortællinger, da deres fortællinger og synspunkter i langt de fleste 

sammenhænge er sammenfaldende. Jeg selv er som person ikke inkluderet i vi-benævnelsen. Jeg 

har kun skelnet mellem daglig leder og områdeleder, hvor det er relevant for sammenhængen. 

Fortællingerne indeholder desuden nogle konkrete fortællinger og citater fra forskellige ledere, for 

at sikre at mangfoldigheden og forskellighederne indgår i de fælles policyfortællinger, og for 

forhåbentlig at gøre fortællingerne mere levende. Disse fortællinger er i jeg-form for at klargøre, at 

det er en leders fortællingsfragment.  

 

Anne Reff Pedersen har alene brugt en alvidende fortæller-stemme i sine fortællinger, men hun har 

også langt flere forskellige informanter, hvorfor der naturligt er et større behov for løbende i 

fortællingerne at forklare hvor oplysninger kommer fra og i hvilken sammenhæng. Jeg har således 

valgt en lidt anden fortællingsform end Anne Reff Pedersen, i et forsøg på at gøre fortællingerne 

mere levende og få flest muligt fragmenter med ind i den samlede policyfortælling.  

 

9. Policyfortællinger  

 

Dette afsnit indeholder resultatet af min analyse af de seks interviews i form af konstruktionen af 

otte policy-fortællinger om sygefravær i Furesø Kommune. Rækkefølgen af fortællingerne er 

fastlagt i et forsøg på at skabe en logisk sammenhæng fra det nære daglige arbejde med sygefravær, 

henover centralt fastsatte retningslinjer som bruges i dagligdagen, de politiske mål og opfølgning på 

disse og afslutningsvis det fremadrettede perspektiv, hvor lederne kommer med deres fortællinger 

om, hvad de har oplevet virker i forhold til at nedbringe sygefraværet som kan udbredes i hele 

organisationen og forslag til nye initiativer. I forlængelse af disse otte policyfortællinger har jeg en 

diskussion af hvilke erkendelser der kom af analysen set i forhold til chefgruppens holdninger. 
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9.1. Policy fortælling om korttidssygefravær 

 

Korttidssygefravær er al fravær op til 30 dages varighed. Lederne fortæller omkring 

korttidssygefravær, at alle bliver jo ramt af halsbetændelse, influenza og maveonder eller hvad det 

kan være. Men generelt er der en høj arbejdsmoral, f.eks. bruger næsten ingen barns 2. sygedag. Der 

er ikke er meget at det, som man kaldte pjæk i gamle dage.  

 

Hvis man er syg og har feber, så skal man ligge hjemme i sin seng. Men hvis man er snottet og 

hoster og er forkølet, det er vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt i løbet af et efterår og 

vinter, så kan vi godt være lidt mere tydelige omkring, at så kan man godt møde på arbejde 

alligevel. 

 

Det korte fravær er i langt de fleste tilfælde infektionssygdom. Altså det helt klassiske med, at vi 

har med børn at gøre, og vi har også rigtig tit med syge børn at gøre. Det er svært at få skabt en 

kultur i forældregruppen, hvor man ikke afleverer sit syge barn i sit dagtilbud. Så er det nogle gange 

nemmere, at blive ringet op på sin arbejdsplads og sige til sin chef: ”Jeg bliver nødt til at hente 

Sofus”, end det er at ringe fra morgenstunden og sige: ”Sofus er syg, jeg kommer ikke på arbejde.”  

 

Vi er offensive i forhold til forældrene med at ringe børn hjem, og vi er også offensive på at alle 

hygiejniske forhold er på plads. Men medarbejderne må også selv gøre noget, når vi arbejder 

indenfor et område med stor smitterisiko. Heldigvis får nogle en form for immunitet, når de har 

arbejdet med børn i mange år. 

 

Korttidsfraværet er højt hos nogle af de nye unge medarbejdere. De skal ligesom lære kulturen på 

arbejdspladsen, men det hjælper meget at snakke med dem om sygefravær og især at ringe og 

spørge dem, hvornår de kommer på arbejde igen, så kommer de hurtigere tilbage. 

 

Når vi ser på korttidssygefraværets omfang, så ser også på det i sammenhæng med andet fravær. 

Hvis en medarbejder f.eks. har en § 56
1
, og også har mange barns første sygedag og så noget 

almindeligt korttidsfravær, som ikke har noget med den kroniske sygdom at gøre, så kan det blive 

                                                 
1
 §56 gives fra bopælskommunen til borgere, som har en kronisk sygdom som forventes at give mindst 10 fraværsdage 

årligt. Arbejdsgiveren får så sygedagpengerefusion fra første fraværsdag ved fravær pga. den kroniske sygdom. 
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for meget fravær i forhold til driften. Så vi kan ikke altid nøjes med at se på sygefraværet alene. 

Nogle medarbejdere er jo faktisk væk 8 uger om året med ferie, 6. ferieuge, og hvis man er 

medhjælper over 55 år, så er der ekstra seniordage, hvis man så også har halvanden måneds 

sygefravær, så påvirker det driften meget.   

 

Medarbejderne bestræber sig på at komme hurtigt tilbage på arbejde også før 3. dags samtalen. Det 

handler selvfølgelig om, at man er glad for sine kollegaer, og at man godt ved, at det er vigtigt, at 

man kommer, og at alle betyder noget. Som ledere skal vi holde konstant fokus og have øje for og 

lægge mærke til, hvis der er perioder hvor der er spændinger i afdelingen, hvor de er følsomme og 

føler sig pressede, eller er lidt korte for hovedet eller i omgangen med børnene. Vi skal hele tiden 

have fokus på trivselsaspektet og den sociale kapital. 

 

Vi prøver at spørge ind og få en dialog, for der kan også være mange andre årsager, det kan være 

skilsmisse eller sygdom i familien eller et barn der er sygt, og det er vigtigt ikke at gå ind og 

dømme i forhold til om det er sygdom eller fravær, men at gå ind i dialogen. For når vi har dialogen 

kan det jo være, at man kan hjælpe ved at komme med nogle forslag/muligheder i forhold til det 

derhjemme eller give mulighed for afspadsering eller noget andet. 

 

I vores fag arbejder man med sig selv og man er sit eget redskab, samtidig er det et kvindefag og 

kvinder er enormt følsomme. Alle vil gøre det hele så godt, og så er der nogen der tyer til det der 

med at blive lidt hjemme, så det er ikke alle der er syge, når de melder sig syge. Folk har forskellig 

tærskel for hvornår man er presset, og hvornår en hovedpine er nok til at blive hjemme. Vi skal ikke 

være så berøringsangste for at tale om det. For tænk nu, hvis vi kunne nedbringe sygefraværet fordi 

det i virkeligheden handler om noget andet, fordi der er altså ingen som har influenza o. lign. fem 

gange om året medmindre man har nedsat immunforsvar. Så man må spørge sig selv og dem, 

hvorfor de bliver væk. Det handler om kendskab til hinanden og hinandens liv, så kan man godt 

komme på arbejde og sige, jeg havde en møg morgen med de her tre unger, eller hvad det nu kan 

være. Og så kan man sige: ”jeg skal lige have fem minutter”. Men hellere bruge fem minutter der 

om morgenen end to dage derhjemme, for at det skulle være tydeligt at man var syg, selvom man i 

virkeligheden bare er ved at gå op i limningen på grund af sine børn. 
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Hvis en medarbejder har mange drypvise sygedage, så påvirkes det kollegiale samarbejde, og det 

kan skabe en dårlig stemning. Man kan pludselig komme til at blive en sorteper. Der er en anden 

forståelse i personalegruppen, når det er langtidssygdom. Man skal heller ikke poste ting på face-

book når man er sygemeldt om at man f.eks. spiser is eller lignende. Det sender nogle forkerte 

signaler til ens kollegaer.  

 

Men vi er blevet rigtig meget dygtigere til at have fokus på de medarbejdere, som i virkeligheden i 

mange år har trukket lidt for tungt på fællesskabet. Altså dem som har været lidt for meget og lidt 

for tit væk, og har haft det samme fravær i flere år. Nu puster vi dem lidt i nakken, dem som er mere 

fraværende end de er syge.  

 

Lederne fortæller om forskellige konkrete episoder til belysning af deres arbejde med 

korttidssygefravær: 

 

En leder fortæller om en medarbejder som forklarede, at det var sådan nogle hjemmedage for ikke 

at blive stresset. Lederen svarede medarbejderen, at det ikke gik, og at der ikke var plads til 

medarbejderen på arbejdspladsen, hvis hun ikke ændrede sit fravær.  

 

En leder fortæller om et forløb med en medarbejder, som er superdygtig, empatisk og meget 

afholdt, men hun har astma og ryger, så især om vinteren har hun sygeforløb, som er lidt længere 

end normalt. Lederen ved jo godt hvad årsagen er og har været meget direkte og spurgt 

medarbejderen, om hun har overvejet hvad hun selv kunne gøre, f.eks. holde op med at ryge eller 

dyrke noget mere motion. Medarbejderen kommer efterfølgende og fortæller, at hun nu er begyndt 

at gå ture. Så det kan godt lade sig gøre at tale om sygefravær på andre måder.  

 

En leder har sagt til et par medarbejdere: ”Du skal vide du ligger i top tre med fravær i den her 

afdeling, så hvis jeg i morgen skal anvise nogen, som skal afskediges pga. faldende børnetal, så er 

din røv altså i klaskehøjde, og det handler jo ikke om, at du ikke er en god pædagog, for det kan du 

sagtens være, men når du har halvanden måneds fravær om året, så er der ikke value for money.”  

 

En leder fortæller, at hun på et tidspunkt havde en medarbejder, som havde en kompliceret 

baggrund og en kompliceret opvækst, der gav sig udslag i en del sygefravær. Men det blev aldrig 
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rigtig forløst, fordi det som lederen havde lyst til at sige til medarbejderen lå i noget personligt, som 

simpelthen blev for personligt. Lederen havde en følelse af, at medarbejderen løj og det var 

ubehageligt. Medarbejderen sagde, at fraværet handlede om fertilitetsbehandling, men efterhånden 

tegnede der sig et billede af, at det bare ikke hang sammen. Det blev for mange og for ekstreme 

historier. Lederen syntes, det var rigtig synd for medarbejderen, men også dybt frustrerede for 

lederen ikke at kunne få hånd om situationen og nedbragt medarbejderens fravær. Til sidst blev 

medarbejderen flyttet til en anden institution. 

 

En leder fortæller, at hun for nogle år tilbage fik en følelse af, at der var meget sygefravær, at der 

var mange der var sådan lidt småsyge. Så tog hun sin kalender og stregede ind hver gang der var en, 

der var syg med navn. Der var nogle der blev lidt overraskede og nogle som blev opmærksomme 

på, at de egentlig var lidt meget syge. Og det forandrede faktisk billedet. Det blev en rigtig god 

måde, fordi den var åben og ærlig. Men lederen fortæller også, at de er en lille institution med et 

meget åbent og ærligt samvær, så det er ikke sikkert at metoden kan overføres til andre steder. Men 

det var en god måde at gribe det an og synliggøre fraværets omfang. 

 

En leder fortæller at det hele nogle gange kan blive for relationelt, og så tænker hun: ”det er 

kraftedeme din pligt at komme på arbejde, når du har det og får din løn.” Så lederen har nogle 

gange bedt specifikke medarbejdere om at ringe ind direkte til ledere og ikke til institutionen når 

medarbejderen skulle melde sig syg. 

 

9.2. Policy fortælling om langtidsfravær 

 

Langtidssygefravær er fravær som varer over 30 dage. Lederne fortæller, at der altid er en grund til 

langtidsfravær selvom alle sager er forskellige. Det kan være kræft, operationer og alt muligt andet. 

Lederne fortæller, at alle jo kommer til at fejle et eller andet på et tidspunkt i livet, og hvis vi er en 

ordentlig arbejdsplads, så skal der også være plads til det, fordi de fleste sygemeldinger indebærer, 

at man kommer tilbage igen.  

 

Sygefraværssamtalerne er også meget forskellige, fortæller lederne. De kan have et 

omsorgsperspektiv, eller et tag dig sammen perspektiv eller måske endda et fagligt perspektiv eller 

en blanding. Oplevelsen er, at sygefravær kan have grobund i rigtig mange ting, og at det måske 
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nogle gange er sammenhængen eller kompleksiteten i de flere ting, der gør sig gældende i forhold 

til, at det er svært at møde på arbejde. Der er ikke noget der er karakteristisk, og der er mange 

forskellige perspektiver, der arbejder ind i sygefravær.  

 

Det er et kvindeområde, så der er mange, som skal have fjernet underlivet, have syet det hele op 

efter tre fødsler og den slags. Så er der dem med fysisk nedslidning, som med ventetid på 

sygehusene kan tage rigtig lang tid, og der kan vi med de nye stramninger ikke vente så længe mere. 

Hvis der ikke er udsigt til, at medarbejderen kan komme tilbage inden for nogle måneder, så må vi 

desværre afskedige. 

 

Ved stress sygemeldinger som er arbejdsrelateret føler lederne en særlig forpligtelse og de kan være 

svære at håndtere. En leder fortæller om et forløb med en medarbejder, som gerne ville have hjælp 

til at komme tilbage, og fordi medarbejderen bad så meget om hjælp i så mange retninger, og alle 

ville det bedste, så var hun helt rundforvirret, fordi alle sagde nogle modsatrettede ting, så alene det 

stressede hende og forlængede formentlig hendes sygefravær. Lederen forklarer, at det er fordi, der 

er så mange forskellige stressteorier og tilgange til hvad der hjælper mod stress. 

 

Lederne fortæller, at nu hvor korttidssygefraværet er faldet, er fokus flyttet til de langtidssyge. En 

leder fortæller, om en medarbejder med diskosprolaps, som var til månedlige samtaler hos lederen, 

og også blev ringet op både af jobcentret og fastholdelseskonsulenten. Så sagde medarbejderen, at 

nu kunne det krafedeme være nok, hun ville ikke være et socialt tilfælde og miste sit arbejde, og så 

kom hun tilbage på fuld tid, selvom om hun måske ikke kunne klare det. Lederen fortæller, at der 

tænkte hun også: ”Er vi nu er kommet over på den forkerte side af knivsæggen, hvor vi i vores 

forsøg på at understøtte medarbejderen og hendes drivkraft til at komme tilbage i arbejde, får hende 

til at knække både mentalt og bogstaveligt talt med ryggen.” 

 

En leder fortæller om en medarbejder, der var ramt af brystkræft. Medarbejderen sagde selv, at det 

var arbejdet der holdt hende i live. Hun havde en § 56, så arbejdspladsen fik vikardækning på alle 

fraværsdage, men når medarbejderen var på arbejde, så sad hun rigtig tit i sofaen, så det kunne ikke 

blive ved i forhold til kollegaerne og børnene. Det var et meget langt forløb, som havde kørt i flere 

år. Det var utrolig ubehageligt, at sidde som leder og fortælle en kvinde, der potentielt ikke har 

særlig lang tid at leve i, at hun skal fyres. 



 

 

25 

 

 

Inden for de kommende år vil vi opleve endnu flere medarbejdere, som er uddannet i 70’erne, og 

som føler sig fagligt belastet og psykisk belastet, fortæller en leder. Det er fordi de oplever, at de 

ikke kan mestre deres job, fordi kravene til at være pædagog i 2014 er væsentligt ændret siden de 

blev uddannet. Vi har kun set toppen af isbjerget, hvad det angår, vurderer denne leder. 

 

Endelig fortæller flere ledere om, at når de er nødsaget til at afskedige folk på grund af faldende 

børnetal, så oplever de tit, at lige så snart medarbejderen har fyresedlen i hånden, så sygemelder 

medarbejderen sig dagen efter, og der kan jo godt være lange opsigelsesvarsler, så det er mange 

måneders sygemelding. 

 

Der er også de helt anderledes f.eks. fortæller en leder om en kvinde, som af familiemæssige 

årsager, vold i hjemmet, var nødt til at gå under jorden. Man kan selvfølgelig sige, at hun ikke var 

syg, men belastet af noget familiemæssigt, som gør, at hun ikke kan klare presset, og i øvrigt ikke er 

i stand til at komme på arbejde, fordi hun flytter langt væk og går under jorden, forklarer lederen. 

Der var dialog og åbenhed omkring hvad der skete hele vejen, så selvom det endte med en fyring, så 

foregik det på en ordentlig måde. Lederen reflekterer over forløbet og fortæller: ”De mennesker 

lever jo rundt omkring og går på arbejde og passer deres arbejde lige indtil sidste sekund, og så 

synes jeg også, at vi som samfund og arbejdsplads skal have plads til dem, når det bliver svært.” 

 

Lederne fortæller, at de føler de bevæger sig på en knivsæg mellem udvikling og afvikling. Det er 

svært, når vi skal sige til en medarbejder, at fraværet giver driftsforstyrrelser, altså nu bevæger vi os 

over på afviklingssiden, også retorisk. Vi siger først til medarbejderen, nu forsøger vi at finde 

muligheder og løsninger sammen, og så på et eller andet tidspunkt så fjerner vi omsorgen og siger, 

nej nu går det ikke længere, det giver driftsforstyrrelser, og vi må indlede en afsked. 

 

Med den nye sygedagpengereform, så stopper dagpengerefusionen efter fem måneder, det er en 

katastrofe derude, at dagpengene stopper, vurderer lederne. Så har vi jo ikke engang til vikar. Så det 

handler om hurtigt at få kigget på fraværet, og hvad har der været gjort, er der noget vi mangler at få 

gjort, eller er vi der, hvor vi af hensyn til kollegaer eller børn må begynde at tænke på at afskedige, 

og der er vi helt klart hurtigere, meget hurtigere til at overveje, fortæller lederne. 
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9.3. Medarbejderne tager selv mere ansvar i løsningerne 

 

I ledernes fortællinger om sygefravær, kom de alle ind på, at de oplever, at medarbejderne selv 

tager mere ansvar og er blevet bedre til selv at finde andre løsninger, end de har været tidligere. Det 

ses også ved barns sygedag, hvor medarbejdere oftere selv siger ting som: ”jeg kan komme kl. 12 

og tage lukke-vagten, for der er min mand kommet hjem fra arbejde”. Vi flytter os alle rigtig meget 

i disse år i vores måde at tænke på omkring at medarbejderne også selv kan bidrage eller investere i 

at beholde deres job. 

 

Flere ledere fortæller om sygefraværsforløb, hvor medarbejderen i forlængelse af et langt 

sygeforløb har lagt deres ikke afholdte ferie, som ugentlig feriedage for dermed at komme 

langsommere tilbage til arbejdspladsen uden at belaste arbejdspladsen yderligere økonomisk.  

 

Et andet eksempel på en ændret tilgang om at bidrage, hvis man kan er et eksempel omkring 

hvornår man raskmelder sig. I afdelingerne er der en politik om, at man skal melde sig rask inden 

kl. 12. Men hvis man så bliver rask efter kl. 12, og afdelingen har nået at sætte en vikar på til næste 

dag, så kommer man selvfølgelig på arbejde, hvis man er rask. Så kan det godt være, at der er vikar 

på, men så bliver det bare den dag, hvor der er en ekstra og hvor man kan nå noget af det, som man 

normalt ikke når i hverdagen. 

 

Man kan også godt have fravær, men så kan vi snakke om det skal være afspadsering eller ferie, 

hvis det ikke er decideret sygdom. En medarbejder kan f.eks. ringe og sige: ”Jeg har en dårlig 

morgen, og jeg synes, at det er svært, og kan vi godt tage en snak om, at hvis skemaet kan bære det, 

så tager jeg en afspadseringsdag, så det ikke giver sygdom”. Medarbejderne er også selv lidt 

interesserede i at finde andre løsninger, som f.eks. måske kun at tage en halv barnets sygedag. Vi 

taler med medarbejderne om hvad de kan ændre i forhold til deres liv og bidrage i forhold til at 

finde løsninger. 

 

En leder fortæller, om en medarbejder, hvis skema blev ændret, da hun kom tilbage fra sygdom, 

fordi kollegaerne havde noget afspadsering, de skulle afvikle efter hendes sygdom. Først var 

medarbejderen utilfreds, men så fik hun forklaret sammenhængen om at afspadseringen skulle 
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afvikles, og når hun så hele puslespillet og ikke bare hendes egen brik, så kunne hun godt forstå det, 

og se sig selv som en del af hele puslespillet. 

 

En leder fortæller om en medarbejder som har migræne og må sygemelde sig om morgenen, men 

samtidig siger hun ofte at hun kommer klokken tolv. Man kan jo godt være syg, men alligevel 

påtage sig noget af det lettere. Det er at tage et kollektivt ansvar for opgaverne. Men det er en kultur 

der skal ændres, så de gør det for deres kollegaers skyld.  I samme afdeling er der også en 

medarbejder med § 56, som er rollemodel for hvor meget man kan til trods for, at hun i bund og 

grund er hunde hamrende syg. Igen er handler det om at man har et fælles ansvar, at man løfter i 

fælles flok, at man tager et ansvar og er selvledende, afslutter lederen. 

 

9.4. Mulighedserklæring og delvis sygemelding 

 

Lægeerklæringer har nu en i årrække heddet mulighedserklæringer og er udformet således, at leder 

og medarbejder i fællesskab udfylder side et, hvor medarbejderens funktionsbegrænsninger 

beskrives, og de i fællesskab kommer med forslag til hvilke muligheder, der eventuelt kan være for 

at passe arbejdet delvist. Det kan være forslag om nedsat tid, skånehensyn, omlagt arbejdstid mm. 

Hvis medarbejder og leder ikke sammen kan beskrive mulighederne, så kan lederen f.eks. spørge, 

hvor mange timer det er muligt at medarbejderen kan arbejde. Når side et er udfyldt skal 

medarbejderen gå til sin egen læge og få udfyldt side to med lægens vurdering af fravær og 

arbejdsevne. Mulighedserklæringer lægger således mere op til delvise sygemeldinger, hvor 

lægeerklæringen tidligere havde form af en varighedserklæring om hvor længe sygemeldingen 

kunne forventes at vare. 

 

Lederne fortæller, at de altid bruger mulighedserklæring for at undersøge hvilke udsigter, hvilken 

arbejdsevne og hvilke muligheder der er. Det er noget af det første, der sker når folk sygemelder 

sig, og de ikke lige er tilbage efter et nogle dage. Men det kan være svært at beskrive alle berørte 

funktioner og hvilke muligheder der er, som man skal på side et i mulighedserklæringen, men 

lederne vurderer alligevel, at mulighedserklæringerne er et godt redskab. En enkelt leder fortæller 

dog, at hun ikke rigtig ved hvad hun skal bruge mulighedserklæringerne til nogle gange. Det er 

mere sådan en procedure der skal følges, og så gør hun selvfølgelig det. 
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Lederne har det blandet med deltidssygemeldingerne, fordi det egentlig er en fordel at have 

medarbejderne fuldtidssygemeldt frem for deltidsraskmeldte både i et økonomisk og praktisk 

perspektiv. Men som en områdeleder fremhæver, så er der politisk fokus på fastholdelse, det 

handler om hele velfærdsdagsordenen, ligesom med fleksjobbere der skal arbejde et par timer, hvis 

de kan.  

 

Mulighedserklæring og deltidssygemelding er helt sikkert en fordel for den enkelte medarbejder set 

i et trivsels perspektiv. Fordelene er, at den sygemeldte beholder kontakten til arbejdspladsen og 

stadig er med, og når medarbejderen kommer i huset, så får lederne også en fornemmelse af hvor 

meget de kan og kan hurtigere justere på deltidssygemeldingen eller skånehensynene. Lederne 

fortæller at de godt kan se det gode i, at man fastholdes på arbejdsmarkedet og ikke slipper 

kontakten til arbejdspladsen og kollegaerne. Det er godt for den enkelte at få mulighed for at 

komme lidt langsommere tilbage over en periode.  

 

Så det er en fordel for medarbejderen selv, men ikke for kollegaerne. Kollegaerne synes ind 

imellem, at det er rigtigt hårdt, fordi de oplever, at deres kollega ikke kan yde det, som 

vedkommende normalt kan hverken i tid eller indsats. Så det påvirker den daglige drift i forhold til 

hvilke opgaver der kan løses og hvordan og hvor meget. Begrebet driftsforstyrrelser, som bruges 

ved afsked på grund af sygdom er helt reelt, forklarer lederne. Der er masser af udfordringer i 

forhold til kollegaer, især når det er over længere tid, så må de øvrige kollegaer løbe lidt ekstra, og 

forældrene begynder også at snakke.  Det handler om kontinuiteten og genkendeligheden i forhold 

til det enkelte barn, og som betyder noget for børnenes trivsel. Det er også noget så simpelt som 

beskeder til forældrene, som kan smutte, når der har været mange forskellige medarbejdere på stuen 

i løbet af dagen. Man prøver så at finde nogle små nicher eller opgaver, som kan omrokeres så det 

påvirker mindst muligt og så der tages hensyn til den sygemeldte. Men det er nemt sagt og meget 

sværere gjort, for det forstyrrer faktisk meget i en hverdag. Så hvis det skal fungere så kræver det et 

rigtig godt team, hvor der er overskud til at vise forståelse for den sygemeldte og rumme det i en 

travl hverdag. 

 

Ved delvis sygemelding får institutionen kun refusion for de timer, som vedkommende er 

sygemeldt, og dermed er der også kun økonomisk råderum til at vikardække delvist. Det er ikke 

optimalt, og det opleves som frustrerende kun at have en vikar inde og dække nogle timer. Det er 
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anderledes med en vikar fordi man ikke kender hinanden og de daglige rutiner, så det er ikke altid 

så nemt lige at aflaste, og det bliver endnu mere udtalt, hvis vikaren kun er der delvist. 

 

Så lederne synes, det er svært at have deltidssyge inden for deres felt. Det kan nok bedre håndteres 

med børnehavebørn, hvis en medarbejder er delvist tilbage, og der så også er nogle vikarer. Det er 

langt sværere, når det drejer sig om vuggestuebørn. Der er lederne meget skeptiske overfor 

deltidssygemeldinger, for vuggestuebørnene bliver i forvejen budt, at der kommer skift midt på 

dagen. Så hvis lederne kunne vælge ville de foretrække at have en fast vikar i vuggestuen, som fik 

alle den sygemeldtes timer. 

 

Lederne skepsis i forhold til deltidssygemeldinger indenfor deres område uddybes af en leder på 

denne måde: ” Men nogen har forhåbentlig undersøgt, at det er en god måde at komme tilbage på, 

og det er derfor vi gør det. Men jeg tror nu, at det er meget forskelligt fra fag til fag, om det er en 

god måde at komme tilbage på. Det er en svær størrelse. Det er nok noget nemmere at have med at 

gøre i fag, der ikke handler om mennesker.” 

 

En områdeleder fortæller at i hendes område går de måske lige til kanten, når de siger til nogle 

medarbejdere, at de ikke skal komme tilbage på deltid før end de er så raske, at de er i stand til at 

komme op på fuld tid i løbet af fire uger. Men det handler simpelthen om at få vores hverdag til at 

fungere derude. Det er svært, at få mødeplanerne til at hænge sammen med deltidssyge, der er jo 

åbent fra syv morgen til fem om aftenen. Så vi er lidt skrappe og tænker mere på vores kerneydelse, 

end vi måske tænker på den sygemeldte, forklarer områdelederen. 

 

En leder fortæller, at jo tidligere man får medarbejderen tilbage på arbejdsmarkedet, des hurtigere 

bliver medarbejderen og så kan arbejdspladsen finder sit leje igen. Tidligere var det sådan, at man 

sagde: ”Du bliver da hjemme indtil du er helt rask og begynder at føle, at du kan klare og magte at 

komme tilbage”. Men nu er det omvendt og holdningen hos medarbejderne er også ændret, så det 

ikke er så legalt at have længerevarende fravær, som det har været tidligere. Til gengæld føler de 

sygemeldte sig presset og det er en ulempe. 

 

En leder fortæller om en medarbejder, hvor der hele tiden var et eller andet. Der blev holdt 

sygefraværssamtaler og medarbejderen blev flyttet til en anden stue, for reelt var det 
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samarbejdsproblemer med kollegaerne, som så blev til sygdom. Tidligere kunne man nærmest gå op 

til lægen og blive sygemeldt i sådan en situation, og så kunne man ligesom hvile på laurbærbladene, 

fortæller lederen.  Men i det her tilfælde var lægen rigtig god og bakkede op om vores forslag om, 

at medarbejderen blev flyttet til anden institution i stedet for en sygemelding. Det var dejligt at 

opleve at lægen også kunne se sådan på det. 

 

En leder fortæller om en forløb med en stresssygemeldt medarbejder. Medarbejderen fik stress efter 

et langt terminalforløb op til hendes mors død. Lederens overvejede hvordan hun bedst kunne få 

medarbejderen tilbage på arbejde på en måde, som var hensigtsmæssig for medarbejderen, men 

også for huset. Det var vigtigt med tilknytning til huset, men børnene mærker også straks, når en 

voksen ikke er nærværende psykisk. Der er jo ikke alle mulige opgaver, som ikke drejer sig om 

pædagogik, som man bare kan dele ud af. Så da vi talte om tilbagevenden til arbejdet, blev det 

meget konkret og meget svært for medarbejderen. Vi startede med nogle få administrative opgaver, 

egentlig mest, så hun bare var i huset og hilste på personale og børn og gik til og fra, som hun nu 

havde lyst til.  Der var faktisk stadig ekstra vikar selvom huset jo ikke fik refusion, men lederen 

vurderede, at det var givet godt ud for huset. Medarbejderen var sygemeldt i fem uger og på nedsat 

tid i fire uger, men det betød, at hun efterfølgende har fortalt lederen, at hun havde en god oplevelse 

med at komme tilbage i huset. Og lederen fortæller at hun er tilbage og varetager sine opgaver fuldt 

ud, som hun skal. 

 

En leder fortæller om et konkret sygeforløb med en medarbejder, der blev opereret i foden. Det var 

svært, for et er hvad medarbejderen selv syntes, noget andet er hvad læger og fysioterapeuter 

vurderede, og noget helt tredje er hvordan virkeligheden kom til at se ud, når medarbejderen så rent 

faktisk kom på arbejde. Det er faktisk ret svært med to krykker, selvom man synes, at man rigtig 

gerne vil, så fungerer det bare ikke særlig godt i en daginstitution. Så forsøger man at skåne så 

meget man kan, men det nytter jo heller ikke noget, at man skåner så meget, at det ikke bliver 

synligt, at hun måske i virkeligheden ikke kan. 

 

9.5. Motivation til lavt sygefravær 

 

Når lederne bliver spurgt om hvad som motiverer dem til at bringe sygefraværet ned, så svarer alle 

ledere straks: ”Det er helt klart børnene”. Børnene er kun fire år en gang, de har kun en barndom og 
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det skal vi leve op til. Vi er forandringsagenter for deres liv, og de skal have deres sprogstimulering 

osv. De er overhovedet ikke tjent med skiftende personale og vikarer, for stabilitet er super vigtigt 

for at børn trives. Det er os der skal sikre omsorg for opgaven med børnene. 

 

Lederne underbygger deres svar med, at det jo ikke er muligt at lægge vuggestuebørn ind på en 

hylde og så tage dem frem når alle er på arbejde igen. Der er brug for alle hænder til at udøve 

omsorg og sørge for børnenes udvikling. Der er masser af ting, der kan lade sig gøre, når vi er alle 

mand på arbejde, så er der mulighed for at lave nogle af de der sjove ting, som vi er gode til som 

pædagoger og vores faglighed højnes. Når alle er på arbejde er huset meget bedre, og der er færre 

konflikter blandt børnene. Ved fravær så kommer man hurtigt ind i en dårlig spiral. I løbet af en uge 

så synes alle, det er totalt kaos. Det er så hårdt, at vi ikke har ressourcer nok til, at vi kan få vikarer. 

Vi er skåret helt ind til benet. Der er ikke mere at give af, når folk er sygemeldte, og så vælter 

pædagogikken. Så bliver det pasning og omsorg, som også er vigtigt, men tiden til pædagogikken, 

den bliver mindre.  

 

Efter børnene er det i næste omgang hensynet og omsorgen for kollegaerne der motiverer til at 

holde sygefraværet nede. Det handler om de medarbejdere, der knokler røven ud af bukserne med 

fokus på børnene og deres udvikling og familierne og forældrene. Der er et kæmpepres på området, 

der er simpelthen så mange arbejdsopgaver, at man næsten ikke drømmer om det. Derfor skal vi 

holde sygefraværet nede for alles skyld, både børnene og de ansatte, men så sandelig også for 

forældrenes og økonomiens skyld. 

 

En leder underbygger hvorfor hun er motiveret til at holde sygefraværet lavt med denne forklaring: 

”At vi kan lave en ordentlig pædagogik, og at vi kan skabe en indholdsrig hverdag for børnene. Jeg 

tror det giver meget mere arbejdsglæde og lyst til at være på arbejde, når vi alle sammen er der. Og 

vi ikke hele tiden halser efter. Så det er simpelthen ønsket om at skabe en god hverdag for både 

medarbejdere og børn. Det at vi skal have en god arbejdsplads, hvor vi trives og er glade for at gå 

på arbejde.” 
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9.6. Sygefraværsretningslinjerne 

 

3. sygedag 

I marts 2014 blev der indført nye sygefraværsretningslinjer for hele kommunen omkring håndtering 

af sygefravær. Et nyt punkt i retningslinjerne er, at lederen skal ringe til en sygemeldt medarbejder 

på 3. sygedag. Lederne blev spurgte om hvad de tænker om de nye retningslinjer. 

 

Lederne fortæller, at de føler sig godt hjulpet af den nye retningslinje i forhold til 

kortidssygefraværet. Det har en præventiv effekt, at medarbejderne ved, der bliver ringet til dem. Vi 

oplever sjovt nok, at rigtig mange medarbejdere nu ikke er syge mere end tre dage med 

infektionssygdomme. De fleste siger, når vi ringer: ”Jamen så prøver jeg at komme i morgen”. Det 

hjælper i hvert fald på korttidsfraværet for en lille gruppe medarbejdere, tit de unge, der ligesom 

skal lære, at sådan er reglerne her og sådan fungerer en arbejdsplads. 

 

Generelt synes lederne at det er godt, at opringning på 3. sygedag er blevet indført alle steder, for 

det virker. Det er godt, at man ikke bare giver besked om fravær, men at man nu får dialogen med 

den sygemeldte. Vi oplever faktisk syge medarbejder, som nu synes, at det er dejligt at vi ringer og 

opfatter det som udtryk for omsorg. En leder fortæller, at en medarbejder blev helt rørt over 

opringningen og sagde: ”Hvor er det pænt af dig at ringe”. 

 

Men nogle ledere fortæller også om medarbejdere, som oplever det som kontrol. 

Et eksempel er medarbejdere med arbejdsrelateret stress. De kan måske føle det mere som kontrol 

end omsorg, at de bliver kontaktet, fordi de i virkeligheden ikke har brug for den der tætte kontakt 

til den arbejdsplads, som måske er årsag til, at de blev sygemeldt i første omgang. 

 

Flere ledere fremhæver, at det er godt, at det står beskrevet i personalehåndbogen, at de skal ringe 

på 3. sygedag, for så kan de melde ud til alle medarbejdere, at der er en retningslinje, som gælder 

for alle, og så ved medarbejderne at det er ens for alle, og at det ikke er personligt at de bliver ringet 

op, for det er vigtigt med retfærdigheden i at alle bliver behandlet ens. 
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Nogle ledere fortæller, at de lige skulle vænne sig til at ringe, det kunne godt føles lidt akavet i 

starten, og de følte, at de mistænkeliggjorde medarbejdernes sygefravær. De fortæller, at de ikke 

ville have gjort det, hvis der ikke havde været en retningslinje, som de skal følge.  

 

fem fraværsperioder 

De nye retningslinjer indeholder også en helt ny regel, om, at der skal afholdes sygefraværssamtale 

ved fem sygdomsperioder indenfor et år, uanset periodernes længde. Kommunens fraværssystem 

sender en autogeneret mail til lederne, såfremt en af deres medarbejdere har haft fem 

sygdomsperioder. 

 

En del af lederne ser denne regel som et problem. De forklarer, at det opleves meget stramt. 

Formålet med sygefraværsretningslinjerne er at have fokus på fravær, og hvis en medarbejder har 

været syg fem enkeltdage og kæmper og kommer på arbejde, selvom hun måske stadig er halvsyg, 

så føles der forkert, at vi skal indkalde til sygefraværssamtale. Vi har godt en fornemmelse af, 

hvornår der er et mønster og hvor det bare er et tilfælde. Det er de fleste ledere garvede i. Så 

reglerne er lidt rigide. Der er bare for meget papirarbejde i forhold til effekten, og så bliver det en 

belastning. 

 

Lederne forklarer, at det er ambivalent, for det er fint nok med en procedure, så der er et tydeligt 

grundlag for samtalen, og det sikres at de får set medarbejderne i øjnene. Men de vil også gerne 

have et så stort ledelsesrum decentralt som overhovedet muligt, fordi opgaven også kan løftes på så 

mange andre måder. 

 

Det ville være fint, hvis der ikke var et krav om samtaler, hvis der kun er 5-10 fraværsdage på et år. 

Ikke fordi det ikke kan være relevant, men samtalerne kunne også opstå ved kaffeautomaten eller i 

andre sammenhænge i stedet for. Det kan godt skabe frustrationer hos de medarbejdere, som bliver 

indkaldt, og det skaber ikke særlig meget værdi at tage en medarbejder ud en time til en samtale 

fordi vedkommende har haft fem fraværsdage. 

 

Lederne kan godt forstå, at en medarbejder der har haft fem enkeltstående sygefraværsdage tænker, 

det kan ikke være rigtigt, at de skal til samtale. Men så prøver vi at vende den om og sige at det 

måske kan handle om noget andet, f.eks. at du lukker hver onsdag med Bente, og at du ikke kan lide 
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Bente eller at der er specifikke opgaver du ikke prioriterer. Så måske er det alligevel en god ide at 

tale om det. 

 

En leder underbygger hvorfor reglen er svær at bruge. Hun forklarer, at det var godt i forhold til en 

ny medarbejder, som havde fravær, og så var der et grundlag til at få talt med hende om det hurtigt, 

men lederen har også en anden medarbejder, som lider af migræne, og så fik medarbejderen også en 

influenza, og så blev det jo også hurtigt fem gange, der føltes det ikke rigtigt at indkalde til samtale.   

 

En leder foreslår, at områdelederen måske kunne tage disse samtaler alene, fordi for nogle 

medarbejdere går alvoren først op for dem når områdelederen deltager i samtalen alligevel. 

 

9.7. Sygefraværsstatistik og handleplaner 

 

Når en medarbejder sygemelder sig skal den enkelte afdeling selv registrere fraværet i kommunens 

fraværssystem kaldet OPUS, som også indeholder alle lønoplysninger og økonomital. Lederne har 

adgang til alle data i OPUS, som vedrører deres egen enhed. Lederne kan også selv trække diverse 

rapporter i OPUS, som for eksempel sygefraværsstatistik opdelt i perioder eller opdelt i korttids- og 

langtidsfravær. Lederne kan tilpasse disse rapporter, så de indeholder netop de oplysninger, som 

lederen finder relevant. 

 

For at sikre, at alle ledere ser på deres sygefraværsstatistik og forholder sig til den, blev det i august 

2014 besluttet, at der hver måned skulle sendes sygefraværsstatistikker direkte til hver enkelt leder, 

sammen med tal for hele kommunen, så det var muligt at benchmarke egen afdeling i forhold til 

andre. Samtidig skulle ledere, der havde en sygefraværsprocent over 6 %, udarbejde en handleplan 

for hvordan de vil nedbringe sygefraværet og sende den til HR-afdelingen, hvorefter den ville blive 

forelagt chefgruppen. 

 

Interviews til dette masterprojekt bliver gennemført i slutningen af oktober 2014, altså kun 

halvanden måned efter, at lederne har modtaget den samlede sygefraværsstatistik for hele 

kommunen for første gang. 
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Lederne fortæller, at det er interessant at se, hvor de andre ligger, og at det også kunne være sjovt at 

tage nogle andre kommuner og så benchmarke med samme fagområder. En enkelt leder fortæller, at 

det ikke har betydning for hende hvordan sygefraværet er i andre huse, det kan hun ikke gå og 

forholde sig til. 

 

Nogle af lederne fortæller, at det også kan være ubehageligt, at alle kan gå ind og se ens tal, og de 

så ikke kender årsagerne, for det kan jo være fuldstændigt legale og legitime årsager til 

sygefraværsprocenten, og så føler man sig udstillet. Folk som har haft et meget langt 

sygefraværsforløb figurerer også stadig i statistikkerne, og måske har de slet ikke været på arbejde 

det sidste lange stykke tid, måske er de allerede afskediget, og så står de stadig i statistikken. Resten 

af afdelingens sygefraværsprocent kan faktisk se rigtig godt ud, og det kommer bare ikke frem. Det 

er ikke specielt motiverende, når man i øvrigt kan se at ens sygefravær er faldende. 

 

Lederne har en række forbehold og ønsker til sygefraværsstatistikken. For eksempel siger flere, at 

de gerne vil kunne se om det er korttids- eller langtidsfravær. Flere ønsker også, at de langtidssyge 

og især de afskedigede ikke er med i statistikken. En kunne godt tænke sig, at børns sygedage også 

var med. I forlængelse heraf reflekterer flere over, at de måske også bare kunne blive bedre til selv 

at trække tal fra OPUS. 

 

En områdeleder fortæller, at OPUS er et godt redskab og rapporterne er rigtig rigtig gode og 

overskuelige. De daglige ledere skal bare først lære at bruge dem som deres eget redskab. 

Områdelederen fortæller også, at sygefraværsregistrering i OPUS er blevet så let, at de nu 

registrerer alt og det gjorde de nok ikke før. Endelig fortæller hun, at det også virker godt med at 

OPUS-systemet sender besked ved 3. sygedag, 5 perioder osv. 

 

Lederne synes, at udarbejdelse af handleplaner bare er endnu en arbejdsopgave, som skal løses. De 

synes det er irriterende, fordi det er ekstra arbejde, som ikke har nogen effekt i sig selv. Hvis en 

medarbejder allerede er afskediget, så skal vi alligevel udarbejde handleplaner, fordi 

medarbejderens fravær stadig står i rapporten. Det er ikke fordi vi på nogen måde i tvivl om at 

opgaven er at nedbringe sygefraværet, så det føles som kontrol, er holdningen hos lederne.  

 



 

 

36 

 

Alle lederne mener helt bestemt, at sygefraværet skal ned, men er samtidig i tvivl om det er muligt, 

at få det ned under 4,5 % hele tiden. En områdeleder fortæller, at det ikke på noget tidspunkt har 

været muligt at nå målet for hele området samtidig. For ligesom hun tænker: ”Hold da op hvor går 

det godt. Nu er vi da virkelig ved at have nedbragt det her sygefravær. Nu ser det rigtig godt ud. Så 

får man en opringning om, at der er tre langtidssygemeldinger i en institution af forskellige 

årsager.” En daglig leder fortæller, at hun har ligget på omkring 2-3 %, men så kom der to 

langtidssyge, hvoraf den ene var en planlagt operation, og så er de på 7-8 %, fordi det er en lille 

afdeling. En anden daglig leder fortæller: ”Jeg syntes aldrig, at vi var syge, og så var jeg alligevel 

over 4,5 %. Men der var en, der havde været syg i næsten et år og en fyring, så der var en 

forklaring, men mere skal der ikke til, og det viser bare, at det er svært at holde den under 4,5 % 

hele tiden.” 

 

En daglig leder fortæller om oplevelsen af fastsættelsen af målet på 4,5 % og processerne derefter: 

”Politikerne over en kam har sagt, at nu skal I nedbringe det sygefravær, og jeg kan forstå at Børne- 

og skoleudvalget har særlig fokus, fordi det primært er dagtilbudsområdet som slår ud. Som jeg 

oplever det helt ude i marken, så igangsættes to eller tre forskellige processer, og det er overkill på 

det her. Få det nu sammentænkt, så vi ikke skal sidde og lave dobbeltarbejde. Se på hvad der skaber 

værdi. Nogle irrationelle kommunalpolitikere beslutter noget, som en djøfiseret forvaltning giver 

videre til en pædagog, som har valgt at sætte sig i en lederstilling.  Forvaltninger der ikke 

sammentænker, og formålet med handleplanerne er jo tilsyn og kontrol fra forvaltningen og politisk 

side.” 

 

Det uddybes med en forklaring om, at den daglige leder skal fungere som tolk i forhold til 

oversættelsen af resultatindikatoren, så det giver mening for medarbejderne, og det giver værdi til 

børnene. Så resultatindikator er ikke noget, der benyttes aktivt overfor medarbejderne. Over for 

medarbejderne skal vi tale trivsel på en helt anden måde og tale om opgaven og omsorg for 

opgaven. Meget af det her handler om trivsel, og spørgsmålet er om det bliver løst ved at man skal 

fremlægge de her procenter. 

 

Flere ledere fremhæver dog også, at de nye tværgående sygefraværsstatistikker kan synliggøre 

eventuelt andre problemer. For eksempel hvis en leder sidder og måske ikke opfylder sin rolle som 

leder godt nok, og egentlig burde have nogle nye redskaber eller udvikle sig i en anden retning. Nu 
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skal lederne forklare sig i forhold til sygefraværet, og så kan det være, at der er noget andet der skal 

kigges på. 

 

9.8. Hvordan kan vi nedbringe sygefraværet 

 

Denne sidste fortælling handler om tiltag for at nedbringe sygefraværet, som lederne bruger i deres 

daglige praksis og deres ideer til nye initiativer, som de forstiller sig kan påvirke sygefraværet 

positivt.  

 

Temadage og trivsel 

Flere af lederne omtaler, at der var tre hele arbejdsdage indenfor to uger, som blev brugt på 

forskellige arrangementer, så det kunne godt have været planlagt lidt bedre. Det var en lederdag, en 

temadag og så en undervisningsdag, som alle handlede om sygefravær, trivsel og nærvær. Nu virker 

det bare massivt, og vi er rimelig fyldt, fordi der arbejdes med sygefravær på alle niveauer på en 

gang. Der er mange gode redskaber, især til at skabe trivsel, men lad os nu få lidt længere tid til at 

arbejde med det, og se det virke. Vi kan godt føle os presset ved, at vi som decentrale ledere skal 

levere noget op i systemet og samtidig sikre driften i forhold til medarbejderne og ikke mindst 

levere en ydelse til vores børn og forældre. 

 

Et par af lederne foreslår, at indsatserne fokuseres på deres fagområde, og begrunder det med at det 

var nemmere at forholde sig til oplæggene på temadagen for 0-6 års området, og de dialoger der var 

på dagen, end det var på den fælles lederdag for alle kommunens ledere, hvor der blev talt om 

kædetræk. Det var svært at finde ud, hvad meningen var med det kædetræk, så det føltes mere som 

dem og os, og vi følte ikke noget ejerskab. På temadagen for 0-6 års området, blev der talt om 

trivsel, og om hvad der giver energi, og hvad der dræner energi, og det var meget forståeligt og 

brugbart. 

 

En leder fortalte, at det var rart med temadagene mm, så der var mulighed for at videreformidler 

nogle ting opad, men samtidig var lederen i tvivl om det blev hørt og taget videre. Som eksempel 

nævnte hun sygemeldte medarbejdere med stress, hvor anvisningen oppefra er, at medarbejderne 

skal komme på arbejdspladsen, og så kan de sy stropper i hagesmække og lignende, hvis 

medarbejderen ikke kan andet til en start. Lederen fortæller, at man altså ikke kan bruge en 
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medarbejder i 15 timer om ugen til at lave den slags sysler. Der er faktisk brug for hænderne på 

gulvet især i vuggestuen. Så kan man godt føle, at man ikke bliver hørt oppefra. Så det ville være 

dejligt, hvis vi kunne få lov til at sætte dagsordenen for et møde, efter hvad det er vi har brug for. 

Alle de her møder og temadage kommer jo oppefra. 

 

En enkelt leder synes, at den fælles lederdag var god, men at det ville have været interessant, hvis 

man havde haft dialogerne i tværfaglige grupper og ikke isoleret i egen faggruppe. Hun vurderer, at 

det kan være inspirerende at høre hvordan andre ledere på andre fagområder i kommunen arbejder 

med nedbringelse af sygefraværet. 

 

En områdeleder udtaler, at de daglige ledere føler sig fuldstændig tæppebombet med redskaber, så 

det er lige før, at de bliver syge af det. Det kunne være godt, hvis vi også talte om, hvem som passer 

på dem, der passer på de andre. At vi også en gang imellem diskuterede hvordan man understøtter 

organisationen og lederne i at løfte alle opgaverne. 

 

Alle lederne taler meget om trivsel og social kapital, som måden at nedbringe sygefraværet. Vi tror, 

at den sociale kapital ligger ude ved den nærmeste leder i enheden. Mange pædagoger kan lide små 

og nære rammer og vil ikke være en del af noget stort. Arbejdsglæden findes i det nære for 

eksempel om man kan lide sine kollegaer, sin leder og om man bliver glad når man går ind af døren. 

Lederne fortæller, at de i det daglige arbejde gør utrolig meget ud af at være lyttende, 

imødekommende og anerkendende. Vores fag handler om relationer, og derfor er det særlig vigtigt, 

at vi er nærværende og lydhøre, og at vi går ind dialog med medarbejderne og griber ideerne 

positivt. Vi skal udøve synlig ledelse, og det handler også om at anerkendelse i forhold til 

kerneopgaverne, så medarbejderne kan gå hjem med følelsen af, at de har gjort et godt stykke 

arbejde. Hvis der føler de løfter kerneydelsen ordentligt, så medfører det naturligt og også bedre 

trivsel og arbejdsglæde, som er med til at nedbringe sygefraværet.  

 

Sygefraværsstatistik 

Næsten alle lederne har på et tidspunkt hængt sygefraværsstatistikker op i personalerummet, hvor 

alle kan se den. Nogle har skrevet kommentarer på for eksempel om hvad fraværet er uden 

langtidssyge eller anerkende bemærkninger. De fortæller alle, at det virker i en periode, men så skal 

man tage det ned fra væggen og prøve noget nyt. Det er det heliotropiske princip – det man sætter 
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lys på har en tendens til at vokse, eller i det her tilfælde falde, forklarer en områdeleder. Det viser 

sig med alle mulige andre ting også, at når en ledelse sætter fælles fokus på et eller andet, så sker 

der noget, så ændrer det sig.  

 

Sygefraværsstatistikken er også god at hive frem, når snakken går på, at der er for dårlige 

normeringer, så kan man vise, at hvis alle var på arbejde, så ville vi være en eller halvanden 

medarbejder mere hver eneste dag sådan i gennemsnit. Den snak og visualiseringen af sygefraværet 

i regneark eventuelt med benchmark, det får nogle gange nogen til at tænke; ”nå for helvede, hvis vi 

alle sammen mødte op så..”. Men det kan også have den modsatte effekt, at medarbejderne vender 

det mod en kollega, som er syg eller fyret. 

 

projektmodel 

En områdeleder foreslår at kommunen stopper op og tager fat i kommunens projektmodel, som skal 

anvendes til at takle særligt komplekse arbejdsopgaver. Projektmodellen kunne være med til få et 

mere nuanceret billede på sygefravær. Hun undrer sig over, at projektmodellen ikke er blevet brugt. 

Vi har været til heldagslederdage om kædetræk hele vejen ned i organisationen, hvorfor har man 

ikke tænkt projektmodel, og fået undersøgt de mange forskellige perspektiver som på sygefravær. 

Hun nævner blandt andet indeklima og betydningen for smitterisiko, ventilationsanlæggene, 

hvordan skifter vi, hvordan vasker vi af med sæbevand på puslepuderne, træk fra vinduerne, super 

fodkoldt, hvordan udøves der ledelse, hvordan fungerer ergonomien, tillidsreform, public service 

motivation som nogle eksempler på perspektiver, der kunne undersøges og inddrages i en 

projektorganisering. Man kunne også se på, om der er forskellige omstændigheder og dermed behov 

for forskellige regelsæt om deltidssygemelding på forskellige fagområder. Hun understreger, at det 

ikke er ansvarsforflygtigelse, men et spørgsmål om at nuancere mellem fagområderne 

 

Hun foreslår også projektmodellen, for at sikre de daglige lederes medinddragelse, fordi det kan 

godt blive sådan lidt personligt for de daglige ledere, fordi alle tale sygefravær og punker dem ved 

alle lejligheder med, at de skal nedbringe sygefraværet, og så tænker de, at de ikke gør det godt nok. 

En projektorganisering med medinddragelse kunne være en måde, hvor vores direktion kunne sikre 

kædetrækket, og at vi gør det på en ordentlig måde ned gennem organisationen med reel 

medinddragelse. 
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Det store fællesskab -trivselsarrangementer 

I forhold til social kapital taler lederne en del om diverse trivselstiltag, som de har iværksat for at 

styrke medarbejdernes sociale relationer og dermed påvirke trivslen og den sociale kapital i positiv 

retning. Erfaringerne er blandede, men lederne tror på, at man fortsat skal tænke i de baner og 

iværksætte arrangementer. De overvejer at starte interne hold i stram op, hvor man træner 

”korsettet” eller at tilbyde noget mindfulness undervisning, fordi der er så mange, som går ned med 

stress. 

 

Et område har lavet arrangementer for hele området og erfaringer er nok, at de fleste helst vil 

deltage i arrangementer, som kun er for deres afdeling, så de kender de andre. Området har også 

forsøgt sig med et gavekort til en trivselskonto til alle medarbejdere, hvor de kunne bruge pengene 

til noget i fællesskab på arbejdspladsen, eller man kunne gå ud med en kollega og få en pizza eller 

ansigtsmassage eller hvad det kunne være, det måtte man selv om. En afdeling valgte, at alle tog i 

Ulvedalene og så Robin Hood sammen. Det var en stor succes. Lederens forhåbning er, at den slags 

arrangementer ligger lidt til den sociale kapital, men det er svært at arbejde med for det kan ikke 

måles eller mærkes direkte.  

 

Nogle af lederne overvejer, om der også skulle sættes fokus på de raske, dem der aldrig er 

sygemeldte, men som altid knokler og tager det store læs. Vi kunne måske give dem nogle 

biografbilletter, en buket blomster eller på en eller anden måde gør noget ud af dem, hvis de ikke 

har været syge et kvartal. Vi er meget ambivalente i ledergruppen, om det er en metode vi kan 

bruge. Vi har også talt om at give hele personalegruppen en samlet belønning, men i vores 

pædagogiske virke bruger vi ikke belønning overfor børnene, så det føles lidt mærkeligt. En leder 

fortæller om en gang, hvor lederen i god mening prøvede at kåre den mest langtidsfriske 

medarbejder i institutionen ved en julefrokost og forærede vedkommende to biografbilletter. Det 

var ikke nogen succes blandt medarbejderne. 

 

Lederne synes, de har frie hænder og mulighed for at lave de tiltag for medarbejderne, som de 

tænker er gode for den sociale kapital. For eksempel har en leder købt en relax-stol eller en 

massagestol. Det er været en fantastisk oplevelse, hvor medarbejderne nu faktisk sidder ovre i 

hjørnet og får massage i pauserne, og så bliver der lidt grin ud af det også. Lederen tror, det har en 

forebyggende effekt på ryg- og skulderproblemer. 
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Andet 

En leder efterspørger nogle værktøjer omkring coaching i forhold til at kunne tage nogle samtaler 

inden folk bliver syge, og begrunder det med, at det kunne være rigtig interessant at prøve at tage 

noget lidt i opløbet i stedet for først at tale med medarbejderne, når de er blevet syge.  

 

Et område overvejer at prøve at holde GRUS-samtaler (gruppeudviklingssamtaler i stedet for 

medarbejderudviklingssamtaler) for på den måde at arbejde mere med trivsel i dagligdagen og 

lavere sygefravær. 

 

En leder fortæller, at kommunens fastholdelseskonsulent, som kan bruges i nogle 

sygefraværssamtaler, har professionaliseret sygefraværssamtalerne og taget sygefraværet ind i en 

større sammenhæng. Måske kunne en fastholdelseskonsulent med fokus på vores fagområde pege 

på nogle opgaver, som sygemeldte pædagoger kunne lave, når de nu ikke kan være fysisk aktive 

ved en deltidssygemelding. 

 

En daglig leder siger, at det måske er en crazy ide, men måske behøver det ikke at være den 

nærmeste leder som tager sygefraværssamtalerne. Kommunen har en fastholdelseskonsulent, og han 

har en helt anden uddannelse og et helt andet bevidst sprogbrug omkring sygefravær. Det kunne på 

en og samme tid være med til at kvalificere sygefraværssamtaler og aflaste de daglige ledere. Ikke 

fordi vi ikke skal vide hvad der sker, men sådan en anden medarbejder ville, måske have et lidt 

mere kynisk blik på hvad der giver værdi og hvad der ikke giver værdi. De kunne måske køre 

samtalerne alene til en start og så kunne lederen eller områdelederen være med senere.  

 

En områdeleder foreslår, at vi evaluerer vore sygefraværsindsatser og retningslinjer årligt og ser på 

hvad der virker og hvad der ikke gør, så vi alle bliver lidt mere kritisk reflekterende. 

 

En leder reflekterer over, om det at alle ledere nu tager en diplomuddannelse i ledelse vil gøre en 

forskel: ”Vi bliver undervist i social konstruktivisme, medledelse, social kapital osv. Men det 

handler jo om, at hver enkelt person skal lade det blive implementeret i en som menneske, fordi det 

er det der skal til, når man arbejder med mennesker. Det handler meget om det som leder. Nogle 

siger de bliver punket, men det er sørme den stilling de har valgt at tage. Det er os som ledere der 
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udstikker rammerne og styrer relationerne medarbejderne imellem, og det er os der går forrest og 

viser hvordan det skal gøres. Og hvis vi ikke vil det, så skal vi finde et andet arbejde. Sådan er det 

hårdt og kontant.” 

 

10.  Diskussion  
 

 

I dette afsnit diskuteres ledernes policyfortællingerne i forhold til om chefgruppens fokus på 

nedbringelse af sygefraværet giver mening for dem, desuden ses på hvilke modsætningsforhold, der 

er mellem ledernes policyfortællinger og de holdninger, som chefgruppen repræsenterer. 

 

Da jeg gennem mit arbejde kender områdelederne godt og ofte er i dialog med dem omkring 

sygefraværsproblematikker i daginstitutionerne, så var der store dele af fortællingerne, jeg allerede 

kendte, og jeg var også bekendt med mange af de modsætningsforhold, der er mellem lederne og 

chefgruppen. Men min analysestrategi med at konstruere policyfortællinger gjorde det muligt at få 

nuanceret denne viden, og gjorde det heldigvis også muligt at høre nye interessante fortællinger fra 

lederne.  

 

Den største aha-oplevelse for mig i forbindelse med, at vi gennemførte interviews, og efterfølgende 

da jeg arbejdede med analysen, var ledernes motivation. Der har i hvert fald tidligere været en 

opfattelse fra chefgruppens side om, at der måtte iværksættes tiltag for at få lederne til at arbejde 

mere aktivt med at nedbringe sygefraværet. De seneste tiltag, der blev igangsat i august, da 

sygefraværet ikke var faldet som ønsket, var blandt andet, at lederne skulle udarbejde handleplaner. 

En sådan beslutning kan selvfølgelig forstås, som at chefgruppen ønsker at få større indsigt i, 

hvorfor det er så svært at nedbringe sygefraværet. Men fra ledernes side opfattes det i hvert fald 

som kontrol af deres arbejde med at nedbringe sygefraværet og en implicit mistænkeliggørelse af, at 

lederne nok ikke har forholdt sig til sygefraværet eller har en plan for hvordan de vil nedbringe 

sygefraværet. 

 

Og så var det, at jeg blev positivt overrasket over alle ledernes meget klare svar på spørgsmålet om, 

hvad der motiverer dem til at nedbringe sygefraværet. Der svarede de alle højt og tydeligt: Børnene. 

Altså et fokus på kerneydelsen og hvordan den løses bedst. Det har jo alt andet lige en langt større 
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motivationskraft i forhold til det daglige arbejde med sygefravær end nogle formelle krav fra 

chefgruppen om måltal og handleplaner kan have. 

 

Når det så sammenholdes med ledernes ligeså entydige svar om, at arbejdet med trivsel og social 

kapital er svaret på, hvordan man nedbringer sygefraværet, så ligger det da ligefor at genoverveje, 

hvilke tiltag der reelt understøtter ledernes arbejde med sygefraværet bedst. 

 

Det er også meget klart i fortællingerne, at lederne har forstået, at chefgruppen vil have at 

sygefraværet nedbringes, og lederne ønsker det også om end med en anden primær motivation, og 

har taget opgaven på sig. De har prøvet mange forskellige ting i forhold til at nedbringe 

sygefraværet, både i forhold til den enkelte sygemeldte og som forebyggende tiltag, og de har også 

mange ideer til hvordan man også kunne arbejde med sygefravær. De fortæller, at de faktisk føler, 

at de har ledelsesrum til at kunne igangsætte de ting, som de ønsker, men at udfordringen er at finde 

tiden, med alle de andre arbejdsopgaver, der også ligger på området. Det kunne jo også tale for, at 

chefgruppen skulle overveje at fjerne nogle bindinger omkring sygefravær og i tillidsreformens ånd 

fastholde opgaven med nedbringelse af sygefraværet, men sætte lederne fri i forhold til, hvordan de 

vil løse opgaven. Med den viden, som denne analyse af ledernes fortællinger giver chefgruppen, er 

der i hvert fald et mere kvalificeret grundlag for at tro, at lederne nok skal løfte opgaven med at 

nedbringe sygefraværet, og hvis de fik færre andre opgaver og dermed mere tid, så ville de bruge 

den på at løse opgaven, for lederne vil rigtig gerne lykkes med at nedbringe sygefraværet 

 

Ledernes fortællinger om sygefravær er mangefacetterede og modsætningsfyldte for, som de selv 

siger, der er ikke nogen sygefraværssager, som ligner hinanden. Deri ligger et af 

modsætningsforholdene, nemlig forskellen mellem chefgruppens italesættelse af sygdom og 

ledernes italesættelse af sygdom. Chefgruppen opdeler sygefravær i korttidssygefravær og 

langtidssygefravær, men længere ned i det indholdsmæssige går de sjældent. For lederne handler 

sagerne jo om medarbejderes meget forskellige sygehistorier, og hvordan de skal håndtere hver 

enkelt af dem. Lederne står overfor reelle dilemmaer, som når en medarbejder med kræft afleverer 

en mulighedserklæring, som siger at vedkommende aldrig kommer tilbage, hvilket underforstået 

betyder, at hun er døende. Skal lederen så indlede en afskedssag, fordi det jo mildt sagt er 

driftsforstyrrende at have en medarbejder, som aldrig mere vil komme på arbejde. Eller skal lederen 

udvise medmenneskelig forståelse og ikke sende en afsked til en som er døende, og som har nok 
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andre ting, at skulle forholde sig til. Sådanne dilemmaer indgår ikke normalt i chefgruppens 

drøftelser om, at sygefraværet fortsat er for højt og skal nedbringes. Jeg har forsøgt at have nogle 

konkrete case-historier med på chefgruppemøder, for at de mere kunne mærke de dilemmaer, der 

kommer frem, når man skal forholde sig til en konkret historie. Cheferne syntes det var interessant 

at prøve, men drøftelserne omkring sygefravær i chefgruppen fortsatte på det mere overordnede 

niveau. 

 

Et andet modsætningsforhold er holdningerne til deltidssygemeldinger. Lederne er som sådan enige 

med chefgruppen om, at det er en måde at få medarbejderne hurtigere tilbage på arbejdet på en god 

måde for medarbejderen. Modsætningen ligger i, at chefgruppen har en holdning om, at alle der er 

på arbejde bidrager, og derfor er det bedre at en sygemeldt medarbejder kommer to timer om dagen 

end slet ikke. Her er det ledernes vurdering, at det er godt for medarbejderen, men ikke godt for 

driften forstået som kollegaerne og børnene. Og med den faglige fokus lederne har på børnene, så er 

det jo ikke overraskende, at de så også har en tendens til at vægte børnehensynet tungere end 

hensynet til den sygemeldte, hvorfor de godt kunne ønske sig, at de ikke behøvede at bruge 

deltidssygemeldinger helt så meget. Det kunne være spændende at tage op i chefgruppen, om 

hensynet til den sygemeldte og vores sygefraværsprocent skal være vores primære hensyn, når vi nu 

ved, at det er ledernes vurdering, at det påvirker kerneydelsen negativt. Kerneydelse contra 

besparelse (nedbragt sygefravær) – ingen tvivl om, at chefgruppen gerne vil begge dele.  

 

En mindre ting der slog mig i gennemgangen af ledernes fortællinger er den tilsyneladende meget 

forskellige brug af vikarer. Nogle ledere fortæller, at de sætter en fuld vikar på selvom 

medarbejderen er delvis tilbage, fordi det er godt for huset, mens andre fortæller, at der ikke er 

vikardækning ved sygdom. Det virker, som om det håndteres meget forskelligt, og det er måske 

værd at se lidt nærmere på, hvorfor det er så forskelligt, og hvordan det spiller sammen med 

håndtering af de konkrete sygefraværsforløb. Hvad betyder afdelingens måde at vikardække på for 

eksempel for afdelingens villighed til at bruge deltidssygemeldinger. 

 

Et sidste modsætningsforhold jeg vil tage op her, er ledernes forbehold for, at de vil kunne 

nedbringe sygefraværet til 4,5 % eller derunder i længere tid. Chefgruppen har den opfattelse, at 

sygefraværsprocenten vil være forskellig mellem forskellige fagområder, for eksempel er der 

mindre sygefravær i administrative funktioner og større sygefravær i fysiske kvindefag, som sosu-
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området og dagpasningsområdet. Alligevel er målet 4,5 % sygefravær for alle enheder i kommunen. 

Det er nok også en overvejelse værd, om der skulle være forskellige mål for de forskellige 

fagområder. Høje Tåstrup Kommune kører en sådan model, hvor de har fastsat forskellige måltal 

for de forskellige faggrupper, set i forhold til hvor de ligger på landsplan, og de taler begejstret om 

modellen. Så selvom ledernes primære motivation til at nedbringe sygefraværet er børnene, så kan 

det virke demotiverende at stræbe efter et måltal, som ikke anses som realistisk på det pædagogiske 

område. 

 

Nu har jeg fremhævet nogle forskellige modsætningsforhold mellem ledernes fortællinger og de 

holdninger, som jeg kender fra chefgruppen. Men jeg synes, det er en nok så vigtig pointe, at der 

heldigvis er meget som lederne og chefgruppen ser ens på. Her kan jeg bare som et lille eksempel 

nævne den nye regel om at ringe på 3. sygedag, som både ledere og chefgruppe synes er god, og 

som får æren for at korttidssygefraværet i kommunen er nedbragt.  

 

Så helt overordnet giver det mening for lederne, at der er et stort politisk fokus på at nedbringe 

sygefraværet, og de tiltag som chefgruppen sætter i værk for at opfylde det politiske mål, har 

lederne generelt en forståelse for. Men selvfølgelig er der elementer, som nogle af lederne gerne så 

håndteret på en anden måde. Sådan vil det altid være, og jeg vil mene, at det faktisk er et 

sundhedstegn i en organisation, at nogle ledere tør at stille kritiske spørgsmål og komme med nye 

forslag, for det er jo herfra, at organisationen kan få nye ideer og udvikle sig. 

 

11. Konklusion 

 

Som jeg skrev i mit videnskabsteoretiske afsnit, så skal en socialkonstruktivistisk analyse, som dette 

masterprojekt er, afsluttes med en opsamling på den udførte konstruktion, som i dette tilfælde er 

ledernes policyfortællinger om sygefravær i Furesø Kommune. 

 

Ledernes policyfortællinger viser, at den politiske og chefgruppens fokus på nedbringelse af 

sygefraværet giver mening ude i den enkelte daginstitution, selvom denne mening ikke er den 

samme i alle forhold. Der er således en række modsætningsforhold mellem ledernes 
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policyfortællinger om sygefravær og de retningslinjer, procedurer og holdninger som chefgruppen 

repræsenterer, som jeg har udfoldet i diskussionsafsnittet ovenfor.  

 

Men på de store linjer er der overensstemmelse mellem lederne og chefgruppens holdninger og 

synspunkter på sygefraværshåndtering i Furesø Kommune. 

 

Som jeg skrev i min indledning, så har jeg valgt at skrive mit masterprojekt om sygefravær for at 

skabe nye viden for mig og for min organisation. Derfor er det selvfølgelig min hensigt, at dele den 

nye viden, som jeg har fået i processen med udarbejdelse af mit masterprojekt med min 

organisation, så den forhåbentlig kan komme os alle til gode. 

 

Vi står i starten af 2015 og har netop konstateret, at vi ikke nåede ned på 4,5 % sygefravær i 2014, 

men landede på hele 5 %. Så efter et år med intensiv fokus på at nedbringe sygefraværet, har vi 

formået at få sygefraværet til at stige med 0,2 %. Det er besluttet at måltallet for 2015 fortsat er 4,5 

%, og der er igangsat en proces omkring, hvordan vores sygefraværsindsats skal være i 2015, hvor 

blandt andet HovedMED har bedt om at blive involveret.  

 

Det er min hensigt, at jeg vil sende mit masterprojekt til direktionen og centerchef for dagtilbud og 

skole i første omgang, og hvis jeg kender dem ret, så vil de gerne have, at jeg kommer på et 

chefgruppemøde og fortæller om hvad jeg har fundet ud af i mit masterprojekt. Dermed får jeg et 

godt fundament for at få dem til at tage nogle af de diskussioner, som jeg har nævnt i mit 

diskussionsafsnit. Så bliver det spændende at se, om det vil få indflydelse på kommunens 

sygefraværsindsats i 2015. 

 

12. Perspektivering 
 

Min interesse i dette masterprojekt var at få indblik i ledernes forståelse og meningsdannelse i 

relation til deres kollegaer i kommunen, såvel deres medarbejdere som kommunens chefgruppe. 

Denne interesse kunne jeg også have forfulgt ved at bruge Karl Weicks teori om meningsskabelse, 

som også har en socialkonstruktivistisk forståelsesramme, hvorefter meningsskabelsen både er en 

individuel og social aktivitet. Weicks meningsskabelsesproces indeholder syv elementer (Hammer 
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2014, s.93) som jeg kunne have brugt til at analysere ledernes fortællinger om sygefravær for 

derigennem at få en forståelse for den meningsskabelse, som lederne har omkring sygefravær.  

 

Med Weick som teorivalg ville analysen have haft mere fokus på, hvordan meningsskabelsen var 

sket, og ikke kun hvordan meningen er nu i det øjebliksbillede, som er taget i interviewsituationen, 

og som dermed en fundamentet for policyfortællingerne. Med en analyse med udgangspunkt i 

Weicks syv elementer ville det være sandsynligt, at nogle elementer ville vise sig at have en langt 

større indflydelse på meningsskabelsen end andre. Denne viden kunne bruges aktivt i 

organisationen i forhold til, hvordan for eksempel nye tiltag skal implementeres og kommunikeres. 

Så med Weick som teorivalg ville analysen dreje sig mere om processen hvori meningsskabelsen 

foregår, i modsætning til den valgte analysestrategi med konstruktion af policyfortællinger, som kan 

betragtes som mere beskrivende af en tilstand. Det er først i diskussionsafsnittet, at jeg reflekterer 

over processerne omkring sygefraværsindsatsen, og dermed indirekte om hvordan de har skabt 

mening ude hos lederen. 

 

13. Personlig udvikling  
 

Udeladt i denne offentlige udgave. 
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Bilag 3 

Furesø Kommunes sygefraværsretningslinje, vedtaget marts 2014 

Sygefravær 

Furesø Kommune vil sikre en god, tidlig og individuel opfølgning på sygefravær for at minimere 

sygefraværet. Vi ønsker, at der er fokus på nærvær og fastholdelse af medarbejdere for at medvirke til, 

at sygdomsramte medarbejdere hurtigt kommer tilbage på arbejde.  

Fravær er en sag for arbejdspladsen, og derfor følger vi tidligt op på fraværet for at få medarbejdere 

hurtigst muligt tilbage på arbejdspladsen. Sygdom er legitimt fravær, og medarbejdere i Furesø Kommune 

har lov til at være syge uden unødig indblanding fra arbejdsgivers side. Et sygdomsforløb er heldigvis ofte 

kortvarigt og ukompliceret, og som hovedregel vender medarbejderen hurtigt tilbage til arbejdet igen.  

Dog er det vigtigt, at ledere og medarbejdere er opmærksomme på, at sygefravær kan være begrundet af 

mange årsager, som måske først kommer frem ved sygefraværssamtalen. Det er også vigtigt at være 

opmærksom på, at der kan være årsager til sygefraværet, som skyldes forhold på arbejdspladsen, som 

vedrører den sygemeldte medarbejder. Sygefraværet kan således være et fælles anliggende for 

medarbejderen, kollegaerne, ledelsen og arbejdspladsen som helhed.  Derfor skal det understreges, at 

sygefraværssamtalen er en omsorgssamtale, hvor leder og medarbejder i en åben dialog klarlægger, om 

der er årsager på arbejdspladsen, som begrunder fraværet, og hvor man sammen finder løsningerne. 

Meddelelse om sygefravær på første sygedag 

Regler for anmeldelse af sygefravær skal fastsættes nærmere på den enkelte arbejdsplads.  Hvis du er i tvivl 

om, hvordan du skal meddele dit sygefravær, så spørg din leder. Hvis der ikke er fastsat lokale regler skal 

medarbejderen på 1. sygedag melde fravær til lederen /arbejdspladsen hurtigst muligt ved arbejdstids 

begyndelse – eller om muligt før – og senest inden to timer efter arbejdstidens begyndelse.  

Der gælder særlige regler for barns første og anden sygedag. Disse dage tæller ikke med i forhold til 

afholdelse af sygefraværssamtaler. Se nærmere under  Barns 1. og 2. sygedag (link) 

Det er lederens ansvar at fravær indberettes i OPUS Portalen (Rollebaseret Indgang), EasyTime eller 

vagtplan. Indberetningen bør ske umiddelbart efter sygemeldingen er modtaget for at sikre korrekt 

fraværsregistrering, fraværsstatistik, og for at Furesø Kommune kan modtage korrekt dagpengerefusion. 

Telefonisk kontakt på 3. sygedag 

Medmindre andet allerede er aftalt skal lederen og medarbejderen tale sammen telefonisk på 3. sygedag 

og det er lederens ansvar, at samtalen finder sted. Samtalen skal klarlægge om medarbejderens 

tilbagevenden til arbejdet er nært forestående, om der er noget som lederen kan gøre for at  mindske 

fraværets varighed og om der er et ønske om eller et behov for at afholde sygefraværssamtale tidligere end 

på 10. sygedag. 
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Eksempler på hvad ”medmindre andet allerede er aftalt” kunne dække over er hvis der er tale om planlagt  

sygdom såsom en operation, og det allerede er aftalt hvornår leder og medarbejder taler sammen efter 

operationen eller hvis medarbejder og leder har talt sammen på 2. sygedag og samtalen har haft det 

samme indhold som 3. dagssamtalen. 

Hvis det, allerede i forbindelse med samtalen på 3. sygedag, står klart, at der er tale om et længerevarende 

fravær, kan lederen og medarbejderen aftale hvor ofte, og hvordan kontakten skal være under 

sygemeldingen.   

Medarbejderen har ikke pligt til at oplyse årsagen til sygefraværet. Hvis medarbejderen ikke oplyser 

årsagen til sygefraværet kan samtalen alene dreje sig om fraværets forventede varighed, om der er 

omstændigheder på arbejdspladsen, som kan påvirke fraværets længde og om der er noget som lederen 

kan gøre for at mindske fraværets varighed. 

Det er Furesø Kommunes holdning, at der altid skal være kontakt mellem medarbejder og leder uanset 

årsagen til fraværet. Det gælder også ved arbejdsbetinget stress, hvor det kan forekomme, at en læge 

fraråder en medarbejder at tale med arbejdspladsen. Kontakten skal selvfølgelig ske med den fornødne 

respekt for årsagen til fraværet. Men for at sikre tilknytningen og en tilbagevenden til arbejdspladsen, er 

det nødvendigt at have en dialog omkring årsagerne og mulighederne. 

Sygefraværssamtale senest på 10. sygedag 

Lederen skal indkalde til sygefraværssamtale, som afholdes senest på 10. sygedag (kalenderdage).  

Fraværssamtale ved 5 sygdomsperioder indenfor et år 

Lederen skal indkalde til sygefraværssamtale, når en medarbejder har 5 sygdomsperioder inden for et år, 

også selvom der er tale om 5 enkeltstående dage. Lederen skal indkalde til samtalen, selvom 

medarbejderen ikke længere er sygemeldt.  

Lederen får en mail fra fraværssystemet når en medarbejder har 5 sygdomsperioder. 

Sygefraværssamtaler er omsorgssamtaler, og flere sygdomsperioder kan i nogle tilfælde være tegn på 

trivsels-/arbejdsmiljøproblemer og forhold på arbejdspladsen, som måske kun kommer frem ved en 

samtale med fokus på fraværsmønstre. 

Sygefraværssamtalen  

Lederen indkalder medarbejderen til sygefraværssamtalen. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med et 

passende varsel. Lederen skal i indkaldelsen gøre opmærksom på, at medarbejderen har ret til at have en 

bisidder med til samtalen. Hvis lederen allerede på det tidspunkt ved, at der er behov for at indhente en 

mulighedserklæring, kan der gøres opmærksom på dette i indkaldelsen.  

Sygefraværssamtalen skal hjælpe den sygemeldte med hurtigt at komme tilbage til arbejdet og fastholde 

tilknytningen til arbejdspladsen (evt. på nedsat tjeneste). Gennem samtalen er der mulighed for at arbejde 

med at ændre eventuelle forhold på arbejdspladsen, som har betydning for sygefraværet og for 

mulighederne for at komme hurtigt tilbage. Det kan være ændringer i arbejdsopgaver, arbejdstid, 
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skånehensyn osv.  Det er lederens ansvar, at samtalen kan ske inden for værdige og trygge rammer, og 

såvel leder som medarbejder har et ansvar for at bidrage til en konstruktiv dialog omkring sygefraværet.  

Hvis sygdom eller andre omstændigheder forhindrer medarbejderen i et personligt fremmøde, kan 

sygefraværssamtalen afholdes telefonisk. 

Lederen skal skrive referat af sygefraværssamtalen og sende det til Personaleafdelingen – gerne via mail. 

Referatet lægges på medarbejderens personalesag sammen med en eventuel mulighedserklæring, friattest 

eller indlæggelsesseddel. 

Skabelon til indkaldelse kan hentes her: Link  

Der er udarbejdet en referatskabelon til sygefraværssamtalen, som eventuelt kan sendes til medarbejderen 

forud for samtalen. Referatskabelonen, som udgør en disposition for samtalen, kan hentes her: Link  

Efterfølgende sygefraværssamtaler 

Ved første sygefraværssamtale aftaler leder og medarbejder, hvad der vil være en god kontakt under 

sygdomsforløbet; hvor ofte, hvordan og hvor. Som hovedregel skal 2. sygefraværssamtale finde sted efter 

21 sygedage (kalenderdage), men det vigtigste er, at der er skabt kontakt og klarhed omkring, hvordan 

kontakten skal foregå.  

Indkaldelsen til 2. sygefraværssamtale kan være afhængig af, hvad der blev aftalt og drøftet ved første 

sygefraværssamtale eksempelvis sygdommens karakter, forventet svar fra hospitalet, hvornår der 

foreligger en mulighedserklæring og tilkendegivelserne i en mulighedserklæring.   

Ved langtidssygdom er det vigtigt, at medarbejderen opretholder tilknytningen til arbejdsstedet. Lederen 

skal derfor løbende have kontakt med medarbejderen.  

Medarbejderen har desuden pligt til at medvirke ved bopælskommunens opfølgning på sygefraværet. 

Opfølgningen har betydning for Furesø Kommunes modtagelse af sygedagpengerefusion. 

Dokumentation for sygefravær 

Det er lederens vurdering, hvornår det er relevant, at indhente dokumentation for sygdom. I denne 

vurdering kan indgå om der er uklarhed om sygdommens varighed og om der er mulighed for at genoptage 

arbejdet på nedsat tid og evt. med skånehensyn. 

Der er flere forskellige former for dokumentation for sygefravær. Som oftest vil mulighedserklæringen være 

mest relevant, og kan bruges hurtigt og flere gange i et sygdomsforløb, hvis der er behov for dette. 

Arbejdsgiver betaler for erklæringen. 

1. Mulighedserklæring 

Mulighedserklæringen kan anvendes når som helst i sygeforløbet. Den kan også anvendes ved gentagne 

sygdomstilfælde – også selv om medarbejderen ikke længere er sygemeldt.  

Lederen indkalder medarbejderen til en sygefraværssamtale, hvor leder og medarbejder sammen udfylder 

mulighedserklæringens punkt 1-6. Medarbejderen tager mulighedserklæringen med til egen læge, som 
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herefter udfylder side 2 ud fra en lægefaglig vurdering af mulighederne for, om medarbejderen kan 

genoptage arbejdet helt eller med nedsat tjeneste, hvornår og eventuelt med oplysning om hvilke 

tilpasninger, der skal foretages på arbejdspladsen.  

Medarbejderen har pligt til at medvirke til at udfylde mulighedserklæringen. Hvis sygdom eller andre 

omstændigheder forhindrer medarbejderen i personligt fremmøde, kan samtalen afholdes telefonisk. 

Når lederen modtager mulighedserklæringen, skal der tages stilling til, om den lægefaglige vurdering giver 

anledning til, at der skal foretages yderligere nu eller senere i forløbet. 

Lederen skal sende mulighedserklæringen til Personaleafdelingen, som lægger den på personalesagen. 

Hent mulighedserklæring her:  Link  

2. Friattest  

Lederen kan også anmode lægen om at udstede en friattest, som alene dokumenterer, at en medarbejders 

fravær skyldes sygdom. Der findes ikke en fast formular, og lægen skal blot skrive friattesten på sit eget 

brevpapir. Lægen har ikke pligt til at udstede attesten. 

3. Indlæggelsesseddel fra hospital  

Hvis en medarbejder indlægges, udsteder hospitalet – efter anmodning – en indlæggelsesseddel, der 

dokumenterer, at fraværet skyldes sygdom. 

Nedsat tjeneste – delvis raskmelding  

Hvis mulighedserklæringen tilkendegiver, at medarbejderen kan raskmeldes delvist og kan genoptage 

arbejdet med nedsat tjenesten efter et sygdomsforløb, kan der indgås aftale om nedsat tjeneste. En sådan 

aftale skal så vidt muligt altid indgås, men skal dog være forenelig med arbejdets og arbejdspladsens tarv. 

Nogle læger skriver forslag til nedsat tjeneste i mulighedserklæringen, så denne kan bruges som vejledning 

når medarbejder og leder skal aftale hvordan den nedsatte tjeneste skal placeres og eventuelt en plan for 

optrapning af arbejdstiden. 

Når en medarbejder er på nedsat tjeneste, er medarbejderen også stadig syg. Derfor er det vigtigt, at leder 

og medarbejder fortsat taler om sygefraværet og afholder opfølgende sygefraværssamtaler. 

Lederen skal sørge for, at den nedsatte tjeneste bliver indberettet i OPUS Portalen (Rollebaseret Indgang), 

EasyTime eller vagtplan. Mulighedserklæringen skal sendes til Personaleafdelingen, som lægger den på 

personalesagen.  

Kronisk sygdom  

I tilfælde af kronisk sygdom, hvor medarbejderen har mindst 10 dages fravær årligt på baggrund af lidelsen, 

og hvor der er enighed mellem medarbejder og leder, kan medarbejderen og bopælskommunen indgå en § 

56 aftale, som sikrer, at arbejdspladsen modtager sygedagpenge allerede fra 1. sygedag. Ved at indgå en 

sådan aftale, accepterer arbejdspladsen, at der er et forhøjet sygefravær. 

Når en medarbejder er syg med baggrund i § 56 aftalen, er det vigtigt, at medarbejderen gør opmærksom 

på dette i forbindelse med sygemeldingen.  
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Lederen skal indberette i OPUS Portalen (Rollebaseret Indgang) eller vagtplan, at fraværet er knyttet til §56 

aftalen. Ellers mister Furesø Kommune dagpengerefusionen. 

 Rundbordssamtaler  

Ved langvarigt sygefravær, eller hvor det lægeligt skønnes, at medarbejderen ikke længere kan varetage et 

job på normale vilkår, kan lederen eller medarbejderen kontakte bopælskommunens Jobcenter med 

henblik på at afholde en rundbordssamtale.  Ved rundbordssamtalen deltager lederen, medarbejderen, en 

jobkonsulent fra bopælskommunen og en repræsentant fra Furesø Kommunes Personaleafdeling. 

Medarbejderen har ret til at have en bisidder med til samtalen.  Samtalen skal afklare, om der kan findes 

alternative veje til at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. 

Lederen indkalder til rundbordssamtalen. 

Skabelon til indkaldelse: Link 

Fastholdelseskonsulent 

Der er også mulighed for at gøre brug af Jobcentrets fastholdelseskonsulent. Såvel medarbejder som leder 

kan kontakte fastholdelseskonsulenten og dialogen kan indledes inden et sygefravær er påbegyndt og 

hvornår det skal være i sygdomsforløbet. Man skal være opmærksom på, at sygdom er en fortrolig og 

tavshedsbelagt oplysning, som lederen ikke må tale med fastholdelseskonsulenten om uden 

medarbejderens samtykke. 

Se nærmere, link 

Afsked  

Hvis medarbejderens sygefravær indledes en afskedssag. er så omfattende, og en varig og stabil 

tilbagevenden har så lange udsigter, at det skaber driftsmæssige forstyrrelser på arbejdspladsen, kan 

lederen indstille til Personaleafdelingen, at der  

 

Relevante filer 

» Mulighedserklæring [pdf]  

» Referatskabelon til sygefraværssamtale [doc]  

  

http://intranet/LoenOgAnsaettelse/Personalehaandbog/SundhedOgTrivsel/~/media/DC4A8C51FE3448058077CC19CC745B15.ashx
http://intranet/LoenOgAnsaettelse/Personalehaandbog/SundhedOgTrivsel/~/media/ABB4700BF68449B89896024874F5A6D8.ashx
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bilag 6 

Interviewguide til områdeledere og daglige ledere 

 
Interviewguide 

- Vi er hver især ved at afslutte vores uddannelser, og vores vejleder har bragt os sammen, fordi vi 

begge vil skrive om sygefravær. Vi skriver om opfattelse og håndtering af sygefravær ud fra 

forskellige teorier.  

- Vi vil gerne interviewe dig og 5 af de andre daglige ledere og områdeledere, fordi vi er 

interesserede i at finde ud af, hvordan I oplever forskellige problematikker omkring sygefravær i 

jeres dagligdag, men også hvordan I oplever blandt andet den nye resultatindikator og 

opfølgningsværktøjerne. Vi er simpelthen interesserede i jeres tanker om det, og ikke om hvorvidt I 

lever op til forvaltningens krav eller andet.  

- Mette Marie er her i dag som studerende og ikke i sin sædvanlige funktion som personalechef. 

- Vi er meget interesserede i din ærlige mening om såvel situationen omkring sygefravær i dit 

daglige arbejde, som dine holdninger til kommunens styring af sygefraværsindsatsen, og du må 

også meget gerne være kritisk.  

- Vi optager interviewet på bånd, og bagefter vil vi transskribere det, så det kan bruges til en 

analyse. 

- Du vil blive anonymiseret i opgaverne, og vil derfor optræde under alias som fx daglig leder 1, 

områdeleder 2 etc. 

- Vi har en interviewguide med en række løse spørgsmål med, og interviewet vil tage udgangspunkt 

i den, men vi vil ikke følge den helt stringent men måske gå dybere ind i noget af det du fx påpeger, 

selvom vi ikke har det med i vores guide. Da vi har medbragte spørgsmål, kan du måske også 

opleve, at vi stiller dig et spørgsmål, som du allerede føler, at du tidligere har svaret på.  

- Endelig er du meget velkommen til at illustrere dine pointer med konkrete eksempler på 

sygefraværsforløb, som de har håndteret.   

 

Forskningsspørgsmål der skal dækkes Interviewspørgsmål 

1. del: Opfattelsen af sygefravær  
 
Hvordan opfattes sygdom? 
 
Hvordan opfattes fravær? 
 
Hvilke ledelsesudfordringer oplever lederne i 
forbindelse med håndteringen af sygefravær? 

1. Fortæl om et konkret sygefraværsforløb, 
der karakteriserer dit arbejde med 
sygefravær. 

2. Hvordan oplever du sygefravær i din 
institution? 

3. Hvad er særligt vanskeligt ved at håndtere 
sygefraværsforløb? 

4. Er der særlige udfordringer ved hhv. det 
korte fravær og langtidsfravær? 

5. Hvad motiverer dig til at holde 
sygefraværet nede? 

6. Har du primært fokus på den enkelte 
medarbejders tilbagevenden til 
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arbejdspladsen, til institutionens økonomi 
eller kommunens resultatindikator om 
sygefravær? 

7. Har mulighedserklæringen ændret din 
tilgang til det enkelte sygefraværsforløb? 

8. Hvordan påvirker det arbejdspladsen at 
have deltidssygemeldte medarbejdere? Hvad 
er fordele og ulemper?  

9. Skelner du mellem begreberne sygdom og 
fravær? Fx når du taler med en sygemeldt 
medarbejder. 

2. del: Om styringsværktøjerne: 
 
Opfattes hhv. 1) den nye procedure for 
opfølgning på sygefravær og 2) måltal og 
krav om afrapportering, som understøttende 
eller kontrollerende?  
(i forhold til faktorer som selvbestemmelse, 
anerkendelse af egen arbejdsindsats og 
faglige normer?) 
 
Giver det mening for lederne, at der er meget 
fokus på sygefraværsprocenten? 
 
Giver de nye retningslinjer om 
sygefraværsopfølgning mening for lederne? 
 

10. Vil du beskrive, hvordan du opfatter 
formålet med 
sygefraværsopfølgningsproceduren? 

11. Hvordan fungerer det at ringe til 
sygemeldte medarbejdere på 3. sygedag?    

12. Hvordan har de nye 
sygefraværsopfølgningsregler påvirket din 
håndtering af sygefravær? 

13. Er det en hjælp med faste procedurer 
eller fastlåser det dit ledelsesrum?   

14. Vil du beskrive, hvordan du opfatter 
formålet med resultatindikatoren på samlet 
sygefravær under 4,5 % og kvartalsvise 
sygefraværsstatistikker? 

15. Hvad tænker du om det, at sygefraværet 
skal nedbringes? Føles det fx som et pres? 

16. Føler du, at du har haft indflydelse på 
tilblivelsen af den nye 
sygefraværspolitik/procedure? 

17. Har du andre værktøjer, du bruger i dit 
arbejde med sygefravær? 

18. Er der nogle værktøjer du savner/godt 
kunne tænke dig at bruge i dit arbejde med 
sygefravær?  

19. Er dit syn på sygefravær ændret de 
seneste år? 

20. Hvordan mener du, at man bedst muligt 
kan sænke sygefraværet? 

 


