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Resultater fra en intern undersøgelse i 2011 pegede på, 

at sygefravær oplevedes som et belastende 

dilemma, der fyldte meget for medarbejderne i  

dagligdagen, hvorfor mulighederne for at  

tænke langsigtet var begrænsede. I 2013  

blev der udviklet initiativer til implemen- 

tering, som sigtede mod at fremme trivsel  

og et godt arbejdsmiljø, herunder mulig- 

hed for læring og faglig udvikling. 

 

 

• Opgørelse over sygefravær fra før 

    undersøgelsen gik i gang og til nu. 

• Gentagelse af dele af det oprindelige  

    spørgeskema - også med nye spørgsmål,  

    der går på implementeringen. 

• Tre fokusgruppeinterviews med medarbejdere. 

• Et fokusgruppeinterviews med afdelings -

sygeplejersker.  

Baggrund Formål 

Design Analyse 

Konklusion 
Sygefraværet i plejegruppen er faldet fra 6,5 % i 2011 til 5,3 % i 2014. 

Evalueringen viser, at gennem åbenhed får medarbejderne mere  viden  om, hvordan sygefravær håndteres, hvilket 

skaber accept og retfærdighed. Afdelingssygeplejerskerne tager i større grad hånd om negativ snak omkring 

sygefravær, hvilket minimerer mobning og dårligt arbejdsmiljø. Åbenheden har også skabt færre myter og forestillinger 

om, hvilke grupper, der er mest syge. Holdningen er nu i langt større grad, modsat tidligere, at der ikke er nogen anden 

form for sygefravær end reel sygdom, som er legal, men der er fortsat gråzoner og rum for forhandling. Faglige 

refleksionsrum og faglig udvikling er en større del af dagligdagen i dag, hvilket øger viden og kompetencer. Et styrket 

fagligt udgangspunkt viser sig også at styrke det sociale fællesskab gennem øget grad af samarbejde og vidensdeling. 

Afdelingssygeplejerskerne tydeliggør i større grad rammer og retning og etablerer disse gennem medinddragelse. Dette 

skaber engagement og arbejdsglæde blandt medarbejderne. 

Resultater 

Det samlede sygefravær i pleje-

gruppen er faldet fra 6,5 % i 2011 til  

5,3 % i 2014 .  

Sygefravær 

Implementeringen har haft sit udgangs- 

punkt i nøgleord fra undersøgelsen i  

2011. Nøgleordene udgør en struktur 

for analysen, og de er: 

• åbenhed  

• anerkendelse 

• faglig udvikling 

• medindflydelse 

• fællesskab 

 

 

Evalueringen sigter mod at få viden om: 

• implementeringsprocessen og hvilke 

forandringer den har medført. 

• hvorvidt de ønskede tilstande er 

opnået, og hvad der betinger disse. 

• hvorvidt sygefraværet har ændret sig 

kvantitativt. 

• hvorvidt holdninger og adfærd, i 

forhold til sygefravær, har ændret sig. 
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Fællesskab 

88 % oplever at have medindflydelse 

på arbejdsopgaver. Det giver 

motivation og faglig stolthed, når man 

kan være med til at præge sit arbejde. 
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82 % oplever, at 

der er fokus på 

faglighed og 

faglig udvikling 

i deres afsnit. 
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Ubesvaret

I 2011 efterlyste personalet aner-

kendelse fra nærmeste leder. 82 % 

oplever nu at få anerkendelse fra den 

nærmeste leder i hverdagen. 

”…og der kan jeg kun sige, at det styrker i hvert 

fald afdelingen rigtig rigtig meget med fagligheden 

ik, at der er den faglige udvikling, at der er 

videndeling, at der er ja udvikling og tiltag i 

afdelingen. Det er rigtig godt for en afdeling.” 

(medarbejder) 

I 2011 blev det belyst, hvilke udfor-

dringer det kunne give at have 

privatlivet med på arbejde. I 

evalueringen ses der en bevægelse 

fra et socialt-privat fokus til et 

socialt-fagligt fokus. 

”vi taler om sygefraværet…jamen det er noget 

med hvor længe, hvor længe kan vi måske regne 

med? Kommer vedkommende så måske på deltid 

eller kommer fra 7.30-11.30 eller hvad sker der, og 
hvor længe skal det stå på” (medarbejder) 

“Til vores morgenmøde (en gang ugentligt, 

red.), har vi fast, at vi samler op på forskellige 

ting en halv time. Til hverdag, når vi spiser 

morgenmad, der er det også et fagligt 

udgangspunkt for snakken, det der rør sig den 

dag” (afdelingssygeplejerske). 

Lederne praktiserer i højere grad 

åbenhed omkring sygefravær, hvilket 

giver en større følelse af 

retfærdighed, da medarbejderne ved, 

hvornår og hvordan sygefravær 

håndteres. 

”Medindflydelse og medinddragelse er en af de 

vigtigste ting, som gør, at det er sjovt at gå på 

arbejde, når man kan være med til at sætte nye 

ting i gang. (…) Det giver sådan en god 

fornemmelse af, at det er ens arbejdsplads, ikke” 

(medarbejder) 


