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Forord 
Faglighed og faglig udvikling har været centralt i en indsats for at styrke trivsel og arbejdsmiljø. 

Citatet og overskriften på denne evalueringsrapport ”Fem faglige minutter smitter” fortæller, 

hvordan en positiv erfaring udbredes og skaber inspiration og synergieffekt til resten af afdelingen. 

En erfaring, som handler om at etablere faglige refleksionsrum og faglig udvikling og herigennem 

styrke arbejdsmiljø gennem videndeling og kompetenceudvikling, øget kvalitet, engagement og 

arbejdsglæde.   

Formålet og intentionen med de faglige refleksionsrum er at dele viden og erfaringer og herigennem 

skabe nye muligheder, hvilket også gør sig gældende for denne rapport. Vi ønsker at dele erfaringer 

med en indsats og et fokusområde, som forhåbentlig også kan inspirere andre. 

 

Der skal lyde en stor tak til alle informanterne, som er medarbejdere og ledere i plejegruppen på 

Ortopædkirurgisk Afdeling, for at dele deres oplevelser og erfaringer. 

En særlig tak skal lyde til VMU, som økonomisk har støttet to af vores implementeringsprojekter 

via midler fra arbejdsmiljøpuljen: ”MUS – et lederudviklingsprojekt” og ”Fra overlevelse til 

overskud – Sygeplejefagligt fællesskab og læringskultur – et projekt med høj grad af 

medarbejderinvolvering gennem aktionsforskning”.  

Endnu en stor tak for inspiration og sparring skal lyde til seniorprojektleder Grete Brorholt fra 

Kora, Mette Kjerholt, Sygeplejefaglig forskningschef, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus 

og Vibeke Nørholm, forskningskonsulent på Amager og Hvidovre Hospital. De har været vores 

referencegruppe i ovennævnte aktionsforskningsprojekt - et projekt som har været en del af 

implementeringen og derfor også kort inddrages i denne evalueringsrapport. 
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Resumé 
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 implementering, som sigtede mod 

at fremme trivsel og et godt arbejdsmiljø, herunder mulighed for læring og faglig udvikling. 

 

Evalueringen blev igangsat november 2014 og sigter mod at få viden om 

implementeringsprocessen, og hvilke forandringer den har medført. Der ønskes viden om, hvorvidt 

sygefraværet har ændret sig kvantitativt. Evalueringen sigter også på at få viden om, hvorvidt 

holdninger og adfærd i forhold til sygefravær har ændret sig, hvilke forandringer i forhold til trivsel 

og arbejdsmiljø, implementeringen har medført, og hvorvidt de ønskede tilstande er opnået, og hvad 

der betinger disse. 

 

Evalueringen er gennemført via data fra regionens opgørelse over sygefravær samt gentagelse af 

dele af spørgeskemaet fra undersøgelsen i 2011, som også fik tilført nye spørgsmål, der går på 

implementering. Det kvalitative materiale består af 3 fokusgruppeinterviews med medarbejdere, 

som deltog i de første fokusgruppeinterviews. Opmærksomheden i disse interviews er rettet mod, 

hvordan disse medarbejdere i dag oplever de elementer, de efterspurgte i 2011, og hvad der ligger 

til grund for deres oplevelser. Herudover er der gennemført et fokusgruppeinterviews med 

afdelingssygeplejerskerne. Her ligger fokus på, hvordan afdelingssygeplejerskerne oplever kulturen 

omkring sygefravær, trivsel og arbejdsmiljø i dag, og hvordan de har arbejdet med 

implementeringen. 

 

Det samlede sygefravær 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. En oplevelse som også styrkes i, at der praktiseres 

en mere konsekvent og ensrettet håndtering af sygefravær i alle afsnit.  

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 af 

sygefravær.  

Der praktiseres stor grad af anerkendelse, og medarbejderne oplever at have medindflydelse på 

arbejdsopgaver og arbejdstid, hvilket skaber engagement og arbejdsglæde. 

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, hvilket styrker 

sammenhængskraften og arbejdsglæde. 
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Afsnit 1. Indledning 
Du kan i denne evalueringsrapport læse om, hvordan der i perioden 2011-2015 er arbejdet for at 

forbedre trivsel og arbejdsmiljø og kulturen omkring sygefravær for plejepersonalet i 

Ortopædkirurgisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital.  

Dette er en rapport om en række initiativer, som er igangsat på baggrund af en kvalitativ og 

kvantitativ undersøgelse af plejepersonalets holdninger til og erfaringer med sygefravær i 

afdelingen i 2011. På baggrund af denne undersøgelse blev der udgivet en rapport i foråret 2013 

med titlen, Tænk, hvis vi alle mødte op! En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af sygefravær- 

Plejepersonalets holdninger, erfaringer og kultur. I perioden efterår 2013 til vinter 2014/2015 er 

der blevet arbejdet med implementering af forskellige konkrete initiativer samt udført et mere 

grundlæggende arbejde for at skabe kulturforandring omkring sygefravær og arbejdsmiljø.  

Implementeringen har haft sit udgangspunkt i nøgleord fra undersøgelsen. Nøgleord som 

medarbejderne vurderede til at have afgørende betydning for sygefravær og trivsel i det konkrete 

arbejdsfællesskab for plejepersonalet på Ortopædkirurgisk Afdeling.  

Nøgleordene er: 

▪ åbenhed  

▪ anerkendelse 

▪ faglig udvikling 

▪ medindflydelse 

▪ fællesskab 

 

Baggrund  
Formålet med undersøgelsen i 2011 var at finde frem til, om der var forhold på arbejdspladsen og i 

fællesskabet, som påvirkede sygefraværet. Samtidig var det hensigten at få indblik i kulturen 

omkring sygefravær.  

Afdelingen levede i 2011 op til regionens målsætning om en fraværsprocent på max 5 %. Isoleret 

set på plejegruppen lå den dog på henholdsvis 6,2 % for sygeplejersker og 10, 4 % for social- og 

sundhedsassistenter. For både ledere og medarbejdere var sygefravær en daglig oplevet belastning 

og italesat som ‘afdelingens onde’ (Andersen et al. 2013). Det var et konstant omdrejningspunkt, 

som både i den daglig drift og i arbejdsfællesskabet, skabte et pres og fik meget negativ 

opmærksomhed. Især på de akutte sengeafsnit oplevedes sygefravær som en daglig udfordring.  

Konklusionen på rapporten var, at arbejdsmiljøet skulle prioriteres, og her var 

afdelingssygeplejersken nøglepersonen. For at skabe trivsel, og herved nedbringe sygefravær, var 

det vigtigt fremadrettet at skabe en åben kultur omkring sygefravær for at undgå fejltolkninger, 

mobning og følelse af uretfærdighed og skabe større grad af medinddragelse, faglig udvikling og 

anerkendelse. Samtidig pegede rapporten også på, hvordan medarbejderne har et stort medansvar 

for at skabe og vedligeholde det rette arbejdsmiljø.  

Implementering 
Implementeringen af resultaterne fra sygefraværsrapporten forløb i perioden efterår 2013 til vinter 

2014/15. Fokus for implementeringen var medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø ud fra en forståelse af, 

at arbejdsmiljø påvirker sygefraværet. 

I samarbejde med afdelingssygeplejerskerne blev der, på baggrund af resultaterne fra undersøgelsen 

i 2011, designet forskellige konkrete initiativer samt diskuteret hvilke elementer, der var vigtige at 

arbejde med. De konkrete initiativer tog udgangspunkt i nøgleordene fra rapporten, Tænk, hvis vi 
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alle mødte op! En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af sygefravær- Plejepersonalets 

holdninger, erfaringer og kultur. I nedenstående tabel 1 ses de konkrete initiativer, der er arbejdet 

med. Fælles var, at de skulle fremme trivsel og et godt arbejdsmiljø i den konkrete dagligdag, øge 

fastholdelse af medarbejdere og støtte både afdelingens og den individuelle medarbejders faglige 

udvikling. 

Nogle af initiativerne gik på tværs af alle afsnit i afdelingen, mens andre initiativer blev udført i et 

eller flere afsnit ud fra afdelingssygeplejerskens eget ønske. Initiativerne har ligeledes været 

organiseret på forskellig vis. Nogle af initiativerne har afdelingssygeplejerskerne arbejdet 

selvstændigt med, og andre har været igangsat i et samarbejde med Den Sygeplejefaglige 

Forskningsenhed. 

Initiativet, ’Min Tid’, var et overordnet regionalt initiativ, men talte ind i et behov for 

medindflydelse på egen arbejdstid, som blev efterspurgt af medarbejderne i undersøgelsen i 2011. 

’Min Tid’ blev derfor integreret og tænkt ind i implementeringsfasen.  
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Tabel 1. konkrete initiativer og deres sammenhæng med de analytiske nøgleord 

Initiativ Nøgleord Indhold Form Status 

Sygefravær som 

punkt på 

personalemøde 

Åbenhed 

Medindflydelse 

At tale om, hvad der aktuelt rører 

sig i fht. sygefravær, og om 

muligt formidle individuelle 

aftaler og ordninger. 

Afdelingssygeplejersken 

formidler og samler op på 

spørgsmål eller undren fra 

medarbejderne. 

Implementeret 

Opkvalificering af 

MUS 

Anerkendelse 

Faglig udvikling 

Medindflydelse 

fællesskab 

Lederudviklingsprojekt med 

konsulentbistand ved 

organisationspsykolog. 

Undervisning, coaching, 

makkerpar, øvelser, feedback 

og implementering af nyt 

koncept for MUS.  

Afsluttet og 

implementeret 

Ressourcepersoner Medindflydelse 

Fællesskab 

Anerkendelse 

Afklare samarbejde og ansvar 

for de lokale ressourcepersoner 

(som 

arbejdsmiljørepræsentanter, 

netværkspersoner mm). 

Drøftes i LMED og hver 

afdelingssygeplejerske laver 

tydelige samarbejdsaftaler. 

Afsluttet og 

implementeret 

Læringskultur Faglig udvikling Introduktion af nyansatte 

Skabe refleksionsrum 

Kompetenceudvikling 

- Implementere 

daglige/ugentlige 

refleksionsrum og 

undervisning.  

 

- Udarbejde nyt materiale til 

introduktion og 

kompetenceudvikling. 

 

- Mentorordning og 

logbøger til nyansatte 

Implementeret 

 

 

 

 

Udviklet, ikke 

implementeret 

endnu. 

 

Ikke igangsat endnu. 

Min Tid Medindflydelse Skabe nye muligheder for 

planlægning af egen arbejdstid. 

Implementere nyt It- modul. Implementeret 

Socialt og fagligt 

fællesskab 

Faglig udvikling 

Fællesskab 

Anerkendelse  

Medindflydelse 

Et involverende samarbejde 

mellem medarbejdere og 

forskere med fokus på analyse 

og udvikling. 

Aktionsforskning i et afsnit. Afsluttet og 

implementeret 

Fælles grundlag for 

god ledelse 

Fællesskab  

Åbenhed 

At fastlægge principper for god 

ledelse på tværs i 

Ortopædkirurgisk Afdeling. 

Afdelingssygeplejersker 

udvikler i fællesskab en 

ledermanual.  

Igangværende 

Nærværspolitik Åbenhed 

Fællesskab 

Ny politik for syge- og 

raskmelding. 

Fokus på afholdelse af 

nærværssamtaler og italesætte 

formålet med disse. 

Diskuteres lokalt og i LMED  Afsluttet og 

implementeret 
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Evaluering 
Evalueringen sigter mod at få viden om processen, og hvilke forandringer processen og initiativerne 

har medført.  

Der ønskes ligeledes viden om, hvorvidt den kvantitative opgørelse af sygefraværet har ændret sig.  

 

Evalueringsspørgsmålene lyder derfor således: 

▪ Har de enkelte indsatser ført til én eller flere af de ønskede forandringer/nøgleord (åbenhed, 

anerkendelse, faglig udvikling, medindflydelse, styrkelse af det faglige og sociale 

fællesskab)?  

▪ Har der været positiv udvikling i sygefraværet fra 2011 til 2014? 

▪ Har der været en positiv udvikling i ’Trivsel Op’ undersøgelsen fra 2011 til 2014? 

▪ Hvilke ændringer i holdning og adfærd til sygefravær ser vi, og hvad er årsag til disse? 

▪ Hvordan har afdelingssygeplejerskerne anvendt ny viden og metoder til at arbejde med 

trivsel og nedbringelse af sygefravær? 

▪ Hvordan har hele processen og projektets metoder bidraget til at fremme og understøtte en 

ændret sygefraværskultur? 

▪ F.eks. ledernes rolle og ansvar 

▪ F.eks. medarbejdernes deltagelse  

Afsnit 2. Metode 
Formålet med nærværende evaluering er at afdække resultaterne af implementeringen af 

initiativerne igangsat på baggrund af undersøgelsen i 2011. Vi evaluerer op i mod data fra 

undersøgelse i 2011. Denne del af evalueringen handler primært om at se, hvorvidt der er sket 

ændringer i adfærd og holdninger omkring sygefravær.  

Herudover afdækker vi også i hvilket omfang implementeringen af nøgleordene og initiativerne er 

gennemført, og hvad det har medført af ændringer i arbejdsmiljøet. 

Evalueringen er baseret på både kvantitative og kvalitative data indsamlet gennem 

spørgeskemaundersøgelse, afdelingens løndata, regionens sygefraværsstatistik samt 

fokusgruppeinterviews.  

Kvantitative data 
De kvantitative data omfatter løndata, data fra regionens sygefraværsstatistik og spørgeskemadata. 

Afdelingens løndata giver et indblik i antal ansatte, alder og anciennitet. Sygefraværsprocenterne er 

hentet fra regionens sygefraværsstatistik for årene 2011 og 2014 og giver indblik i sygefravær både 

fordelt på akut/elektiv samt for de enkelte faggrupper. 

 

Spørgeskemaet blev udleveret til alt plejepersonale
1
, dvs. sygeplejersker og social-og 

sundhedsassistenter
2
 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital. 

                                                 
1
 Der var i alt ansat 237 personer i plejegruppen. De medarbejdere, som indgår i undersøgelsen, er de sygeplejersker, 

social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, som er ansat i de enkelte afsnit under afdelingssygeplejersken, og tæller 

219 medarbejdere. 
2
 I faggruppen social-og sundhedsassistenter tæller også sygehjælpere. 
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I indledningen til spørgeskemaet var der en vejledning i udfyldelsen af skemaet. Det udfyldte skema 

blev afleveret i en lukket kuvert i en postkasse opstillet i det enkelte afsnit. Alle besvarelser er 

blevet indtastet i en database samt analyseret af Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed. 

Spørgeskemaet er en delvis gentagelse af spørgeskemaet fra undersøgelsen i 2011, som blev 

udarbejdet af Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne. 

Det har været til hensigt at gentage så store dele af spørgeskemaet som muligt for bedst at kunne 

sammenholde data fra perioderne 2011 og 2014.  

  

Der er tilføjet 12 nye spørgsmål til spørgeskemaet ud fra et ønske om at evaluere indsatserne og få 

viden om, hvorvidt nøgleordene fra rapporten er implementeret. Der er også fjernet 19 spørgsmål, 

som det ud fra et evalueringsperspektiv ikke gav mening at gentage. Spørgeskemaet indeholdt 

således 40 spørgsmål mod 47 i 2014.  

Spørgsmålene i skemaet bestod af spørgsmål vedrørende alder, faggruppe og afsnitstype, samt af 

vurderingsspørgsmål med fire svarmuligheder (ordinalskala). Herudover indeholdt spørgeskemaet 

faktuelle spørgsmål med ja/nej svarmuligheder (dikotom). 

Kvalitative data 
Der er blevet gennemført fire fokusgruppeinterviews: to interviews med sygeplejersker, et med 

social- og sundhedsassistenter og et med afdelingssygeplejerskerne. I alt er der interviewet 16 

sygeplejersker og 7 social- og sundhedsassistenter. 

Det har i overværende grad været det samme personale, der deltog i sidste interviewundersøgelse, 

som har deltaget i denne undersøgelse også. Hensigten med dette var at undersøge deres holdning 

til udviklingen i den mellemliggende periode. Udvælgelsen af informanterne inden for denne 

gruppe af medarbejdere foregik ved lodtrækning. 

Som noget nyt blev der også gennemført et interview med 6 afdelingssygeplejersker. Dette blev 

gjort på baggrund af et ønske om at høre ledergruppens holdning til og feedback på processen og 

resultaterne af implementeringen, samt hvordan de oplever kulturen omkring sygefravær, trivsel og 

arbejdsmiljø i dag. Interviewene er foretaget med udgangspunkt i en semi-struktureret 

interviewguide, der er blevet udarbejdet ud fra nøgleordene fra sygefraværsrapporten. Interviewene 

blev lydoptaget og gennemført af repræsentanter fra Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed. Det 

endelige materiale er blevet transskriberet og anonymiseret af en medarbejder fra 

forskningsenheden. 

Demografiske data 
Ortopædkirurgisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital var i november 2014 en afdeling med 

440 ansatte fordelt på: 

 Fire akutte syv-døgnsafsnit og et elektivt fem-døgnsafsnit  

 En operationsgang 

 Et ambulatorium med tilknyttet skade- og sårambulatorium 

 En elektiv sammedagskirurgisk enhed med operationsgang og opvågningsafsnit samt tilknyttet 

ambulatorium. 

 

 

 

 



 
 

10 

 

Der var i alt ansat 219 personer i plejegruppen på Ortopædkirurgisk Afdeling. Heraf 72 % 

sygeplejersker og 28 % social- og sundhedsassistenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling af plejepersonalets alder og anciennitet (løndata, jan. 2015) 

Figur 1.  Alder                                                 Figur 2. Anciennitet 

 
 

 

Ortopædkirurgisk Afdeling er yderligere kendetegnet ved: 

 En afdeling, hvor over halvdelen af plejepersonalet har en alder på 45 år eller derover (55 

%), og knap halvdelen af medarbejderne har over 15 års anciennitet (47 %). (jf. figur 1+2) 

 Sygeplejersker med høj alder og anciennitet er i overvejende grad ansat i elektive afsnit, 

hvorimod der er en stor overvægt af yngre sygeplejersker med lav anciennitet ansat i 

akutafsnittene. (anciennitet figur. 3+4) 

 I akutafsnittene har størstedelen af medarbejdergruppen en anciennitet på 5 år eller 

derunder. De fleste af disse er sygeplejersker. De fleste medarbejdere med en anciennitet på 

15 år eller derover er social- og sundhedsassistenter (figur 3). Det samme billede gør sig 

gældende for alder med en overvægt af yngre sygeplejersker og social-og 

sundhedsassistenter med en alder på 45 år eller derover i akutafsnittene.  
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Fordelingen af plejepersonalets anciennitet (løndata, jan. 2015) 

Figur 3. Anciennitet på akutafsnit                    Figur 4. Anciennitet på elektivafsnit 

 

Forholdet mellem antal besvarelser og antal ansatte 
Der blev udleveret spørgeskemaer til alle 219 ansatte i plejegruppen og 134 blev returneret. Det 

giver en svarprocent på 61 %. For sygeplejersker en svarprocent på 60 %, og for social- og 

sundhedsassistenter 59 %. Dvs. en procentvis ligelig fordeling af besvarelser fordelt på faggrupper. 
 

Figur 5. Forholdet mellem antal besvarelser (spørgeskema) og antal ansatte 2014 (løndata, november 

2014) 

 

 

 

 

 

 

Der er en ligelig procentvis svarfordeling i fht. faggrupper fordelt på henholdsvis akut og elektiv 

afsnit
3
. Fordelingen på elektive afsnit er 77 % sygeplejersker og 23 % social- og 

                                                 
3
 I spørgeskemaet kunne afsnitstypen registreres som: ambulatorium (lukket aften), 5 døgnsafsnit (lukket 

weekend), 7 døgnsafsnit (altid åbent).  Ambulatoriet og 5-døgnsafsnittene bliver lagt sammen i analysen og 

refereres til som elektivt afsnit, og 7-døgnsafsnittene vil blive benævnt akutafsnit. 
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I 2011 var den samlede svarprocent på 72 %. Dvs. 18 % færre besvarelser i denne 

undersøgelse. Sygeplejerskerne havde sidst en svarprocent på 62 %, og har derfor indgivet 

3,2 % færre besvarelser. Social- og sundhedsassistenterne havde sidst en høj svarprocent på 

94 %. De har derved 37,2 % færre besvarelser. 
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sundhedsassistenter, mens det for de akutte er 74 % sygeplejersker og 26 % social- og 

sundhedsassistenter.  

Besvarelser i forhold til alder og anciennitet 
Høj alder og anciennitet kendetegner afdelingens sammensætning, men i besvarelserne er der en 

overrepræsentation af medarbejdere, som er 45 år eller derover og har en anciennitet på 15 år eller 

derover set i forhold til afdelingens egentlige sammensætning. 

Gruppen af medarbejdere med en alder på 45 år eller derover er således repræsenteret med 61 % i 

evalueringen, men tæller reelt for 55 % i den samlede gruppe, hvilket også gælder for anciennitet. 

Gruppen med en anciennitet på 15 år eller derover er repræsenteret med 56 % i evalueringen og 

tæller i den samlede gruppe 47 %. Derfor giver det en skævvridning i besvarelserne, hvilket der er 

taget højde for i analysen. 

Repræsentationen af medarbejdere med høj anciennitet og alder i fokusgruppeinterviewene, 

afspejler afdelingens aktuelle sammensætning. 

Afsnit 3. Analyse og resultater  
Formålet med evalueringen er at se på, hvordan det konkrete sygefravær har udviklet sig, at 

evaluere holdning og adfærd i forhold til sygefravær samt at evaluere initiativerne, som er iværksat 

for at arbejde med trivsel og arbejdsmiljø. I første del af dette kapitel vil udviklingen af sygefravær 

blive illustreret. Den anden del er en analyse af de kvalitative og kvantitative data. 

3.1 Sygefraværet i 2011 sammenlignet med 2014 
Det samlede sygefravær i plejegruppen er faldet fra 6,5 % i 2011 til 5,3 % i 2014 baseret på 

regionens data (se figur 6). For sygeplejersker har der været et fald på 1,2 % og for social- og 

sundhedsassistenter et fald på 1,1 % (se figur 7). Der er fortsat et højere sygefravær for social- og 

sundhedsassistenterne end for sygeplejerskerene. 

Figurerne nedenfor viser udviklingen af sygefravær for plejegruppen i 2011 og 2014 og udviklingen 

af sygefravær fordelt på faggrupper i 2011 og 2014. 

 

Figur 6. Udvikling af sygefravær for plejegruppen 
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Figur 7. Udviklingen af sygefravær fordelt på faggrupper 

 
 

Opgørelsen over udviklingen af mængden af sygefravær fortæller ikke noget om, hvorvidt det er 

projektet, som er årsag til en evt. positiv ændring, men det har været defineret som et 

succeskriterium for projektet, at mængden af sygefravær i plejegruppen faldt. 

Et andet succeskriterium har været en positiv udvikling af TrivselOp. Vi har dog udelukket 

TrivselOP som en del af datamaterialet i evalueringen, da de to TrivselOP-rapporter fra henholdsvis 

2011 og 2014 er bygget forskelligt op, hvilket vanskeliggør et sammenligningsgrundlag. 

3.2 Analyse 
I dette kapitel vil nøgleordene, som har været udgangspunkt for implementeringen og evalueringen, 

udgøre en struktur med overskrift for de forskellige afsnit. I slutningen af hvert afsnit vil der være 

en boks med fremadrettede anbefalinger inden for det pågældende nøgleord. 

 

Forhandling og legalisering af sygefravær 
Dette afsnit om legalisering og forhandling af sygefravær får her sit selvstændige afsnit, ligesom det 

også gør sig gældende for afsnittet om medarbejderudviklingssamtalen (MUS). Disse to afsnit er 

således ikke defineret under nøgleordene, men MUS har været en vigtig del af implementeringen, 

hvor forhandling og legalisering har været en central del af både analyse og efterfølgende 

opmærksomhed i afdelingen. Derfor får de to afsnit lidt mere plads i denne rapport. 

 

Centralt i undersøgelsen fra 2011 er medarbejdernes italesættelse af en noget-for-noget kultur, hvor 

man løbende gør noget for hinanden med forventningen om, at der blev ydet tilbage. Der var tale 

om en form for social udveksling (Mauss, Andersens et al. 2013), som blev konkretiseret i en konto, 

hvor man satte henholdsvis plusser og minusser ind hos hinanden. Udvekslingen viste sig som et 

fundamentet for et stærkt fællesskab, men det kræver af den enkelte medarbejder at kunne balancere 

sin ’konto’, hvor f.eks. fleksibilitet, assistance og positiv attitude giver plus og brok, ”privatlivet 

med på arbejde” samt hyppigt sygefravær giver minus. Denne form for fællesskab blev udtrykt helt 

eksplicit i undersøgelsen i 2011, og en meget konkret og konstant forhandlingsproces bekrevet. 

Sygefravær var bl.a. noget, som kunne forhandles ud fra den forståelse, at andre årsager end reel 

sygdom kunne legaliseres og udløse sygefravær.  
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Grænserne for, hvad der opfattedes som legalt- og ikke legalt sygefravær var meget flydende, og 

mange forskellige årsager til sygefravær kunne gøres socialt acceptable, hvis man havde noget at 

forhandle med (Andersen et al. 2013).  

Nedenstående figur (figur 8) viser begrundelser for sygefravær, udover egen sygdom, som man 

fortsat mener, er legale årsager til sygefravær. En sådan figur fremgik også i sygefraværsrapporten 

genereret ud fra undersøgelsen i 2011. Figuren var efterfølgende genstand for meget 

opmærksomhed og en øjenåbner for personalet. Figuren blev udgangspunkt for, at man lokalt fik 

diskuteret, hvordan anden form for fravær end sygdom blev legaliseret som sygefravær.  

 

Figur 8. Hvilke begrundelser mener du er legale begrundelser for sygefravær udover egen sygdom? 

 
Spørgsmålet, Hvilke begrundelser mener du er legale begrundelser for sygefravær udover egen 

sygdom, blev gentaget i det udsendte spørgeskema i forbindelse med denne evaluering og illustreret 

i figur 8. Vi tilføjede dog en ændring i svarmulighederne. I spørgeskemaet fra 2014 kunne man også 

sætte kryds i kategorien ”ingen af de ovenstående begrundelser”, hvilket mange har gjort, 41 %. 

Denne mulighed havde man ikke i 2011. Dette kan være en af forklaringerne på faldet i de andre 

svarmuligheder. Omvendt kan man sige, at der i 2011 kun var få, der undlod at besvare 

spørgsmålet. 

 

Både ud fra de kvantitative og de kvalitative data fremgår det, at holdningen nu i langt større grad 

er, at der ikke er nogen anden form end reel sygdom, som er legalt sygefravær. Har man brug for 

fravær grundet andre forhold, så må man bede om fri. Der er dog fortsat kategorierne, ’træthed efter 

pålagt vagt’ og ’syg ægtefælle’, som en del mener, kan legaliseres som sygefravær med henholdsvis 

25 % og 18 %. Dog er det væsentlig færre end i 2011, hvor det lå på henholdsvis 39 % og 42 %.  

 

At ’træthed efter pålagt vagt’ fortsat opfattes som legalt sygefravær er et eksempel på, hvordan den 

tidligere omtalte udveksling er nødvendig i fællesskabet for at få hverdagen til at fungere. Når man 

er blevet pålagt en vagt, yder man en særlig indsats for fællesskabet. At blive pålagt en vagt har ofte 

konsekvens for medarbejderens privatliv og udfordrer balancen mellem arbejde og privatliv. Derfor 

ligger der en gensidig forståelse af, at man i disse tilfælde bliver særligt presset, og når man 

samtidig også har ydet noget særligt til fællesskabet, bliver det legalt at melde sig syg efterfølgende. 

Man har givet noget til fællesskabet og får noget igen i form af accept af efterfølgende sygefravær, 

som nedenstående citat også illustrerer:  

 

”jamen i qua af, at de tager de der ekstravagter ik, når øh … det er dem, der bliver ringet op først, 

og så siger de ja, hvis der mangler en nattevagt ik, og hvis der mangler en vagt om en uge, hvis der 
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er huller i vagtplanen, så synes jeg, de er gode til at byde ind, og så giver det måske større 

forståelse for, når de så har sygefravær ik.” (Medarbejder) 

 

Dette billede af forhandling af sygefravær, når der ydes ekstra til fællesskabet, er det samme som 

viste sig i 2011. Afdelingssygeplejerskerne oplever dog sjældent at være nødsaget til at pålægge 

vagter. De er bevidste om dilemmaet og forsøger i stor udstrækning at forhandle i stedet for at 

pålægge, som en afdelingssygeplejerske siger om forhandlingen for at undgå at pålægge: 

 

”Den dag du skal have fri, så finder jeg en, der kan tage den for dig, det plejer at være en 

forhandling”   

 

At en gruppe medarbejdere fortsat mener, det er legalt at melde sig syg ved ægtefælles sygdom, kan 

forklares med, at aldersgennemsnittet i afdelingen er højt, hvilket også gjorde sig gældende i 2011. 

Det må formodes, at flere medarbejdere med høj alder har oplevet at stå med en kritisk syg 

ægtefælle. Herudover er gruppen af medarbejdere i den højeste alderskategori ekstra stærkt 

repræsenteret i evalueringen (jf. svarfordelingen på alder).  

Brug af afspadsering, ferie og fridage  

Som ovenfor nævnt viste undersøgelsen fra 2011, at der var en kultur, hvor fravær, som ikke var 

betinget af egentlig sygdom, kunne legaliseres og dermed registreres som sygefravær. Derfor er der 

arbejdet med at skabe åbenhed af og klarhed over, hvilke muligheder der er, når man har behov for 

fravær, som ikke er grundet egen sygdom. 

 

Mange reflekterede ikke over, hvad det betød økonomisk for afdelingen, når fravær, som kunne 

være afviklet som f.eks. afspadsering eller ferie, blev registreret som sygefravær. En medarbejder i 

fokusgruppeinterviewet i evalueringen reflekterer nu over dette aspekt, og hvordan projektet har 

rykket hendes viden angående økonomi og sygefravær: 

 

”Det, som jeg synes var en rigtig eye opener for os i hvert eller for mig, det var den der 

spøgelsesafdeling
4
, man kunne åbne med alle dem, der var syge øh altså økonomisk … det synes jeg 

var skræmmende og rent økonomisk, og den pointe jeg havde tidligere, der er det jo også en 

økonomisk gevinst bare besparelser, hvis sygdommen er en sygdom, og de dage der ikke er sygdom 

er feriedag, h-dag whatever. Det er jo også en besparelse”   

 

Det har derfor været et mål at italesætte denne legalisering og forhandling af sygefravær, der ikke 

var relateret til egen sygdom. Dette for at minimere denne legaliserings- og forhandlingspraksis og 

udgifter til sygefravær og i stedet opbygge en kultur, hvor man i højere grad har en fælles holdning 

til, hvad der er sygefravær, og hvad der er andet fravær, og i større omfang kunne bede om 

afspadsering eller bruge fridage, hvis der var behov for fravær. 

 

På baggrund af undersøgelsen er der blevet skabt åbenhed omkring og italesat, hvordan man kan 

anvende afspadseringsdage og omsorgsdage eller ferie, når man som medarbejder oplever behov for 

                                                 
4
 ’Spøgelsesafdeling’ er et begreb, som indgår i rapporten ”Tænk, hvis vi alle mødte op! – En kvalitativ og kvantitativ 

undersøgelse af sygefravær – Plejepersonalets holdninger, erfaringer og kultur.” Begrebet ’spøgelsesafdeling’ beskriver, 

hvordan afdelingens sygefravær i 2011 udgør, hvad der vil svare til et ekstra sengeafsnit med ca. 21 ansatte fra 

forskellige faggrupper. 
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fravær grundet andet end sygdom. Det kan f.eks. være i relation til børns helbredsundersøgelser, 

akut syge kæledyr eller syg ægtefælle, hvor der tidligere var en større tilbøjelighed til at melde sig 

syg for at kunne håndtere disse forhold i privatlivet. En afdelingssygeplejerske og en medarbejder 

siger om den indsats: 

 

“Jo mere man snakker om alle aspekter i forhold til sygdom, så synes jeg personalet er blevet meget 

mere opmærksomme på at komme og spørge til alternativer, hvor ‘i gamle dage’ de i større grad 

ville melde sig syge. Hvis jeg får fri der, hvad kan jeg så gøre for dig” (afdelingssygeplejerske) 

 

og 

 

”Jeg tror jeg ville ringe og sige, hvad problemet var ”kan det lade sig gøre, jeg kan få en fridag 

eller feriedag? Kan vi prøve at finde ud af det?”. Altså, jeg tror sgu ikke, jeg ville ringe og sige, at 

jeg har ondt i hovedet eller et eller andet. Jeg tror simpelthen, at jeg ville sige, og det tror jeg, det 

ville blive rigtig godt modtaget, fordi der er åbenhed for det” (medarbejder) 

 
Dog kan man her tilføje, at medarbejdere stadig oplever at stå i akutte situationer, hvor de føler sig 

nødsaget til at melde sig syge, da de ikke kan være sikre på at kunne afspadsere grundet dagens 

fremmøde og arbejdets akutte og uforudsigelige karakter. En medarbejder fortæller: 

 

”(…) og så står du i dilemmaet, for hvis du først står med den her syge hund eller et eller andet ik, 

og der bliver sagt nej, hvad gør du så? For så kan du rent faktisk få en disciplinærsag på halsen, 

hvis du så ikke kommer(..). Og det er der, jeg siger, hvis man så har det sådan, så ville man jo 

tænke ”ej, jeg lægger mig syg, for jeg tør ikke løbe chancen og være ærlig”, med mindre det er 

noget meget alvorligt, for så kan alle forstå det.”  

 

Som de kvantitative data viser, illustreret i figur 8, er forhandlingen af sygefravær, som ikke er egen 

sygdom, overordnet blevet mindre. Også i fokusgruppeinterviewene bliver der overordnet sagt af 

ledere og medarbejdere: er man syg, så er man syg, og har du ellers brug for en fraværsdag, må man 

bede om afspadsering. Men der er fortsat grænsetilfælde, hvor der viser sig mulighed for 

forhandling. Hvis man sjældent er syg eller opfatter sig selv som en medarbejder, der yder meget i 

fht. fleksibilitet eller faglighed, som vi så det i 2011, kan man fortsat forhandle sig til en sygedag i 

stedet for at bruge sin afspadsering.  

Opsummering 
Gennem øget grad af åbenhed og italesættelse er legalisering af sygefravær, som ikke er relateret til 

egen sygdom, blevet mindre samt indsigt i det økonomiske aspekt større. Der er dog fortsat rum for 

forhandling af sygefravær og øget grad af accept, hvis man er en medarbejder, som yder en særlig 

indsats. 
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Anbefalinger til leder og medarbejder: forhandling og legalisering 

 At medarbejdere er opmærksomme på at anvende afspadsering og fridage til 

fravær, der ikke er grundet sygdom.  

 At lederen skaber muligheder for, at medarbejdere kan afspadsere og bruge 

feriedage, når presserende forhold i privatlivet gør det nødvendigt at være 

fraværende. 

 At leder og medarbejder anerkender og taler åbent om, at her har vi en noget-

for-noget kultur, hvor vi hele tiden giver til og modtager fra hinanden. 

 At leder er opmærksom på, at de individuelle forhandlinger ikke tager 

overhånd og bliver på bekostning af fællesskabet.  

 At lederen viser retning for, hvad der bidrager positivt til fællesskabet. Dvs. 

hele tiden er opmærksom på, hvad der i kulturen giver plus og minus på 

kontoen og arbejder med kulturforandringer, hvis det er nødvendigt. 

 

Åbenhed 
Åbenhed om sygefravær kan være med til at skabe balance på førnævnte konto og dermed også 

balance i relationerne. En konklusion fra undersøgelsen i 2011 var, at jo mere man ved i forhold til 

det aktuelle sygefravær, jo mere forståelse og accept har man. Et hovedfokus i implementeringen 

har derfor været at skabe større grad af åbenhed omkring sygefravær.  

Lederens håndtering 

I undersøgelsen fra 2011 var det tydeligt, at mere åbenhed fra lederens side om sygefravær og 

håndteringen af denne kunne være en måde at forebygge ‘negativ snak’ og mobning. Mange myter 

om, hvem der var mest syge - samt spekulationer om, hvorvidt der kunne være andre årsager til 

sygefraværet end reel sygdom - skabte en kultur med meget negativ opmærksomhed omkring 

sygefravær. Herudover var det ikke synligt for medarbejderne, hvorledes lederen håndterede 

sygefravær, hvilket skabte yderligere mistillid og uretfærdighedsfølelse. 

 

For at praktisere mere åbenhed om sygefravær har afdelingssygeplejerskerne arbejdet med: 

 At informere omkring sygefravær på personalemøderne. 

 At tale om sygefravær i dagligdagen, når hun oplever et behov.  

 At italesætte formålet med nærværspolitikken og praksis omkring nærværssamtalerne.  

 

En medarbejder fortæller om forandringen: 

 

”Jeg tror egentligt vores leder har mere fokus på det … end tidligere. Der bliver holdt de der 

sygefraværssamtaler. Hvis man har mere end, er det tre perioder over tre måneder, så bliver der 

fulgt op ik…og det syns jeg, det er egentligt positivt, fordi som du (henviser til en kollega red.)selv 

siger, der kan være mange årsager til …det kan være noget familiært, det kan være ja stressbetinget 

ik. Det kan være mange grunde til, så det da helt klart positivt synes jeg.”  

 

En leder har tavshedspligt omkring de enkelte sygefraværsforløb, men afdelingssygeplejerskerne 

har arbejdet med, i samråd med den sygemeldte, at finde en måde at informere kollegerne på under 



 
 

18 

 

sygdomsforløbet. Dette har vist sig at være vigtigt i fællesskabet, hvor kollegerne både bekymrer 

sig for den sygemeldte medarbejder og for, hvordan hverdagen skal hænge sammen i afdelingen 

under fraværet.  

 

”(…) i gruppen er vi enige om, at vi har det meget bedre alle sammen, hvis vi ved, hvad 

vedkommende fejler også fordi vi ved, at der er nogle personer, der har haft nogle grimme 

sygdomme, så når vi får af vide, at den person har det ikke godt, jamen så får vi andre det jo også 

rigtig rigtig skidt indtil vi ligesom får at vide, at nå det er bare en snotnæse, og så siger vi ”puh nå 

det” (medarbejder) 

 

Og i relation til den daglige drift siger en medarbejder: 

 

”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 så stå på”  

 

Afdelingssygeplejerskerne oplever en større accept fra medarbejderne, når de som leder kan melde 

noget ud i fht. aktuelle sygefraværsforløb. I relation hertil oplever lederne ligeledes større støtte fra 

kollegerne til den sygemeldte. Dette er i tråd her med data fra spørgeskemaerne, hvor der fortsat er 

mange, som oplever at tænke anderledes om en kollegas fravær, hvis de kender årsagen, 64 % i dag 

mod 63 % i 2011. 

Personalemøder 

Nogle af afdelingssygeplejerskerne har imødekommet behovet for mere åbenhed ved, at sygefravær 

er blevet et fast punkt på dagsordenen til personalemøder. Andre har i større omfang italesat 

sygefravær i dagligdagen, når de oplevede behov herfor.  

 

”(…) der var meget oppe med, hvordan var det vigtigt vi vidste, hvad det var folk fejlede, og det 

snakker vi mere om, hvorfor er det, at nogen er væk en uge eller… der er mere åbenhed om det ja” 

(medarbejder) 

 

På personalemødet har lederen informeret om alt fra aktuel sygefraværsstatistik, økonomi, aktuelle 

sygefraværsforløb og aftaler i relation hertil. Det kan f.eks. være aftaler om, hvordan den 

langtidssygemeldte medarbejder vender tilbage efter sygefravær.  

 

”(...) jeg vil sige, at til hvert personalemøde bliver der i hvert fald ridset op, hvad vi er i gang med 

fra arbejdsmiljøenheden, hvad vi er i gang med under trivsel, hvem har ansvarsområder, hvilke 

nogle ansvarsområder er der gang i eller hvad skal der mere ske, og sygefraværet også ik. Er der 

noget specielt, så bliver det også nævnt enten til fem faglige minutter eller før eller også under hvad 

hedder det på personalemøder også. Og det er ledelsesmæssigt meget åben stil, vil jeg sige. Det er 

rigtig flot.” (medarbejder) 

 

I dag svarer 48 %, at sygefravær er et emne, som tages op på personalemøder, mod 40 % ved sidste 

undersøgelse. Selvom langt de fleste medarbejdere oplever, at lederen generelt italesætter 

sygefravær og informerer herom, er der stadig 17 % som svarer, at lederen ikke taler om 

sygefravær. 
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Langtidssygdom og korte fraværsperioder 

Afsnittet her illustrerer, hvordan der er arbejdet med åbenhed omkring sygefraværsperioder, men 

også hvilke udfordringer, der er med at skabe åbenhed. Dette gælder især om de korte og hyppige 

fraværsperioder.  

 

Lederne har taget udfordringen op i forhold til at skabe en form for åbenhed omkring 

langtidssygdom, men også om de korte og hyppige fraværsperioder. En afdelingssygeplejerske 

fortæller om, hvordan hun forsøger at skabe åbenhed, når der er medarbejdere, som har de her 

hyppige og korte fraværsperioder i en periode. Hendes erfaring er, at disse episoder ofte hænger 

sammen med, at der er forhold på hjemmefronten, som gør medarbejderen særligt sårbar i en 

periode. I sådanne tilfælde kan det, efter aftale, være muligt at praktisere åbenhed, hvilket kan føre 

til større accept og omsorg fra kolleger. Hun siger: 

 

”Det man i hvert fald kan sige, at det gør det lidt nemmere, hvis man kan gå ud og sige til folk, 

hvad det er, det handler om, der er jo nogen, som er meget lukkede om, hvorfor det er, de ikke 

kommer, og det kan man godt klare et vis stykke af vejen, men det hjælper jo, hvis det er, man siger, 

det er det og det, det handler om ikke, så bliver der mere forståelse i personalegruppen, nå så må vi 

hjælpe og give den en ekstra skalle, men hvis det er den samme, som er sygemeldt et par gange i 

træk, så begynder det også at blive sådan en, argh helt ærligt nu ikke, og der er det da klart, at der 

betyder åbenhed rigtig meget.”  

 

I interviewene fortæller medarbejderne, at de oplever mere åbenhed om sygefravær, især om 

langtidssygdom, og oplever, at lederen håndterer langtidssygdom på en god måde.  

 

“Det er dejligt at se, at den side rykker”, udtrykker en medarbejder i et af fokusgruppeinterviewene. 

 

Det er i dag nemmere for afdelingssygeplejersken at praktisere åbenhed omkring langtidssygdom, 

som derfor ikke fylder så meget i det daglige, og der er større accept af denne form. Dette til trods 

for, at den pågældende medarbejder kan være sygemeldt over en periode på flere måneder, hvor 

kolleger skal dække vagterne. Derimod er det fortsat de korte og hyppige fraværsperioder som 

fylder. Det er fortsat dem medarbejderne i fokusgruppeinterviewene giver udtryk for ’vælter 

læsset’, hvilket opleves som demotiverende. 

 

Disse korte og hyppige perioder er vanskeligere at skabe åbenhed omkring, ligesom det er 

vanskeligt at skabe åbenhed omkring de beslutninger, der tages under nærværssamtalerne. Derfor 

‘går snakken stadig’, og denne form for sygefravær kan fortsat være omgærdet af mistillid og 

mistro. Der er ligeledes klare forestillinger om, hvem det er, som har disse perioder, hvilket skaber 

ubalance i relationerne (jf. noget-for-noget begrebet).  

 

Som en afdelingssygeplejerske siger om medarbejdernes oplevelse af sygefravær med henvisning 

til, hvordan det påvirker relationerne: 

 

”Der er forskel på, om du er syg i kortere tid mange gang eller én gang i lang tid.” 

 

Det er fortsat de korte fraværsperioder som fylder mest i dagligdagen. I undersøgelsen i 2011 mente 

mange, at det var mere acceptabelt at være syg i længere perioder end at have flere korte 

sygeperioder. Den oplevelse er der rykket ved. I dag er der mange flere som mener, at der ikke er 
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nogen bestemt form for fravær, som er mere eller mindre acceptabelt end noget andet. Det kan være 

resultat af den øgede grad af åbenhed. 

 

 

 

 

 

Procedurer omkring sygefravær 

Fra undersøgelsen i 2011 viste det sig, hvordan mistro i forhold til de korte sygefraværsperioder 

skabte en praksis, hvor man hellere meldte sig syg en ekstra dag for ikke at fremstå utroværdig. Før 

var proceduren, at man skulle raskmelde sig inden kl. 12. Hvis man meldte sig syg om morgenen og 

allerede skulle raskmelde sig kl. 12, var man bange for at blive mistænkeliggjort, hvis man allerede 

kunne raskmelde sig efter så få timer. Derfor er proceduren for raskmelding ændret således, at man 

først skal raskmelde sig inden kl. 14.  

 

Som en del af at praktisere mere åbenhed, men også som et led i ledelsesmæssig støtte og 

organisering af arbejdet, er det nødvendigt for lederen løbende at være i kontakt med den 

sygemeldte medarbejder. Der er ikke etableret nogen ensartet strategi for, hvordan lederne skulle 

arbejde med dette punkt, men de har hver især arbejdet med en form. Lederne oplever, at det at 

være i kontakt med medarbejderne under sygdom er en måde at kunne udvise omsorg for den 

enkelte medarbejder på. Det er også for afdelingen som helhed vigtigt, at lederen har løbende 

kontakt med den sygemeldte, da det også er et spørgsmål om at kunne planlægge den fremadrettede 

arbejdstidsplan. Herudover oplever lederne, at den løbende telefonkontakt med medarbejderne har 

en præventiv effekt, og medarbejderne er hurtigere tilbage på job. Nogle medarbejdere udtrykker 

dog, at denne telefonkontakt mellem leder og sygemeldte medarbejder kan opleves som 

mistænkeliggørelse (se figur 9 nedenfor). I den forbindelse er erfaringen, at det er vigtigt at 

rammerne for - og formål med - disse telefonsamtaler er tydelige for medarbejderne. F.eks. at der 

laves aftale om, hvornår man ringer sammen (dag og tidspunkt), hvem der ringer til hvem osv. 

 
Figur 9. Hvis din leder ringer dig op, mens du er sygemeldt, vil du så opleve det som 
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Ubesvaret

Langt over halvdelen af medarbejderne i spørgeskemaundersøgelsen (69 %) mener, at det slet 

ikke, eller kun i mindre grad, er mere acceptabelt at være syg i længere perioder fremfor at have 

flere enkelte sygedage fordelt over en periode, hvilket er 19 % flere end i 2011. 
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Omsorg for den sygemeldte- og for gruppen 

At udvise omsorg for både den sygemeldte og for personalegruppen er en vanskelig balance at 

skabe for en afdelingssygeplejerske. Udfordringen er ofte at få enderne til at gå op i planlægningen 

af den daglige drift. Både ledere og medarbejdere giver udtryk for, at dette er blevet vanskeligere 

over de sidste par år. Denne skærpede udfordring kan måske være en forklaring på, at det ikke 

længere i lige så høj grad som tidligere opleves som en form for omsorg, hvis lederen ringer 

medarbejderen op under sygefravær. Den oplevelse havde 66 % i 2011 til kun 30 % i 2014. Det er 

svarkategorierne hensynet til de øvrige kollegaer og et pres om at komme tilbage, der er steget i fht.  

undersøgelsen fra 2011. Dette kan muligvis også hænge sammen med oplevelsen af øget 

arbejdspres og oplevelsen af at være færre i fremmøde, som omtales i fokusgruppeinterviewene. 

Personalet oplever, at der er færre medarbejdere på arbejde, og der ikke er nogen at trække ind 

længere. Så man er, dem man er, uanset arbejdsbyrden, hvorfor presset fra afdelingen for at komme 

tilbage kan føles større.  

 

Fra undersøgelsen i 2011 fremgik det, at medarbejderne havde en oplevelse af, at der var kort og 

lang snor i forhold til ledernes håndtering af sygefravær. For at skabe større grad af retfærdighed er 

der derfor etableret: 

 

 En meget mere tydelig proces omkring opgørelse af sygefraværsperioder.  

 Der praktiseres nu en mere konsekvent og ensrettet håndtering af sygefravær i alle afsnit. 

 Der bliver helt automatisk afholdt nærværssamtaler for alle (som i daglig tale fortsat bliver 

omtalt som sygefraværssamtaler) efter reglerne om sygefraværsperioder.  

 

Denne ensretning skaber tryghed for medarbejderne, og følelsen af uretfærdighed genfindes ikke på 

samme måde i evalueringen (se også figur 9).  

 

”jeg oplever i hvert fald nu, at før var det meget dem, der godt kunne være de samme, der altid var 

syge. Jeg fornemmede ikke, der blev taget hånd om det øh det synes jeg, der gør nu mere, hvor folk 

kommer til samtale. Øhm … og ikke sådan på en negativ måde, men sådan vi alle sammen ved, at vi 

lige skal ind og runde, hvis det er man har mere end de der tre på tre måneder” (medarbejder) 

 

Afdelingssygeplejerskerne oplever dog, at dette skift mod en mere stringent håndtering for nogle 

medarbejdere opleves voldsomt, når de bliver indkaldt til samtale på meget formel vis. Der har 

tidligere været en kultur, hvor medarbejdere i større grad kom til afdelingssygeplejerskerne, når de 

havde behov for hjælp, hvorfor de oplever det lidt kunstigt at blive indkaldt til samtale. På den 

anden side bliver dem, som ikke af sig selv beder om hjælp, også imødekommet.  
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Figur 10. Oplever du, at din leder håndterer sygefravær retfærdigt? 

 
 

Grundet denne uretfærdighedsførelse blev der i spørgeskemaet til evalueringen tilføjet et spørgsmål 

angående retfærdighed. Data viser, at 86 % i høj og i nogen grad oplever, at sygefraværet bliver 

håndteret retfærdigt af deres leder.   

Ensrettet håndtering kontra fleksibel håndtering  

Den systematiserede og regelrette håndhævelse af nærværssamtalerne afstedkommer nye 

spørgsmål. Medarbejderne er meget bevidste om, at der f.eks. er tale om et bestemt antal perioder:  

 

“De der mange korte sygeperioder, hvordan håndteres de? Jeg bliver lidt mistroisk, hvornår bliver 

de nulstillet?” (medarbejder) 

 

En sådan ny form for mistro handler derfor om, hvorvidt der er nogle medarbejdere, som spekulerer 

i sygefravær, forstået på den måde, at antallet af fraværsperioder, som angivet i nærværspolitiken, 

nærmest bliver noget, man har ret til i stedet for et maximum, som man skal forsøge ikke at komme 

op på. En medarbejder siger: 

 

”Altså jo, hvordan kan man få det ned, der er mange gode bud, men det handler meget om tillid, 

ikke så meget om kontrol. Jeg tror, at kontrollen er vigtig, og jeg tror også, som jeg startede med at 

sige, jeg synes da det er ”flot”, hvis man kan have fire sygeperioder på tre måneder. Altså, jeg tror, 

at man fra regionens side skal sætte det ned, for der er bare mange, der kører den lige til….”  

Myter  

I 2011 viste der sig at eksistere mange myter relateret til sygefravær. Bl.a. myter om hvilke 

medarbejdere, der var mest syge og hvorfor. Tolkningerne fik frit løb, hvilket havde konsekvenser 

for det kollegiale samarbejde. 

I fokusgruppeinterviewene fra 2014 fremgår det, at det fortsat er ’barn syg’, som præger 

forestillingerne om, hvad der fylder mest, men også oplevelsen af, at det er de samme personer, som 

er mest fraværende, grundet sygdom og barn syg.  

 

55% 31% 

8% 
6% 

i høj grad

i nogen grad

i mindre grad

slet ikke

ubesvaret



 
 

23 

 

Figur 11. Myter om fravær – hvilke grupper er mest syge? 

 
Figur 11 er genereret på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen i 2014 og viser overordnet det 

samme billede, som den tilsvarende figur fra 2011, nemlig at det er oplevelsen, at det er de yngre 

kolleger, som er mest syge, og især de gravide og de unge kolleger med børn. Der er dog færre som 

mener, at det ser sådan ud i 2014. I 2014 mener 53 %, at det er de unge kolleger med børn, som har 

mest sygefravær imod 65 %, der mente dette i 2011. Der er derfor ikke så stor en andel, der har 

disse forestillinger, som tidligere. Der er hele 65 % i 2014 som mener, at der ikke er nogen 

aldersgruppe, der er mere syge end andre. Denne svarkategori eksisterede ikke i spørgeskemaet i 

2011 og er således en tilføjelse. Tallene for sygefravær understøtter, at der ikke er nogen gruppe, 

som er mere syg end andre grupper, da alle tre grupper (medarbejdere under 30 år, medarbejdere 

mellem 30-45 og medarbejdere over 45), hver har median 11 sygedage.  

Langtidssygdom ligger i overvejende grad hos den gruppe, som er over 45, og det er særligt denne 

form for sygefravær, der er blevet mindre, sammenlignet med 2011. 

At håndtere frustrationer og snak 

Forestillingerne om, hvem der har mest sygefravær, var forbundet med en del frustrationer, som 

kom til udtryk i dagligdagen og påvirkede kulturen negativt. Der er derfor skabt større 

opmærksomhed fra afdelingssygeplejerskernes side på at håndtere disse frustrationer ved at 

opsnappe den negative snak og de frie tolkninger. Afdelingssygeplejerskerne taler nu i højere grad 

med medarbejderne om, hvad der ligger bag frustrationerne, og hvad der optager medarbejderne i 

relation hertil. Forestillingerne kan ikke fjernes, men de kan håndteres i stedet for at overhøres. En 

afdelingssygeplejerske siger herom: 

 

”Når nogen siger, hun er også altid syg. Den har jeg fået aflivet. For før hun bruger den hver gang, 

så gå lige ind og tjek på de gamle planer for at få det bekræftet. Før kom de ofte til mig; ”nu må du 

gøre noget, hun er altid syg.” Ok, så tager jeg planerne med ned til morgenmaden, og siger, nej, 

det er hun faktisk ikke. Det er noget, vi oppe i hovedet tror. Det kan godt være, hun for ti år siden 

var syg i en periode tit, og så er det ligesom, sådan en kan godt køre med ikke. (….) Nu gør de så 

det samme som mig, og kigger på planerne inden. De skal ikke gå og sige hende og hende er altid 

syg”  
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En anden afdelingssygeplejerske fortæller også om at håndtere snakken om sygefravær i gruppen: 

 

”Vi italesætter meget, hvordan det ser ud, og de er meget overraskede over, hvor lidt der er i fht., 

hvordan de oplever det, der er altid under 5 %. De oplever det sådan, fordi de er så sårbare, hvis 

én er syg, så vælter korthuset. De er stolte over, at de ikke har så meget sygefravær” 

 

Som citatet viser, er det ofte den akutte her-og-nu oplevelse af at mangle plejepersonale i en vagt 

grundet sygefravær, som fylder hos medarbejderne, fordi det får ’korthuset’ til at vælte. Dette kan 

muligvis også hænge sammen med den oplevelse af øget arbejdspres og oplevelse af at være færre i 

fremmøde, som omtales i fokusgruppeinterviewene. Medarbejderne oplever, at sygefraværet er 

højere, end det reelt set er. Åbenheden og italesættelsen af sygefraværet, som der kom mere fokus 

på under implementeringen af initiativerne, har derfor været med til at give et mere realistisk billede 

af hvert afsnits reelle omfang af sygefravær. Som citatet viser, har det også afviklet myter om et 

højt sygefravær og skabt positivt fokus og stolthed i arbejdsfællesskabet, når sygefraværet har vist 

sig at være under regionens tilladelige grænser.    

Opsummering 
At lederne i større omfang praktiserer åbenhed omkring sygefravær og håndterer negativ snak, 

minimerer tolkningernes frie løb og giver bedre forståelse, hvilket forebygger eksklusion og 

mobning. Det giver en større følelse af retfærdighed, at det nu er tydeligt for medarbejderne, at 

sygefravær håndteres af lederne, og hvornår det håndteres. 

 

Anbefalinger til leder og medarbejdere: Åbenhed 

 At lederen jævnligt italesætter sygefravær; hvor meget sygefravær, der aktuelt 

er, og beslutninger og planer ift. aktuelle sygefraværsforløb. 

 At både medarbejder og leder er opmærksomme på ‘negativ snak’ og tager 

frustrationerne op i medarbejdergruppen for at forebygge mobning.  

 At lederen i samarbejde med medarbejderen skaber tydelige rammer for 

telefonisk kontakt under sygefravær; hvem ringer til hvem, med hvilke 

intervaller, tidspunkt på dagen, og hvad der skal tales om. 

 At lederen italesætter proces og formål med nærværssamtaler. 

 

MUS - at skabe balance mellem den enkeltes og organisationens behov 
Dette initiativ omkring MUS får her et selvstændigt afsnit, da det har været en central del af 

implementeringen, og rummer flere af nøgleordene fra undersøgelsen i 2011. Implementering af det 

nye MUS-koncept har været en vigtig proces. Med dette MUS-koncept kan lederen skabe 

anerkendelse, medindflydelse og ejerskab samt engagement hos medarbejderne og herigennem også 

styrke den faglige udvikling og en fælles retning. 

Medarbejderne oplever ikke på dataindsamlingstidspunktet, at der er sket en ”revolutionerende 

forandring” med MUS, men synes alligevel at ”spore en forandring” ved at 

 

…”det er mere seriøst, det er mere relevant…det der bliver talt om…det mindre…kammeratligt” 

(medarbejder)  
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Initiativet blev sat i værk, fordi undersøgelsen i 2011 samt TrivselOp afslørede, at alt for mange 

medarbejdere ikke oplevede at have noget udbytte af MUS.  

Initiativet havde det umiddelbare udgangspunkt at klæde lederne bedre på til at styrke samtalen i 

MUS. Undervejs viste projektet sig dog at rumme et større lederudviklingsperspektiv. Udover fokus 

på ledelse af samtalen har der også været fokus på, hvordan lederne - med MUS som værktøj - i 

større grad kan synliggøre sammenhæng mellem hospitalets- og afdelingens strategi og den enkelte 

medarbejders behov for kompetenceudvikling. I konceptet bruger lederne MUS som et 

ledelsesværktøj til at evaluere og se fremad samt skabe indsigt i, hvor der er behov for at styrke 

afdelingens og den enkeltes kompetencer. I det nye MUS-koncept er gruppeudviklingssamtalen 

(GRUS) en vigtig del. Her tegner afdelingssygeplejersken det store billede ift. regionen, hospitalets 

og afdelingens fokus og strategi, og inddrager medarbejderen til at komme med input til det 

kommende års sygeplejefaglige fokus i afsnittet.  

 

I TrivselOp fra 2011 svarede 50 %, at de ikke havde udbytte af MUS, hvilket de også omtalte i 

fokusgruppeinterviewene i 2011. Da opkvalificering af MUS har været et konkret initiativ i 

implementeringen, blev der i spørgeskemaet til evalueringen tilføjet et spørgsmål om MUS.  62 % 

svarer at have udbytte af MUS, 22 % oplever det i mindre grad, 12 % oplever slet ikke at få noget 

ud af sin MUS. 

Implementeringen af det nye MUS koncept havde kun kørt et halvt års tid, og mange medarbejdere 

havde endnu ikke været til MUS, da vi indsamlede data til evalueringen. Dette kan evt. forklare, at 

der stadig er en del medarbejdere som i mindre grad eller slet ikke oplever at få noget ud af MUS. 

Det kan også betyde, at der fortsat er behov for opmærksomhed på, hvordan samtalen afholdes, og 

hvilket udbytte den skal have. Der kan fremover arbejdes med at tydeliggøre formålet med en MUS, 

og hvad man skal forvente at få ud af den. 

 

MUS projektet har også styrket ledersamarbejdet mellem de forskellige afsnit. Dette er en 

oplevelse, som både deles af lederne, men det er også synligt for medarbejderne. Derfor er 

oplevelsen, at: 

 

 det har været en positiv proces for lederne at have et fælles læringsrum omkring ledelse, 

sparre med hinanden i makkerpar og få parvis coaching på ledelse og aktuelle og konkrete 

udfordringer. 

 det har styrket relationerne og mulighederne for at etablere en ledelseskultur med feedback 

og sparring. 

 lederne viser sig som positive samarbejdspartnere, hvilket har en afsmittende effekt på 

kulturen generelt mellem afsnit, og øget mulighed for samarbejde om patientforløb og 

vagtplanlægning. 

 

”Vi kom til at lære hinanden at kende på en anden måde, og det gjorde, at vi forstod hinanden lidt 

bedre” (afdelingssygeplejerske) 

 

En anden afdelingssygeplejerske fortsætter: 

 

”Coachen var neutral. Vi sidder ofte til noget, hvor enten er der medarbejdere, hvor man som 

mellemleder har én rolle, eller også er der nogen fra den øvre ledelse, der også deltager, hvor vi 

også har en anden rolle. Så her havde vi kun os selv, som mellemleder og menneske. Hun var 
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neutral, og det var rigtig godt for den sparring. Det tror jeg vores gruppe også har brug for, 

sparring.” 

Ledelse i en omsorgskultur  

At balancere ledelse mellem omsorg for den enkelte medarbejder og afdelingens behov er et 

gennemgående tema for både medarbejdere og ledere i interviewene. Det handler om retfærdighed, 

“at dele sol og vind lige”, som en afdelingssygeplejerske kalder det. Som tidligere nævnt ift. 

udveksling og noget-for-noget, kan det være vigtigt for afdelingssygeplejersken at forhandle for at 

få en vagtplan til at gå op. Dilemmaet er, at det kan blive vanskeligt at få mange særaftaler til at gå 

op med planlægningen, og det kan gå ud over kvaliteten af plejen. 

 

“hvis der er mange, som får for meget sol, går det ud over de andre og fagligheden, for man må gå 

fra noget, man er i gang med,” siger en afdelingssygeplejerske.  

 

En anden afdelingssygeplejerske siger: 

 

“Der har været alt for mange særhensyn, som havde for mange konsekvenser for de andre og for 

patienterne - det er et problem” 

 

Vagten skal dækkes, men det kan være vanskeligt at få regnskabet til at gå op eller kontoen til at 

balancere, hvis lederens forhandlingsmuligheder begrænses til at give en medarbejder mulighed for 

at gå tidligt hver dag eller undgå nattevagter osv. 

 

En “moragtig” håndtering siger en medarbejder om ledelse, når omsorgen for den enkelte 

medarbejder overskygger afdelingens og den øvrige personalegruppes behov, hun siger: 

 

”jeg ved godt, at det bliver håndhævet, når folk har de der sygeperioder, at de så bliver kaldt til 

sygesamtaler. Jeg oplever bare ikke, at det har nogen konsekvens andet end, at det er meget 

moderlige samtaler, der bliver holdt og ”hvad kan vi gøre for dig” ikke noget med at, ”det er altså 

et problem for afdelingen, at du er så meget væk”  

 

En tredje afdelingssygeplejerske taler også om at balancere sin omsorg i forhold til den enkelte og 

fællesskabet. 

 

“Jeg er også blevet bedre til at spørge; er det hér du skal være, når det nu er, at dit liv ser sådan 

ud?” 

 

Det kan være nødvendigt for en leder at tage en snak med medarbejderen om, hvorvidt det er 

realistisk at varetage et job i en branche med skiftende arbejdstider og her-og-nu opgaver, hvis en 

periode med meget hyppigt fravær bliver mere permanent. Det er simpelthen ikke muligt at 

opretholde den fleksibilitet over lang tid. 

Opsummering  
At skabe balance mellem den enkelte, gruppen og organisationens behov er 

afdelingssygeplejerskens store udfordring. Ved at integrere GRUS i sin MUS er det muligt for 

afdelingssygeplejersken at øge graden af sammenhæng mellem disse tre niveauer og skabe en fælles 

retning. I dagligdagen, når det gælder sygefravær, er det ligeledes udfordringen for lederen at 
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balancere omsorgen for den enkelte sygemeldte medarbejder og omsorg for gruppen, som skal 

håndtere det ekstra arbejde under fraværet. 

Det er også en udfordring at etablere et produktivt ledersamarbejde, når den enkelte leder hver især 

har travlt med at få enderne til at nå sammen i sit afsnit. Men både ledere og medarbejder oplever 

en positiv forskel i arbejdsmiljøet, når lederne i afdelingen har et godt sparringsfællesskab.  

 

 

Anbefalinger til leder og medarbejder: Individ og organisation  

 Som leder vis retning og inddrag medarbejderne i udvikling af enhedens 

strategi. 

 Italesæt koblingen mellem de tre niveauer: organisation, gruppe, medarbejder. 

 Evaluer og se fremad i MUS. 

 Brug MUS til at få overblik over kompetencer. 

 Skab sammenhæng mellem enhedens behov og den enkelte medarbejders 

kompetencer/behov for kompetenceudvikling. 

 Tydeliggør hvad en MUS er. 

 Prioritér sparring og feedback med lederkolleger. 

 Skab balance mellem omsorg for den enkelte medarbejder og afdelingens 

behov. Vær tydelig om dette ledelsesfokus. 
 

Anerkendelse 
I en tydelig defineret noget-for-noget kultur er udvekslingen både af symbolsk og materiel karakter. 

I 2011 viste anerkendelse sig som helt centralt for at føle, at man fik noget igen i en presset 

hverdag, der var præget af overlevelse. Der er ikke igangsat et konkret initiativ for at styrke 

anerkendelse, men det ligger indlejret som et element, der går på tværs af de fleste af initiativerne 

(jf.tabel1, s.7). Samtidig er der en styrket bevidsthed hos afdelingssygeplejerskerne om at integrere 

anerkendelse som en del af dagligdagen på baggrund af sygefraværsrapporten i 2013. 

 

”hvis de har været massivt presset og klaret det rigtig godt og går derfra positive, så er det der jeg 

husker at give det (anerkendelse, red.). Men jeg skal huske at gøre det noget oftere, ikke kun når det 

er helt derude, hvor det kører med klatten, men også i hverdagen, hvor de gør noget, der er godt, 

for det gør de jo hver dag, at man husker at sige det.” (afdelingssygeplejerske) 

 

Vigtigt for trivsel i hverdagen er at opleve sig anerkendt for den måde, man bidrager til både 

fællesskabet og til kerneopgaven på. Dette gælder både kolleger imellem og fra lederen. 

Medarbejderne i interviewene erkender, at det økonomisk ikke er muligt at give individuel materiel 

anerkendelse i form af løn og gaver og som oftest heller ikke uddannelse.  

Medarbejderne udtrykker frustration over at arbejde i en organisation, hvor der ikke er mulighed for 

f.eks. individuelle lønforhandlinger. Samtidig udtrykker de dog også, at der eksisterer en social 

betingelse, som fastholder en kultur, hvor det vil være ildeset, at nogle medarbejdere får mere i løn 

for deres kvalifikationer end andre. Det ville give ‘dårlig stemning’ for “ vi skal være sådan meget 

lige…(…) en stor lykkelig familie”, siger en medarbejder.  
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Det er derfor især den verbale anerkendelse i dagligdagen, som er vigtig. Det har ikke alle steder 

været en del af kulturen, men i dag oplever medarbejderne en meget større grad af verbal 

anerkendelse både mellem hinanden og fra nærmeste leder. I 2011 talte medarbejderne om 

anerkendelse, som meget betydningsfuldt for arbejdsmiljøet, og at de oplevede stor anerkendelse 

kolleger imellem, hvilket 85 % fortsat oplever, der er. Dette er også synligt for 

afdelingssygeplejerskerne: 

 

”De er ret gode til at rose hinanden og sige tak for hjælpen” (Afdelingssygeplejerske) 

 

Medarbejderne efterlyste i undersøgelsen fra 2011 anerkendelse fra nærmeste leder, som de fleste 

nu oplever, de får.  

 
Figur 12. Oplever du anerkendelse for dit arbejde fra din leder? 

 

 
Nu efterspørger medarbejderne i højere grad også anerkendelse og et skulderklap fra 

afdelingsledelsen. Derimod er anerkendelse fra patienterne fortsat den vigtigste form for 

anerkendelse.  

 

Afslutningsvis om anerkendelse skal nævnes, at der i interviewene blev talt meget om, at man som 

medarbejder oplever det som en stor anerkendelse, når der prioriteres at få organiseret 

arrangementer, hvor hele gruppen kan samles om faglige og sociale formål. Et sygeplejefællesskab 

arbejder sjældent sammen som en hel samlet gruppe. Man arbejder i mindre hold og grupper, som 

ændrer sammensætning fra vagt til vagt. Dette giver udfordringer i fht. formidling, kommunikation 

og fælles retning i gruppen. Derfor oplever medarbejderne, det er vigtigt indimellem at være samlet 

hele gruppen. 

Opsummering 
Anerkendelse var noget, som medarbejderne oplevede hang tæt sammen med trivsel og 

arbejdsmiljø, og som blev efterspurgt i 2011. Anerkendelse i dag opleves at være en del af 

hverdagen mellem medarbejdere og mellem afsnitsleder og medarbejder. Der blev generelt 

efterspurgt mere anerkendelse fra øverste ledelse i afdelingen. 
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Anbefalinger til leder og medarbejder: Anerkendelse 

 At lederen løbende giver mundtlig feedback til medarbejderne og anerkender 

medarbejderen for sine kompetencer og engagement. 

 At medarbejderne løbende giver mundtlig feedback og anerkendelse til 

hinanden og gør brug af hinandens kompetencer, hvilket også styrker 

læringsmiljøet. 

 At medarbejdere er opmærksomme på, hvordan man bidrager positivt til 

fællesskabet. 

 At medarbejderne tager ansvar for at bidrage til en anerkendende kultur. 

 At lederen prioriterer organisering af arrangementer, hvor hele plejegruppen 

kan samles for at skabe fælles retning. 

 

Medindflydelse 
Noget-for-noget kulturen spiller en vigtig rolle ift. at kunne opretholde fleksibilitet. Fleksibiliteten 

bygger på gensidighed. Her viste undersøgelsen i 2011, at medindflydelse på arbejdstid og 

arbejdsopgaver har en afgørende betydning. Har man som medarbejder medindflydelse, er man 

også mere villig til at være fleksibel og investere lidt ekstra, når det er nødvendigt. Som en 

medarbejder i evalueringen siger om medindflydelse: 

 

”En af de største fastholdelse-gode-ting” 

Medindflydelse på arbejdsopgaver 

Når medarbejderne har særlige opgaver eller ansvarsområder oplever de ikke bare at være et ‘sæt af 

hænder’, som de talte meget om i interviewene fra 2011. Et ‘sæt af hænder’ som uden videre kan 

erstattes af et andet ‘sæt af hænder’. At have medindflydelse på arbejdsopgaver og arbejdstid skaber 

arbejdsglæde, engagement og ansvarsfølelse. Det er betydningsfuldt for medarbejderen, at det er 

vigtigt for afsnittet, at det lige præcis er ‘mig’, som kommer i dag. De mere erfarne medarbejdere 

udtrykte i 2011 også, at de ikke havde mulighed for at udvikle særlige ansvars - eller 

kompetenceområder, som de oplevede vigtige ift. fastholdelse. 

 

En overvejende del af medarbejderne har i dag særlige ansvarsområder eller opgaver og fortæller, at 

det betyder meget for deres motivation og forpligtigelse. Det styrker ligeledes lysten til at formidle 

viden og dele sine kompetencer med kolleger i eget afsnit, men også med kolleger i de andre afsnit i 

afdelingen.  Da medindflydelse på arbejdsopgaver var en del af implementeringen, blev der 

formuleret et nyt spørgsmål i spørgeskemaet med henblik på dette: 
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Figur 13. Oplever du at have medindflydelse på dine arbejdsopgaver? 

 
88 % oplever at have medindflydelse på arbejdsopgaver. Det giver motivation og faglig stolthed, 

når man kan være med til at præge sit arbejde: 

 

”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, ik” (medarbejder) 

 

I hele afdelingen er der i dag høj grad af medindflydelse, og rigtigt mange medarbejdere giver 

udtryk for at have særlige opgaver, de er ansvarlige for. Der er dog en væsentlig forskel ift. 

medindflydelse mellem de akutte og de elektive afsnit, hvor det i de elektive afsnit næsten er alle 

medarbejdere, som har særlige ansvarsopgaver, mod 65 % i de akutte afsnit. 

 
Figur 14. Har du særlige opgaver du er ansvarlig for i dit afsnit? 

 

 

Medindflydelse på arbejdstid  

Øget grad af medindflydelse var både et ønske ift. opgaver men også ift. arbejdstid i undersøgelsen 

i 2011. Derfor var det elektroniske vagtplanlægningssystem, ’Min tid’, et kærkomment regionalt 

initiativ. Her er det medarbejdernes opgave selv at prioritere sine vagter efter gældende 

normtidsregler. Det var følgelig interessant, om dette system kunne øge graden af medindflydelse 

på egen arbejdstid, og derfor har der Været særlig opmærksomhed på at implementere ’Min Tid’ i 

afdelingen. Oplevelsen er, at ’Min Tid’ skaber øget indflydelse på arbejdstiden. I figuren nedenfor 

kan man se, at der er sket en stor stigning i antallet af medarbejdere, som i dag i høj grad oplever at 

have medindflydelse på egen arbejdstid, nemlig 52 %, mod 36 % i 2011. 
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Figur 15. Oplever du at have medindflydelse på din arbejdstid? 

 
 

Udover at skabe mere indflydelse på sin egen arbejdstid giver ’Min tid’ mere ansvar til den enkelte 

medarbejder for at få normtimer og vagter til at gå op, og det er ikke alle, som har ønsket det 

ansvar, som følger med medindflydelse: 

 

”(…) noget af det, der frustrerer mig rigtig meget med ’min tid’, det er, at i og med, at man er på 

deltid, så skal man hele tiden holde øje med normtiden, ik, og lige pludselig så skylder jeg hulme 

hospitalet to dage, ik” (…) ja, det er jo ikke fordi, jeg har savnet mere medindflydelse, fordi jeg 

synes det var nemt, som det var før i tiden.” (medarbejder) 

Ressourcepersoner 

En af måderne at arbejde med medindflydelse på har været at sætte fokus på de ressourcepersoner, 

som hvert afsnit har, og give dem større medindflydelse og ansvar. 

Der har været et ønske om at skabe mere medindflydelse for ressourcepersonerne samt at skabe et 

tydeligere samarbejdsrum mellem leder og ressourceperson. Med ressourcepersoner menes der her 

arbejdsmiljørepræsentanter og netværkspersoner. Det kan ligeledes være særlige faglige 

ressourcepersoner i afdelingen, som f.eks. indenfor områder som hygiejne, sår, palliation, særlige 

patientgrupper m.m. Både medarbejdere og ledere oplever, at disse forskellige ressourcepersoners 

arbejde er blevet opprioriteret i afsnittet. De har i større omgang fået et selvstændigt ansvar og 

arbejdsrum, hvor de selv træffer beslutninger og udviklingstiltag, som de så sparrer med lederen 

omkring. Tidligere indgik lederen ofte mere direkte som deltager og som arbejdsmiljørepræsentant, 

hvor de nu i større omfang uddelegerer, skaber rammer og giver feedback. Dette er både givende 

for afsnittet, for lederen og for den enkelte ressourceperson. 
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Netværkspersoner er en slags social ressourceperson i hvert afsnit. Det er dog ikke helt så tydeligt 

for medarbejderne i fokusgruppeinterviewene, hvad netværkspersonernes rolle og ansvar er. Der er 

dog også eksempler på, hvordan netværkspersoner kan gøre en forskel for arbejdsmiljøet. En 

medarbejder siger: 

 

 “når det (netværkspersonens arbejde) virker godt, ser netværkspersonen noget før det sker - og 

tager fat og har god dialog med lederen” 

Øget medindflydelse, øget ansvar 

Medindflydelse og ansvar er noget, som går hånd i hånd. Den øgede grad af ansvar, som følger 

medindflydelsen, er det ikke alle medarbejdere, som er interesseret i eller kan magte at tage. Dette 

er noget både ledere og medarbejder taler om i fokusgruppeinterviewene. I nogle afsnit er det de 

mere erfarne, som ønsker øget grad af medindflydelse og ansvar, hvor det i højere grad er de yngre 

og nyuddannede, som ikke kan rumme dette ansvar. I andre afsnit er det netop en gruppe af de 

nyuddannede, som har energi og lyst til at have særlige ansvarsområder og er villige til at investere 

tid og energi for at dygtiggøre sig og yde en særlig indsats for vidensudvikling i fællesskabet. Det 

må derfor siges at afhænge af kulturen i afsnittet, og hvilke muligheder der viser sig og tilbydes. 

Opsummering 
I 2011 var medindflydelse noget medarbejderne efterlyste, og som de oplevede havde stor 

betydning for engagement og arbejdsglæde. Særligt medindflydelse på arbejdsopgaverne blev 

efterspurgt, men også medindflydelse på arbejdstiden. I dag har en overvejende del af 

medarbejderne medindflydelse på deres arbejdsopgaver, og evalueringen bekræfter, at det giver 

øget arbejdsglæde og engagement.  Der er blevet arbejdet meget konkret med at prioritere 

ressourcepersonernes arbejde og tydeliggøre deres ansvar og muligheder, hvilket evalueres positivt 

fra ressourcepersonerne, medarbejderne og lederne. Ressourcepersonernes bidrag i afdelingen er 

blevet meget mere konkret og tydeligt.  

Der er også en betydelig større grad af indflydelse på egen arbejdstid. 

Der kan fremadrettet arbejdes på at skabe endnu højere grad af medindflydelse i de akutte afsnit. 

Samtidig er det vigtigt fortsat at diskutere og italesætte, hvilket omfang af medindflydelse og ansvar 

man - som leder - forventer af sine medarbejdere. Dvs. hvor meget ansvar kan man som leder 

forvente bliver taget, og hvornår kan man som medarbejder sige, at det ansvar vil man ikke tage. 

 
 

Anbefalinger til ledere og medarbejdere: Medindflydelse 

 Giv mulighed for, at medarbejdere kan få særlige ansvarsområder.  

 Vigtigt at lederen skaber rammer og muligheder for, at medarbejderen kan 

sætte sin særlige viden i spil. 

 Lav klare samarbejdsaftaler mellem leder og ressourceperson; at afklare 

ressourcer, ansvar og forventninger, som genforhandles løbende. 

 Skab rammer for formidling/læring til resten af gruppen. 

 Skab en kultur for at tænke i kompetencer frem for i ’hænder’. 
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Fagligt og socialt fællesskab og egen faglig udvikling 

 
”Vi er hinandens arbejdsmiljø, arbejdsmiljøet er ikke kun noget vi udsættes for” (Kristensen 2013). 

 

Dette citat er fra sociologen Tage Kristensens rapport om psykisk arbejdsmiljø blandt 

sygeplejersker. Et centralt element fra afdelingens interne undersøgelse i 2011 var ligeledes, at 

fællesskabet har stor betydning for arbejdsmiljøet samt den enkelte medarbejders bidrag hertil. Det 

sociale er et vigtigt element. Særligt vigtigt - viste undersøgelsen fra 2011- er, hvilken form for 

energi man som medarbejder bringer med ind i afdelingen, hvilket en afdelingssygeplejerske i 

evalueringen også giver udtryk for: 

 

“Det er ikke kun lederen, som skaber arbejdsmiljøet, medarbejderne har også et ansvar. Nogle 

fokuserer meget på det negative og andre får det bare til at fungere.“  

Faglig refleksion og sparring i dagligdagen 

Det faglige fællesskab viste sig særdeles vigtigt for medarbejderen i en travl og kompleks hverdag. 

I undersøgelsen fra 2011 beskrev flere medarbejdere hverdagen i et akutafsnit som overlevelse, 

hvor der ikke var mulighed for faglig fordybelse og udvikling, hverken individuelt eller som 

gruppe. Dette faktum påvirkede især de nyuddannede sygeplejersker, som havde svært ved at følge 

med, og ofte følte sig magtesløse og utilstrækkelige med et stort ansvar. Faglighed og læring er 

afgørende for at løfte opgaverne og sikre den kvalitet, som efterspørges blandt medarbejder, 

patienter, pårørende og organisation. Det er en langsigtet investering, som er nødvendig at prioritere 

for at fastholde sit personale, kvalitet og et bæredygtigt fællesskab. 

Derfor er der arbejdet med at implementere faglig refleksion i hverdagen og generelt øge fokus på 

faglig udvikling for på den måde at styrke den enkelte medarbejder men også den samlede viden og 

kvalitet i afsnittet.  

Lederen er en afgørende facilitator for at skabe rum og muligheder for, at faglig refleksion og 

sparring kan lade sig gøre. Dette behov har lederne hver især adresseret og prioriteret på forskellig 

vis. Det er stadig vanskeligt at fastholde undervisning, refleksionsrum og faglige oplæg i 

dagligdagen.  Især på de akutte afsnit er det en særlig udfordring, og afdelingssygeplejerskerne har 

taget udfordringen op og været kreative for at få det til at lykkedes i en eller anden form. På nogle 

afsnit er der dagligt 5 faglige minutter; andre steder en times udviklings- og læringsforum én gang 

ugentligt. Måden at arrangere refleksion og læring varierer også i form og indhold fra afsnit til 

afsnit. F.eks. planlægger nogle afsnit langt ud i fremtiden faste dage med faglige sessioner, hvor 

emner, og de ansvarlige aftales på forhånd. På andre afsnit tager man mere fat i det, der aktuelt viser 

sig at være et behov. “Fem faglige minutter smitter”, siger en afdelingssygeplejerske, og er et 

udtryk for den synergieffekt, som fokus på faglig refleksion i hverdagen har skabt. 

 

I samarbejde med Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed blev der igangsat et 

aktionsforskningsprojekt, der ligeledes skulle sætte fokus på at skabe bedre rammer for faglig 

sparring og refleksion i dagligdagen. Aktionsforskning er en demokratisk og handlingsrettet 

metode, hvor leder og plejepersonale bliver involverede medforskere og udvikler på udformningen 

af deres eget faglige fællesskab.  

Ud fra et fremtidsværksted og dets tre faser: kritik, utopi og realisering fik medarbejderne mulighed 

for at tænke alternativt og uden for de ellers givne rammer og systemer, de normalt færdes i. På den 

baggrund valgte medarbejderne at arbejde videre med implementeringen af en fællessamling kl. 12. 

En arbejdsgruppe blev nedsat, som - i samråd med Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed - 
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udviklede en guide for fællessamlingen og vejledning for tovholderen. Til fællessamling kl. 12 

mødes alle medarbejdere i plejegruppen for at planlægge patientforløb, følge op på og koordinere 

dagens plejeopgaver samt foretage en faglig begrundet arbejdsdeling af næste dags pleje. 

Medarbejderne oplever at have god effekt af fællessamlingen. Fra at tro, at det var umuligt at finde 

ressourcer til at samles 20 minutter midt på dagen, oplever medarbejderne, at fællessamlingen 

frigiver ressourcer i form af bedre overblik og koordinering af opgaverne for resten af dagen. Der er 

en øget grad af refleksion over sygeplejefaglige problemstillinger og samarbejde omkring 

procedurer, som man har vanskeligt ved at nå eller mangler kompetencer til at kunne udføre. 
Herudover frigiver samlingen tid og ressourcer om morgenen, da organisering af dagen er foretaget 

dagen forinden. Samlingen er også et ledelsesrum, hvor lederen kan træffe beslutninger i 

samarbejde med medarbejderne og formidle beslutninger, der allerede er truffet.  

Aktionsforskningsprojektet foregik samtidigt med, at akutafsnittet fusionerede med et andet afsnit. 

Fællessamlingen kl. 12 blev dermed også et udgangspunkt for at skabe en fælles retning i et nyt 

fagligt fællesskab samt et forum for at lære af hinanden om nye patientgrupper.   

Resultaterne viser endvidere, at samarbejdet mellem forskere og medarbejdere i klinisk praksis er 

med til at højne niveauet for udvikling og for implementeringen af fællessamlingen kl. 12. Gennem 

spørgsmål og feedback påvirker forskerne processerne og højner reflektionsniveauet blandt 

medarbejderne. Medarbejderne oplevede en tryghed i, at der var nogle udefra stående personer, der 

hjalp med at holde fokus og vise retning.  

Overordnet set har aktionsforskning som metode været meget succesfuld og bidraget til øget faglig 

refleksion og sparring i afsnittet. Medarbejderne giver også udtryk for glæden ved, at der tages 

udgangspunkt i deres hverdag, og at de selv har været med til at skabe en positiv forandring, som de 

ellers ikke troede mulig. Medarbejdernes oplevelse af at være medskabere og medejere på både 

indhold og form i udvikling af guiden til fællessamlingen, har givet dem en oplevelse af 

’empowerment’ og medindflydelse.          

Læring 

Fra undersøgelsen om sygefravær i 2011 fremstod det tydeligt, at læring i den daglige praksis er en 

nødvendighed. Særligt for de nyuddannede var det vanskeligt at føle sig godt rustet til at modsvare 

disse faglige krav med stress og sygefravær til følge (Andersen et al. 2013: 30). Derfor er der på 

flere måder blevet arbejdet med at øge sparring, refleksion og introduktion, men vi kan godt blive 

bedre, som figuren nedenfor illustrerer. 79 % oplever, at der er en kultur for læring i afsnittet, heraf 

29 % i høj grad. 16 % oplever det i mindre grad og 3 % slet ikke. 

 

Figur 16. Oplever du, at der er en kultur for læring i dit afsnit? 

 
 

I det faglige fællesskab er der kommet endnu større opmærksomhed på at støtte og oplære de 

nyansatte, som viste sig at være særligt sårbare. Bl.a. er der iværksat et større arbejde for at 
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udarbejde et redskab til kompetencevurdering, opfølgning og introduktion, hvilket der netop er lagt 

sidste hånd på.  

Det er fortsat vanskeligt at være ny og nyuddannet, og dette pres kan føre til mere sygefravær, som 

skal håndteres for at fastholde disse medarbejdere. 

Udvikling 

Medarbejderne oplever et øget fokus på faglighed i dagligdagen, men også øget grad af faglig 

udvikling og indsatsområder, hvorigennem der sættes nye krav og standarder for faglighed og 

kvalitet. En medarbejder fortæller, hvad det betyder for afdelingen: 

 

”ja altså, jeg vil sige hos os, der er der mulighed for at komme på kurser, og folk søger det også øh 

flittigt, og jeg vil sige, at det giver en fantastisk entusiasme i afdelingen, når de kommer tilbage og 

fortæller om det, de har fået af input, og hvad vi eventuelt kan bruge det til i vores afdeling, og 

hvordan vi eventuelt får det implementeret, hvis det er …ja … 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.”  

 

Fokus på fagligheden styrker fællesskabet og sammenhængskraften. Flere medarbejdere fortæller 

dog, at det er vigtigt, at disse udviklingstiltag skal være fælles for at opleve ejerskab og 

engagement. Alle medarbejdere kan ikke nødvendigvis have en lige så stor rolle i f.eks. 

dataindsamling og design af projekter, men det er vigtigt, at alle i en eller anden form inddrages i 

processen gennem hyppig information og muligheder for at give feedback. 

 

I en afdeling, hvor hverdagen kan opleves som overlevelse, er det flot, at 82 % nu oplever, der er 

fokus på faglig udvikling, heraf 32 % i høj grad. Det er en rigtig positiv udvikling, som illustrerer, 

at der arbejdes hårdt for at få faglighed og faglig udvikling prioriteret i det daglige trods vanskelige 

vilkår. 

 

Figur 17. Oplever du, at der er fokus på faglighed og faglig udvikling i dit afsnit? 

 
 

Det er ligeledes positivt, at 68 % ønsker endnu større fokus på faglighed og faglig udvikling.  

For fremadrettet at se, hvilke områder ift. faglighed, der er vigtige at prioritere for medarbejderne, 

blev der i spørgeskemaet til evalueringen spurgt til, hvilken form for fokus på faglighed 

medarbejderne fremadrettet ønskede sig. De blev bedt om at prioritere udsagnene: ’kursus og 

efteruddannelse’, ’faglighed sparring/refleksion mellem kolleger i hverdagen’ ’deltage i 

konferencer’, sygeplejefaglig supervision’, ’undervisning i afsnittet’, ’mulighed for at lave 

udviklings- og forskningsprojekter’.  
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Det udsagn som flest har prioriteret højest er ’kursus og efteruddannelse. Som nr. 2 ’undervisning i 

afsnit’ og som nr. 3 ’faglig sparring. Kun 78 ud af 133 besvarede spørgsmålet, hvilket enten kan 

betyde, at det var vanskeligt at forstå, hvordan spørgsmålet var konstrueret eller vanskeligt at 

prioritere de udvalgte kategorier. 

Fokus på faglighed i form af at lave udviklings- og forskningsprojekter er prioriteret lavest.  

Der er fortsat ikke så mange, som har deltaget i udviklings- og forskningsprojekter på 

dataindsamlingstidspunktet. I fokusgruppeinterviewene var der flere repræsenteret, som havde 

oplevet at være en del af udviklingsprojekter i afsnittet og som havde oplevet, hvad det giver af løft 

ift. kvalitet og arbejdsglæde, når de inddrages heri. Mange har fortsat en oplevelse af, at kurser og 

undervisning giver dem meget, men undervisning er ofte det, som opleves at blive aflyst i 

hverdagen grundet travlhed og sygdom. Man kan fremadrettet overveje, om undervisning kan 

opprioriteres eller foregå på en anden måde end hidtil. 

Egen faglig udvikling 

I de kvalitative interviews i undersøgelsen i 2011 talte plejepersonalet bemærkelsesværdigt lidt om 

udvikling af egne faglige kompetencer. De færreste havde reflekteret over betydningen af at rette 

fokus mod udvikling og faglighed i forhold til at nedbringe sygefravær, og få gav udtryk for et 

ønske om at komme på kursus eller blive videreuddannet (Andersen et al. 2013: 34). I evalueringen 

ønskede man derfor at se på, om dette havde rykket sig, og man blev motiveret af at have fokus på 

faglig udvikling i sit arbejdsliv.     

Derfor indgår der i spørgeskemaet til evalueringen to spørgsmål med en gradueringsskala, som går 

på, hvad der motiverer medarbejderne i deres arbejde, og hvad de oplever, der er mulighed for i 

deres hverdag. Spørgsmålene kan besvares med udsagn, som gradueres fra 1-6. Udsagnene er: ’At 

patienten er tilfreds med sit forløb’, ’at der er et godt fagligt fællesskab’, ’at der er mulighed for 

faglig udvikling’, ’at der er mulighed for sparring med mine kolleger’, ’at jeg har mulighed for at 

bruge mine kompetencer’ og ’at jeg har mulighed for at videreuddanne mig.’  

 Det, den største gruppe af medarbejderne oplever, som mest motiverende er, at patienten er 

tilfreds med sit forløb, nemlig 43 %.  

 Derefter blev udsagnet Det sociale fællesskab det, der blev prioriteret højest, nemlig af 22 % 

af medarbejderne. 

 62 % siger, at det, der motiverer dem mindst, er at have mulighed for at videreuddanne sig. 

 75 % siger, at de ikke oplever, der er mulighed for videreuddannelse i deres hverdag. 

 

Det er enormt positivt, at medarbejderne er mest motiveret af, at patienten er tilfreds med sit forløb, 

som er en meget central del af kerneopgaven. Derfor kan man med fordel i endnu højere grad 

synliggøre i alle udviklingsprojekter, hvordan patienttilfredsheden kan stige som en umiddelbar 

konsekvens af den udvikling, man sætter i gang.  

Det er samtidigt også opsigtsvækkende, at videreuddannelse er det, som mange oplever, der 

motiverer dem mindst. I fokusgruppeinterviewene fortalte medarbejdere omvendt, at de heller ikke 

oplever mulighed for videreuddannelse: 

 

” (…) vi bonger ud i den trivselOP der, at faglig udvikling det er ikke noget, medarbejderne vægter 

særlig højt. Det undrede åbenbart mange. Det undrer ikke mig, fordi den der kaotiske hverdag, vi 

har, hvor øh ingenting jo er forudsigeligt, tværtimod, så fylder det altså ikke ret meget, fordi 

hvornår skulle man komme af sted, og hvem kommer i stedet for, og hvor skulle pengene komme 

fra? Så det er ikke noget, man tænker ret meget på.” 
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Medarbejderne tænker fortsat ikke i egen faglig udvikling. Videreuddannelse af medarbejdere kan 

bidrage til at løfte kvaliteten i afdelingen, faglig sikkerhed og tryghed, hvorfor der fremadrettet må 

arbejdes på at muliggøre videreuddannelse og egen faglig udvikling. Forventningerne til 

medarbejderne om videreuddannelse skal synliggøres ledelsesmæssigt, og mulighederne skal i langt 

højere grad prioriteres. 

Det sociale i det faglige 

Ud fra undersøgelsen i 2011 blev det belyst, hvordan kollegaen, der altid har privatlivet med på 

arbejde, bliver et irritationsmoment, når snak om privatlivets bekymringer kommer til at fylde for 

meget i personalegruppen. Det sociale omdrejningspunkt kunne blive en byrde for medarbejderen, 

der står i dilemmaet mellem at vise omsorg for en hårdt prøvet kollega samtidig med, at man skal 

passe sit arbejde (Andersen et. Al. 2013: 27). I et omskifteligt og krævende fagligt miljø er det 

vigtigt at have et socialt stærkt fællesskab - også med plads til at rumme den enkelte - men der er 

forskel på, hvordan den enkelte leder sætter rammerne og præmissen for det sociale fællesskab. I 

fokusgruppeinterviewene ses en klar tendens til, at der er mere fokus på kerneopgaven og 

fagligheden, som det sociale element, i forhold til undersøgelsen i 2011. Der ses en bevægelse fra et 

socialt-privat fokus til et socialt-fagligt fokus. Som en leder siger:  

 

“Det sociale omdrejningspunkt, det er patienten” 

 

Nedenstående citat beskriver et eksempel på, hvordan et socialt-fagligt fokus praktiseres konkret: 

 

“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). 

 

Det er jo ikke sådan, at man ikke taler privat ved disse lejligheder, men det sociale iscenesættes ikke 

som udgangspunkt i det private, men i det faglige. Der ses derfor en forandring i fællesskabet, hvor 

det private får lov at fylde mindre til fordel for fagligheden, hvilket viser sig både at styrke det 

sociale og faglige fællesskab. 

Opsummering 
Videreuddannelse er noget mange medarbejdere ikke oplever at have mulighed for og heller ikke 

selv oplever som motivation ift. deres arbejde, men der er en større oplevelse af, at faglighed og 

faglig udvikling er blevet opprioriteret i dagligdagen. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at 

medarbejderne nu oplever fokus på fagligheden som en produktiv måde at arbejde med trivsel og 

arbejdsmiljø på. Selvom det kræver ressourcer at fastholde rum til faglig refleksion og udvikling, 

frigiver denne prioritering også ressourcer via øget grad af ejerskab, medinddragelse, faglig 

stolthed, ansvar, overblik, inspiration, kvalitet, viden og læring, og må derfor betragtes som en 

bæredygtig investering. 
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Anbefalinger til leder og medarbejder: Fagligt og socialt fællesskab 

 At lederen skaber betingelser for læring og sparring med daglige 

refleksionsrum. 

 Skab ejerskab til udviklingsprocesser og indsatsområder gennem inddragelse 

og hyppig formidling. 

 Grundig introduktion af nyansatte og skab rammer for løbende opfølgning 

herpå. 

 Prioritér kompetenceudvikling af alle medarbejdere. 

 At leder synliggør og formidler muligheder for uddannelse og afstemmer 

forventninger herom med den enkelte medarbejder f.eks. til den årlige MUS.  

 Med udgangspunkt i det faglige (kerneopgaven) kan det sociale fællesskab 

styrkes.  

Konklusion 
Faglig fordybelse og refleksion er afgørende for medarbejdernes trivsel og for kvalitet i plejen. I 

2011, da undersøgelsen om sygefravær blev igangsat, var den faglige fordybelse og refleksion i 

hverdagen ofte noget, som blev nedprioriteret til fordel fra andre opgaver. Citatet ” fem faglige 

minutter smitter” fortæller noget om, hvad man vinder ved at holde fast og skabe rum for refleksion 

trods travlhed og konkurrerende krav og opgaver, og hvor inspirerende det er at opleve, at det man 

ikke fandt muligt, viser sig at være det alligevel. For at videreføre erfaringer om implementering af 

refleksionsrum fra ét afsnit til et andet, kræver det dog nogle gange, at man må nytænke for at passe 

det ind i den konkrete kontekst på det enkelte afsnit, og det har afdelingssygeplejerskerne gjort. 

Derfor er det i overvejende grad lykkedes at implementere faglige refleksionsrum i dagligdagen.  

Evalueringen viser, at faglige refleksionsrum i dagligdagen giver medarbejderne bedre overblik og 

mulighed for at tilegne sig ny viden og kompetencer samt styrke den kollegiale sparring og 

samarbejde. Disse refleksionsrum er også et ledelsesrum, som kan bane vejen for god 

kommunikationspraksis, fagligt fokus og formidling.  

I det følgende vil vi samle op på evalueringens øvrige resultater. 

Sygefravær, sygefraværskultur og trivsel 
Det samlede sygefravær i plejegruppen er faldet fra 6,5 % i 2011 til 5,3 % i 2014 (se figur 6, s. 12 ). 

For sygeplejersker har der været et fald på 1,2 % og for social- sundhedsassistenter 1,1 % (se fig. 7, 

s. 12). 

Udviklingen i mængden af sygefravær fortæller ikke noget om, hvorvidt det er projektet alene, som 

er årsag til den positive udvikling. Det har til gengæld været et særligt ønske i evalueringen at 

genere viden om, hvorvidt undersøgelsens resultater fra 2011 og de forskellige initiativer har 

bidraget til at fremme og understøtte en ændret sygefraværskultur, samt hvorvidt initiativerne har 

ført til de ønskede forandringer i forhold til trivsel og arbejdsmiljø. Forandringer som øget 

medinddragelse, åbenhed, anerkendelse, faglig udvikling og medindflydelse.  

 

Da evalueringen blev igangsat i oktober 2014 havde afdelingen i ca. et år arbejdet med at styrke 

trivsel og arbejdsmiljø i afdelingen for på den måde at minimere sygefravær. 
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Arbejdet og implementeringen har taget udgangspunkt i nøgleord, som blev genereret fra en 

undersøgelse i 2011, omhandlende plejepersonalets holdninger, erfaringer og kultur i relation til 

sygefravær. 

Om at få mulighed for at sætte ord på sine oplevelser og erfaringer, at blive lyttet til og mærke, at 

det man har bidraget med har ført til konkret forandring, siger en medarbejder: 

 

”Jeg synes i hvert fald, at det har været rart, at på en eller anden måde er der kommet fokus på 

personalet og deres oplevelser omkring det her sygefravær, og hvordan arbejdsmiljøet er og sådan 

noget. Det er enormt rart, både for os der har været til interview, men også, altså jeg har en 

fornemmelse af, at der bliver lyttet til, og også, at uddannelse af lederne på en anden måde, kan 

man fornemme nu og MUS-samtaler og alt det her. Ja, der er i hvert fald noget fokus, kommet noget 

mere fokus på det, end der var.”  

 

Som citatet ovenfor illustrerer, så kan det, at sætte fokus på et emne og begynde at tale om det, i sig 

selv føre til ændringer. Det var netop, hvad der skete som konsekvens af de metoder, som 

undersøgelsen i 2011 er baseret på, samt de efterfølgende igangsatte initiativer. Myter, 

forestillinger, adfærd, arbejdsmiljø og ledelse var emner, som blev italesat under dataindsamlingen 

og også i forbindelse med udgivelsen af sygefraværsrapporten i 2013, og som fik betydning for den 

efterfølgende implementering.  

I det følgende vil hovedelementerne i evalueringen blive opsamlet. Opsamlingen er delt i to som en 

struktur, der genspejler de to formål med evalueringen: at få viden om ændringer i kulturen omkring 

sygefravær, samt hvordan det herudover er lykkedes at styrke arbejdsmiljøet. Derfor hedder de to 

opsamlinger, ’Evalueringen i forhold til sygefraværskultur’ og ’Evalueringen i forhold til trivsel og 

arbejdsglæde’. 

Evalueringen i forhold til sygefraværskultur viser at: 
 Holdningen er nu i langt større grad, at der ikke er nogen anden form end reel sygdom, som 

er legalt sygefravær (At en gruppe medarbejdere fortsat mener, det er legalt at melde sig syg 

ved ægtefælles sygdom, kan forklares med, at aldersgennemsnittet i afdelingen er højt, 

hvilket også gjorde sig gældende i 2011.). 
 Der eksisterer stadig en kultur for forhandling af sygefravær som i 2011.  
 Det er lykkedes at skabe åbenhed om og klarhed over, hvilke muligheder der er, når man har 

behov for fravær, som ikke er grundet egen sygdom.  
 Det er lykkedes, at medarbejderne er mere opmærksomme på at anvende afspadsering og 

fridage til fravær, der ikke er grundet sygdom. 
 Det er lykkedes at skabe mere åbenhed om sygefravær og årsager dertil. Det har været med 

til at skabe mere forståelse: jo mere man ved i forhold til det aktuelle sygefravær, jo mere 

forståelse og accept har man, og derved har vi kunnet minimere mobning og dårligt 

arbejdsmiljø relateret til sygefravær.  
 Det er i overvejende grad lykkedes at sætte sygefravær på dagsordenen til personalemøder. 

Der er dog stadig afsnit, hvor det ikke bliver gjort, hvilket er problematisk, da denne og 

tidligere undersøgelser viser, at jo mere åbenhed, jo færre myter og misforståelser omkring 

sygefravær.  
 Det er i dag nemmere for afdelingssygeplejersken at praktisere åbenhed omkring 

langtidssygdom, som derfor ikke fylder så meget i det daglige.  
 Det er fortsat de korte og hyppige fraværsperioder som fylder, men de er ikke mindre 

acceptable end langtidssygdom.   
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 Raskmelding inden kl. 14 giver mere troværdighed. 
 Der er etableret en meget tydeligere proces omkring opgørelse af sygefraværsperioder.  
 Der praktiseres nu en mere konsekvent og ensrettet håndtering af sygefravær i alle afsnit. 
 Der bliver helt automatisk afholdt nærværssamtaler for alle (som i daglig tale fortsat bliver 

omtalt som sygefraværssamtaler) efter reglerne om sygefraværsperioder. Denne ensretning 

skaber tryghed for medarbejderne, og følelsen af uretfærdighed genfindes ikke på samme 

måde som i 2011.  
 Lederne håndterer negativ snak, hvorfor de personlige frustrationer ikke i så høj grad får lov 

at fylde i fællesskabet og påvirke arbejdsmiljøet. 

Det har været afgørende i implementeringen at bruge resultaterne fra undersøgelsen i 2011 til at 

styrke arbejdsmiljøet. For at styrke trivsel og arbejdsglæde var medindflydelse, anerkendelse, 

fællesskab og faglighed vigtige nøgleord, som der er arbejdet konkret med.  

Evalueringen i forhold til trivsel og arbejdsglæde viser at: 
 Ved at integrere GRUS i MUS er der skabt en faglig fælles retning på flere niveauer. Dette 

øger arbejdsglæden. 
 Flere oplever anerkendelse både fra kolleger og nærmeste leder, men medarbejderne 

efterspørger anerkendelse fra øverste leder.  
 88 % oplever i dag medindflydelse på arbejdsopgaver, og oplever herigennem øget 

motivation og faglig stolthed. 
 Der er forskel på, hvor mange medarbejdere, der oplever at have særlige opgaver, de er 

ansvarlige for i henholdsvis akut og elektiv afsnit. 96 % oplever dette i de elektive afsnit 

mod 65 % i de akutte afsnit. 
 ’Min tid’ er implementeret. 52 % oplever medindflydelse på arbejdstiden mod 36 % i 2011. 
 Medindflydelse giver øget ansvar, hvilket mange, men ikke alle, motiveres af.  
 I nogle afsnit er det de nyuddannede, som har energi og lyst til mere ansvar, og i andre afsnit 

er det de mere erfarne medarbejdere. 
 Øget brug af ressourcepersoner giver øget arbejdsglæde og trivsel for både ledere, 

ressourcepersoner og kolleger. 
 Medarbejderne oplever øget grad af faglig ledelse gennem opprioritering af faglige 

refleksionsrum og sygeplejefaglige udviklingstiltag og projekter, hvilket styrker fællesskab, 

faglighed og sammenhængskraft. 
 79 % oplever, at der er en kultur for læring. Læring er fremadrettet et fokusområde i 

afdelingen for at styrke faglighed, kvalitet og trivsel. 
 Noget af det, der skal arbejdes videre med, er egen faglig udvikling. Egen faglig udvikling - 

herunder videreuddannelse - er fortsat ikke noget, som medarbejderne prioriterer særlig højt. 

Omvendt oplever medarbejderne heller ikke, at videreuddannelse er en mulighed ud fra et 

organisatorisk perspektiv. 

Perspektivering 
Der er stor forskel i anciennitet og alder i henholdsvis de akutte og de elektive afsnit, hvor særligt 

akutområdet er præget af mange yngre sygeplejersker med lav anciennitet samtidig med, at dem 

med den højeste anciennitet er social- og sundhedsassistenter. Dette kan her frembyde særlige 

udfordringer i forhold til læring og fastholdelse, da de nyuddannede sygeplejerskers muligheder for 

at modtage faglig sparring og assistance fra egen faggruppe er begrænsede. 
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Ud fra undersøgelsen i 2011 var det tydeligt, hvordan den enkelte medarbejder oplevede at føle sig 

presset i hverdagen, således at der kun var overskud til at udføre de meget konkrete og umiddelbare 

opgaver, som den enkelte følte sig meget alene omkring. Dette påvirkede især de nyansatte 

sygeplejersker, som det var vanskeligt at fastholde. Derfor er der arbejdet på at implementere faglig 

refleksion, læring og sparring i dagligdagen samt styrke både den enkelte og afdelingens 

sygeplejefaglige udvikling. Langt over halvdelen af medarbejderne oplever i dag, at der er fokus på 

faglig udvikling og læring. Når der er stor grad af formidling og medinddragelse i forsknings- og 

udviklingsprojekter, oplever medarbejderne glæde, engagement og styrket faglighed. Et styrket 

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

og videndeling. Aktionsforskningsprojektet er et eksempel på, hvordan høj grad af medinddragelse i 

forskning og udvikling medfører empowerment, og det er en forskningsmetode, som med fordel kan 

udbredes til andre afsnit i afdelingen. 

 

At balancere mellem hensyn til den enkelte medarbejder og hensyn til gruppen og organisationen 

har vi, undervejs i implementeringen og i evalueringen erfaret, er en central udfordring for en leder 

i en drifttung enhed med høje faglige krav. I lederudviklingsprojektet omkring MUS er der både 

arbejdet med at facilitere udviklingssamtalen én til én, men også med at facilitere en 

udviklingssamtale med hele medarbejdergruppen (GRUS) og herigennem vise retning og skabe en 

fælles ramme at referere til. Ved at forholde sig til gruppens og organisationens retning i den 

enkelte MUS får afdelingssygeplejersken mulighed for i større grad at tilrettelægge udviklings- og 

uddannelsesplaner for den enkelte, som også svarer til det afsnittet som helhed har behov for. Der 

skal derfor fortsat arbejdes på at fastholde MUS-konceptet med den årlige GRUS. 

Et fælles projekt for ledere, gennemført i samarbejde med ekstern konsulent, har også styrket 

ledelsesmæssig faglighed og styrket relationer og lederfællesskabet. Gode og synlige relationer i 

lederfællesskabet smitter positivt af på medarbejderne og arbejdsmiljøet på tværs i afsnittene. Den 

ledelsesmæssige sparring er ligeledes vigtig for den enkelte leder, hvorfor lederfællesskabet med 

fokus på sparring er et fortsat fokusområde i lederfællesskabet. 

Det nære - og det store fællesskab  
 

“Sammen løfter vi på afdelingsniveau” (medarbejder) 

 

Samarbejde på tværs var et nyt element i fokusgruppeinterviewene. Citatet er et udtryk for et ønske 

om at hjælpe kolleger i hele afdelingen på tværs af afsnit. Men der ligger et paradoks i dette citat. 

For samtidig med, at det er indlysende for medarbejderne i fokusgruppeinterviewene, at hvis man 

hjælper på tværs, løftes afdelingen som et hele, så fortæller de også, at det er nødvendigt i det 

daglige at beskytte det nære (sit eget afsnit) for at overskue dagen. I den fortælling er det vigtigt at 

kende sine kolleger og deres kompetencer godt. Også kendskab til afsnittets konkrete opbygning er 

vigtig for at skabe overblik. Pludselig og uforberedt omrokering af medarbejdere til fordel for et 

andet afsnit skaber derfor usikkerhed og utryghed og kan ødelægge teamspirit ånden. Teamspirit 

ånden italesættes som særlig vigtig i en dagligdag, hvor oplevelsen af at være fuldtallig er sjælden, 

hvor tempoet er steget og kompleksiten øget. En oplevelse af, at vilkårene til stadighed skærpes, og 

hvor reaktionen bliver at beskytte og styrke det nære. 

 

”(…)Vi har et kæmpe overblik, når vi som sygeplejersker arbejder, vi har et kæmpe kæmpe 

overblik, og man har det, fordi at man kender sin afdeling helt ind til de inderste kroge. Man kender 

medicinrummet, man kender telefonlisterne, man kender alt, hvad man overhovedet har. Hvis man 
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pludselig skal over et andet sted, øh så ryger ens security-net, og så ryger man simpelthen helt ned 

på noviceplan” (medarbejder)  

 

Citatet fortæller, at når man er mange, så råder man også over flere ressourcer, end når man er få. 

Men i en hverdag, hvor det kan være vanskeligt at bevare overblikket, viser det sig dog svært at 

prioritere ’sammen at løfte på afdelingsniveau’. Derfor bliver konsekvensen, at man forsøger at 

beskytte det nære fællesskab i afsnittet for at bevare overblik i stedet for at løfte for helheden på 

afdelingsniveau. For at udnytte de ressourcer, der er til rådighed i en stor afdeling og dermed 

mulighed for at hjælpe på tværs af afsnit, er der nogle forhold, man med fordel kan medtænke. En 

anbefaling vil være at lave klare samarbejdsaftaler mellem afsnitsledelserne samt aftaler om, 

hvornår og hvor hyppigt der kommunikeres om den overordnede planlægning. En anden vil være at 

klarlægge og italesætte, hvilke arbejdsopgaver en medarbejder - som hjælper i et andet afsnit - skal 

varetage, samt hvilke kompetencer disse opgaver vil kræve. 

 

Denne rapport peger på en lang række initiativer og anbefalinger, som kan styrke trivsel og 

arbejdsmiljø. Initiativerne er implementeret, men skal fortsat fastholdes, og her kan anbefalingerne 

være en god hjælp til fastholdelse og inspiration til handling i de enkelte afsnit. 

På Ortopædkirurgisk Afdeling er der i dag en styrket grad af bevidsthed fra både ledere og 

medarbejdere omkring, hvad der betinger et godt fagligt og socialt fællesskab. Der bliver brugt 

mange kræfter og stort engagement på at skabe kvalitet i patientforløb gennem læring, faglig 

refleksion, udvikling og forskning. 
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Bilag 1: Poster 
Projektet er blevet formidlet ved en posterpræsentation på det Sygeplejefaglige Symposium, 

Amager og Hvidovre Hospital 2015. Abstract er antaget til landskonferencen for Fagligt Selskab for 

Ortopædkirurgisk Sygepleje (FSOS) foråret 2016, hvor projektet skal præsenteres. 

 

 


