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Nedbringelse af sygefraværet blandt medarbejderne har længe været et prioriteret fokusområde i Region  
Hovedstaden. At sygefraværet er tæt forbundet med arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel samt ledelse er  
veldokumenteret og en række guidelines og værktøjer er allerede udarbejdet og tilgængelige. 

På Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre hospital, har afdelingsledelsen tidligt haft fokus på at sikre den 
faglige kvalitet i afdelingen ud fra tesen om, at medarbejdere der fastholdes i at fokusere på deres faglige 
udvikling, også yder en højere kvalitet i både behandlings- og plejeforløb til gavn og sikkerhed for den enkelte 
patient. 

Ortopædkirurgisk afdeling har derfor udarbejdet et værdigrundlag og en målsætning for behandling og pleje. 
En grundlæggende forudsætning for at kunne levere en høj kvalitet i afdelingens kerneydelser er, at afdelin-
gen inddrager nyeste evidensbaserede viden, hvilket fordrer, at denne viden er tilgængelig i klinisk praksis.  

Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed blev oprettet i 2010 med det klare formål at skabe grundlag for at 
iværksætte udviklings- og forskningsprojekter indenfor den patientnære sygepleje. Enheden består i dag af  
tre medarbejdere med sygepleje- og sundhedsfaglige akademiske kompetencer til at iværksætte og vejlede 
afdelingens sygeplejersker i forbindelse med gennemførelsen af udviklings- og forskningsprojekter. 

Denne undersøgelse er tilrettelagt og udarbejdet af den Sygeplejefaglige Forskningsenhed i samarbejde med 
afdelingens afdelingssygeplejersker. Undersøgelsens formål har været at afdække plejepersonalets kultur og 
oplevelser i forhold til sygefravær samt håndteringen af denne, for derved at sikre, at iværksættelse og imple-
mentering af nye tiltag, er relevante og målrettet personalet på Ortopædkirurgisk afdeling.
 
Med denne rapport håber vi, at de enkelte afsnit i Ortopædkirurgisk afdeling kan finde inspiration til at sætte 
et nyt perspektiv og fokus på sygefraværsproblematikken. 

Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed ønsker at sige tak til alle som har bidraget til denne undersøgelse.  
En speciel tak til de medarbejdere, der deltog i de syv fokusgruppe interview, for deres åbenhed og ærlighed, 
samt alle de medarbejdere, som har udfyldt spørgeskemaet. 

Ligeledes en stor tak til afdelingens økonom Merete Steine, hvis hjælp vi ikke kunne have undværet i forhold 
til at inddrage data fra afdelingens tjenestetidsregistrering samt en tak til sekretær Lene Kristensen for kor-
rekturlæsning. Tak til alle afdelingssygeplejerskerne for input, refleksioner og spændende diskussioner samt 
til oversygeplejerske Helle Tvedeskov for den ledelsesmæssige opbakning og sikring af ressourcer.

UDARBEJDET AF:
Signe Lindgård Andersen, Dorte Evaristi og Pia Søe Jensen
Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed, 
Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital
December 2012

Formål: Denne undersøgelse afdækker plejepersonalets holdninger til og erfaringer med sygefravær på  
Ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital. 

Metode: Undersøgelsen inddrager både kvantitative og kvalitative data. De kvalitative data består af syv 
fokusgruppeinterviews gennemført med social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. De kvantitative data 
omfatter dels datatræk fra lønsystemet, dels data fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt alle 
medarbejdere inden for plejeområdet på Ortopædkirurgisk afdeling.  

Analyse og resultat: Ud fra datamaterialet er der identificeret fire dominerende fortællinger, som danner  
rammen om analysen. 

• Fortællingen om lederen 
• Fortællingen om den gode relation 
• Fortællingen om det kollegiale fællesskab 
• Fortællingen om medarbejderen 

Med afsæt i plejepersonalets opfattelser og erfaringer tegner disse fortællinger et generelt billede af kulturen 
på afdelingen i forhold til trivsel og sygefravær.

Af fortællingen om lederen fremgår det, at mange medarbejdere oplever et svigt fra lederen i form af man-
gelfuld informering om afdelingens sygefravær, ulige håndhævelse af afdelingens nuværende nærværspolitik 
og manglende anerkendelse. Dette kan give anledning til frustrationer, mistillid til lederen, nedsat ansvars-
følelse over for arbejdspladsen og en større tilbøjelighed til at melde sig syg. Medarbejderne efterspørger 
derfor en åben ledelsesstil og en synlig og ansvarsfuld leder, der på den ene side er konsekvent og retfærdig i 
hånd hævelsen af nærværspolitikken og på den anden side fleksibel og rummelig med øje for medarbejderens 
behov – arbejdsmæssige, private så vel som sociale. Lederens evne til at have en finger på pulsen, og balancere 
mellem professionalisme og menneskelighed, er en central nøgle til at nedbringe sygefraværet.  

Fortællingen om den gode relation beskriver en ”noget for noget”-kultur i afdelingen, der bygger på en for-
ventning om gensidighed i forhold til kollegaer og leder. Man yder til hinanden i form af ydelser som eksem-
pelvis at bytte vagter og give anerkendelse. Det er i denne løbende udveksling og forhandlingsproces med 
kollegaer og leder, at man dels kan få arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed, og dels kan legali-
sere former for sygefravær, der ikke er relateret til fysisk sygdom. Fleksibilitet og medbestemmelse er dermed 
vigtige elementer for at trives på arbejdspladsen, og jo større indflydelse man får på planlægningen af ens 
arbejdstid, jo mere tilfreds er man som medarbejder. Det er derimod problematisk, når der er nogle medarbej-
dere, der ikke yder tilstrækkeligt igen, hvilket påvirker arbejdsmiljøet og samarbejdsrelationerne negativt. 

I fortællingen om det kollegiale fællesskab gør medarbejdernes indstilling og væremåde i forhold til arbejdet, 
kollegaerne og samarbejdet en afgørende forskel for arbejdsglæden og fremmødet i afdelingen. Især positiv 
indstilling, anerkendende attitude og holdånd er vigtige elementer i et velfungerende kollegialt fællesskab. 
Der appelleres til, at man dropper ”alt det brok, og løfter i flok”. Sygemeldinger, brok og ”privatlivet med på 
arbejde” tærer dog på relationerne, og bliver der ikke taget hånd om disse irritationsmomenter ledelsesmæs-
sigt spiller det negativt ind på gruppedynamikken og kan føre til mobning og øget sygefravær. Åbenhed går 
igen som en nødvendighed for at skabe en kultur i afdelingen, hvor man tør tale om sygdom og tør diskutere, 
hvad der er legalt og ikke-legalt sygefravær. Dialog og informering er nøgleord i forhold til at komme myter 
om sygefravær til livs og ikke mindst bryde med antagelser om, hvem det er, der er syge.

I fortællingen om medarbejderen belyses det, hvordan et højt arbejdspres og den øgede håndhævelse af nær-
værspolitikken har gjort medarbejderen sårbar. Dels kommer denne sårbarhed til udtryk i patientplejen, hvor 

FORORD RESUmé
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Ortopædkirurgisk afdeling 
Ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital er en stor afdeling med lidt over 420 ansatte (se figur 1), der i 
2011 behandlede over 5300 indlæggelsesforløb og mere end 41.000 ambulante forløb. Afdelingen dækker alle 
subspecialer inden for det ortopædkirurgiske speciale med undtagelse af rygkirurgien. Afdelingen råder over: 

•  107 sengepladser fordelt på fire akutte syv-døgnsafsnits og et elektivt seks-døgnsafsnit. 
•  En operationsgang med syv stuer med fast fordelingsnøgle til elektiv og akut kirurgi. 
•  Et ambulatorium med tilknyttet skade- og sårambulatorium og stuer hvor der udføres elektiv kirurgi.
•  En elektiv sammedagskirurgisk enhed med operationsgang og opvågningsafsnit samt tilknyttet
  ambulatorium.

Hospitalets optageområde betyder, at der er flere socialt udsatte patienter med mange konkurrerende lidelser. 
Hos de akutte indlagte patienter er aldersgennemsnittet højt, hvorfor patienterne i større grad har mange 
forskellige sygdomme og kompleksiteten i behandling og pleje øges som konsekvens heraf.

Afdelingen har gennem forskning og udvikling opnået international anerkendelse inden for fasttrack for-
løb for patienter, der gennemgår hofte- eller knæalloplastik, patienter med hoftefraktur samt ambulante, 
dag kirurgiske forløb. Den tiltagende optimering af patientforløb, som finder sted i hele sundhedssystemet, 
har sat fokus på de organisatoriske og faglige udfordringer, hvor implementeringen af det evidensbaserede 
fasttrack forløb har været med til at optimere patientforløbet både inden for de organisatoriske og faglige 
områder. Der stilles således krav til personalet om høj faglighed og effektivitet, der forventes at blive leveret 
med høj patienttilfredshed til følge. 

For plejepersonalet er dagligdagen på Ortopædkirurgisk afdeling derfor ofte præget af korte og mere kom-
plekse indlæggelsesforløb, hvor fokus på information, effektiv behandling og forebyggende pleje sikrer, at pa-
tienten hurtigere genvinder funktionsniveauet og dermed hurtigere kommer hjem igen. Det medfører, at den 
behandlingsmæssige og plejemæssige indsats er mere krævende og koncentreret under indlæggelsen, hvilket 
har påvirket antallet af daglige patientkontakter og organiseringen af de arbejdsopgaver, fx sygeplejersken har 
på en dag. En sygeplejerske beskriver hverdagen således: 

”Ja, der sker flere ting, ligesom de her parallelsamtaler, vi sidder og får rapport her, så står der nogen, 
telefonen ringer der, der kommer nogen ind og ud af døren, den smækker….. og så afbrydelser. Afbrydelser. 
Afbrydelser. Man kan jo blive fuldstændig vanvittig af alle de afbrydelser, der er på en dag(...) Og min  
telefon den ringede og hylede. Jeg glemte helt, hvad det var, jeg var i gang med. Det er jo forfærdeligt.  
Det er et meget godt eksempel på, hvad det er for en arbejdsplads det her.”

man oplever en følelse af magtesløshed, når man ikke kan levere den pleje til patienten, man gerne ville.  
Dels i forhold til mulighederne for videreudvikling af egne kompetencer og slutteligt spillede sårbarheden 
også ind på den måde, hvorpå man håndterer sygefraværet i praksis. Eksempelvis meldte man sig syg længere 
tid end man var, for at virke troværdig. 

Et personligt ansvar for specifikke opgaver er en central motivationsfaktor for at gå på arbejde. Har man en 
oplevelse af at blive brugt for de kompetencer, man besidder, frem for blot at være en ressource, er der en 
langt mindre tendens til, at man melder sig syg. 

Konklusion: På baggrund af analysen tegner der sig et billede af fem vigtige indsatsområder i forhold til at 
skabe trivsel og nedbringe sygefraværet: 

• Ledelse 
• Åbenhed
• Anerkendelse
• Medindflydelse
• Fællesskab

Perspektivering: Hverdagen handler for mange medarbejdere om at klare sig igennem fra dag-til-dag.  
Der er tale om overlevelse, hvor der ikke er rum for at tænke langsigtet. Egen faglig udvikling og fastholdelse 
af personale var temaer, der fyldte bemærkelsesværdigt lidt i datamaterialet. Det er hensigten at sætte fokus 
på disse områder i fremtiden. Det er hensigten at sætte fokus på disse områder i fremtiden. Intentionen er at 
skabe overskud frem for underskud i afdelingen, med nye initiativer til udvikling af en kultur med medind-
flydelse, anerkendelse og åbenhed som nøgleelementer.

Figur 1. Fordeling af stillinger på faggrupper på Ortopædkirurgisk afdeling
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Data periode: Sep 2011 - Aug 2012. Data opgjort okt. 2012

KAPITEL 1 -  INDLEDNING  
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Denne beskrivelse af en arbejdsplads med højt tempo og utallige kommunikationskanaler er beskrevet  
tidligere af Henrik Krogh, som har beskæftiget sig med den moderne arbejdsplads og dens medarbejdere. 
Henrik Krogh har beskrevet en større dansk arbejdsplads således:
   
”Arbejdsdagen i SAS Ground Services er nærmest ren Kung Fu – og sådan er det på et meget stort antal 
danske arbejdspladser i dag. Det høje arbejdstempo og ikke mindst det ekstremt store antal af kommuni-
kationskanaler betyder, at medarbejderne hele tiden angribes fra nye vinkler. Hvis ikke det er en e-mail,  
er det en telefon, et møde, en personlig henvendelse, et ord fra chefen eller et varsel om en nært forestående 
organisationsomlægning/fyringsrunde/fusion. Det er ikke et særligt SAS-kendetegn, men en tendens  
i tiden”. (Henrik Krogh 2009: 1) 

Sygefravær  
I dag bruger ledere i det offentlige en meget stor del af deres tid på at minimere udgifter og risici, opretholde 
drift og styre økonomi. Af samme grund fokuseres der samfundsmæssigt meget på fravær og de mennesker, 
der er syge. Der findes utallige initiativer, som lokker, truer, motiverer eller motionerer de skrantende medar-
bejdere. Virker det ikke, kan man minde dem om, at hyppig eller langvarig sygdom kan ende med en fyresed-
del. Men hvilke initiativer er de rigtige, og hvad virker? 

Region Hovedstaden har en overordnet målsætning om, at fraværsprocenten højst må være 5 procent. I dag 
ligger den på omkring 4,9 procent i hele regionen, men mange arbejdspladser i regionen ligger over de tillade-
lige 5 procent. Der er iværksat flere regionale tiltag og projekter i forhold til de arbejdspladser og afdelinger, 
der ikke overholder dette. 

Ortopædkirurgisk afdeling har en samlet sygefraværsprocent på omkring 5 procent, der svinger med plus 
minus 1 procent. Figur 2 viser sygefraværet fordelt på de respektive faggrupper, hvoraf Social- og sundhedsas-
sistenterne har den højeste sygefraværsprocent. Men der er tale om en meget stor afdeling, og internt i afde-
lingen varierer det meget fra afsnit til afsnit. Et faktum er imidlertid, at sygefravær fylder meget i dagligdagen 
på Ortopædkirurgisk afdeling - i nogle afsnit er det blevet et dagligt vilkår, i andre et stigende problem. 

Efter de seneste regionale besparelser er det ikke længere muligt for afdelingssygeplejerskerne at dække 
fravær med eksterne eller interne vikarer. Dette medfører bl.a., at det faste personale yderligere belastes af 
merarbejde, eller at det daglige fremmøde er reduceret. Dette kan betyde en stigning i sygefraværet i flere 
afsnit, og enkelte afsnit er yderligere belastet af opsigelser. En sygeplejerske udtaler:

Læge (1,2 %) 

Sygeplejerske ( 6,2%)

Social- og sundhedsassistent (10,4%) 

Sekretær ( 7,6 %)

Data periode: Sep 2011 - Aug 2012. Data opgjort okt. 2012

(%) : Faggruppens sygefraværsprocent

”Jeg tænker, at hvis vi var her alle sammen hver dag, så ville arbejdet jo egentlig være okay.  
Normeringen vil være okay. Ligeså snart der er et sygefravær – ligeså snart der er nogen, der er væk,  
så må man skære ned på de opgaver, der ikke er absolut tvingende nødvendige. Det er dét, der skal,  
kan og bør gøres.”

En spøgelsesafdeling 
Sygefraværet omtales som ”afdelingens onde”, og oplevelsen er, at der bruges enorme ressourcer, både økono-
misk og administrativt, på håndtering af fravær; fx erstatning ved fravær og opfølgende fraværssamtaler.  
En opgørelse fra Regionen viser, at afdelingens sygefravær er forskelligt inden for faggrupperne, hvor primært 
plejegruppen og sekretærgruppen har et højt sygefravær. 

Samlet set anvender hele Ortopædkirurgisk afdeling i gennemsnit 21 fuldtidsstillinger til at dække det sam-
lede fravær. Med andre ord har afdelingen en ”spøgelsesafdeling” (se figur 3), hvor det vil svare til, at der er 
ansat 1 læge, 6 sygeplejersker, 9 social og sundhedsassistenter og 4 sekretærer på fuldtid til at passe 20 tomme 
senge. Dette svarer til en samlet lønudgift årligt på ca. 7. 980.000 kr. eller 4,5 % af det samlede lønbudget.

Dette er en konstant udfordring for ledelsen. Derfor har afdelingens afdelingssygeplejersker udtrykt ønske om 
vejledning og viden om nye tiltag til håndtering af fraværet. Et interessant spørgsmål er derfor, om der kan 
opnås ny viden om tiltag og handlemuligheder ved at lade plejepersonalet identificere indsatsområderne til 
håndtering af sygefravær?

Den Sygeplejefaglige Forskningsenhed i Ortopædkirurgisk afdeling og afdelingssygeplejerskerne tog i efter-
året 2011 initiativ til iværksættelse af et projekt, der skulle give indsigt i sammenhængen mellem sygefravær, 
kultur og arbejdsmiljø ved at identificere faktorer, der påvirker trivsel og dermed sygefraværet, samt afdække 
forslag til hvordan sygefravær håndteres bedst muligt.

Dette forsøges gjort ved at analysere personalets perspektiver på sygdom og fravær og forhåbentlig derved 
opnå viden, der kan give lederne redskaber til at forebygge fravær, fremme trivsel og arbejdsfastholdelse samt 
bedre muligheden for økonomistyring. 

Figur 2. Fordeling af sygefravær på faggrupper 
Ortopædkirurgisk afdeling 

Figur 3.  Ortopædkirurgisk afdeling
Planlægningsområde syd, Region Hovedstaden

Hvidovre Hospital

Amager Hospital
Udefunktion

Spøgelsesafdelingen
21 ansatte 

333 Ambulatorium      
Sammedagskirurgi 

Skadeambulatorium

Ortopædkirurgisk 
operationsgang (COP)

Artroskopisk Center 
Amager 

Sammedagskirurgi/ 
Ekstern opvågning

Ambulatorium

310 
Akut afsnit/Fod-ankel 

312
Hoftefraktur-enhed

315
Akut afsnit/

Traume/revisionshofter

317 
Akut afsnit/Traume
Amputation og sår

124
Alloplastik enheden

Hofte- og knæalloplastik



10 11

Kvalitative data
En række fokusgruppeinterviews med henholdsvis social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker blev 
planlagt. For at undersøgelsen var repræsentativ for alle 9 afsnit i afdelingen, skulle mindst to social- og sund-
hedsassistenter og to sygeplejersker fra hvert afsnit deltage i interview. Deltagerne blev tilfældigt udtrukket 
via tjenestenumre af en udefrakommende person; 4 personer som skulle deltage og 2 personer som eventuel 
backup. Samme interviewguide blev anvendt i alle interviews. Begreberne ’off-dag’ (Jydske Vestkysten 2011) 
og ’de langtidsfriske’ (Krogh 2009) blev introduceret undervejs i fokusgrupperne for deltagerne og efterføl-
gende diskuteret. Både deltagere og interviewere var pålagt tavshedspligt for at skabe tillid samt af hensyn til 
undersøgelsens validitet. Interviews blev gennemført af forskningssygeplejerske og klinisk oversygeplejerske 
fra den sygeplejefaglige Forskningsenhed. begge interviewere var kendt af personalet, men havde ikke direkte 
samarbejde i den kliniske praksis. 

I alt blev syv interviews gennemført; tre interviews med social- og sundhedsassistenter og fire med sygeple-
jersker. Interviewene blev lydoptaget og transskriberet, så de fremstod anonyme. Både transskribering og 
efterfølgende analyse blev udført af den Sygeplejefaglige Forskningsenhed.

Demografiske data 
I alt blev 234 spørgeskema uddelt og 168 skemaer blev returneret, hvilket giver en samlet svarprocent på 72 %. 
For sygeplejersker var svarprocenten 62 %, og for social- og sundhedsassistenter og andre faggrupper var den 
94 % (se figur 5).  

Der er en forskel mellem elektiv og akut afsnit i forhold til faggruppernes svarprocent, hvor fordelingen på 
elektive afsnit er henholdsvis 74 % for sygeplejerskerne og 16 % for social- og sundhedsassistenterne mens 
det for de akutte afsnit er 57 % og 38 %.  

Denne forskel skyldes primært at 55 % af sygeplejerskerne er ansat i elektive afsnit mod 45 % i akutafsnit.

Trods lav svarprocent blandt sygeplejerskerne var svarfordelingen ligeligt fordelt på anciennitet, hvorfor 
resultaterne fra besvarelserne vurderes at være repræsentative for afdelingen.

Omkring halvdelen af plejepersonalet har over 15 års anciennitet med en gennemsnitsalder på 44 år (se figur 6).

Formål med undersøgelsen
Formålet med undersøgelsen er at afdække plejepersonalets oplevelser og erfaringer med sygefravær og hånd-
tering af sygefravær. 

Et håb er, at undersøgelsens resultat vil påvise hvilke faktorer, der påvirker sygefraværet. Denne viden vil ef-
terfølgende blive inddraget i afdelingens strategi for håndtering af sygefravær blandt plejepersonale. Et håb er 
endvidere, at undersøgelsens resultat vil påvirke den fremtidige ledelsesstil positivt, at sygefraværet vil falde 
signifikant og at budgetoverskridelser derved undgås.  

Undersøgelsen inddrager både kvantitative og kvalitative data, specifikt omfatter det fokusgruppeinterview, 
spørgeskemaer og statistiske data fra lønsystemer (se figur 4).  

Kvantitative data
De kvantitative data omfatter dels datatræk fra tjenestetidsregistreringssystemet, dels data fra en spørgeske-
maundersøgelse gennemført blandt alle medarbejdere ansat i sygeplejen. 

Data fra lønsystemet omhandler afdelingens nøgletal om antal patienter og operationer, mens data om stillin-
ger og sygefraværsprocenter er fra regionens sygefraværsstatistik, der er opgjort d. 2 oktober 2012 og indbefat-
ter data fra september 2011 og til august 2012. 

Spørgeskemaet blev udarbejdet af Forskningsenheden i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne. På et 
kick off-møde bød alle afdelingssygeplejersker ind med viden, hypoteser, frustration, undren, nysgerrighed 
osv. Alt dette blev i en proces gennem en møderække tematiseret og omformuleret til en række spørgsmål, 
som blev sat op i et spørgeskema. Nogle spørgsmål blev en del af den interviewguide, som blev anvendt ved 
efterfølgende interviews. Spørgsmålene bestod dels af baggrundsspørgsmål vedrørende alder, afsnitstype og 
faggruppe, dels af vurderingsspørgsmål med anvendelse af 4 mulige svar (ordinalskala) og endelig af en række 
faktuelle - og vidensspørgsmål med ja/nej- svarmulighed (dikotom). Spørgeskemaet blev pilottestet, inden det 
blev udleveret til alle ansatte i sygeplejen. 

For at sikre en oprigtig og ærlig besvarelse og undgå bias i udfyldelsen af spørgeskemaet blev personalet 
opfordret til at udfylde skemaet anonymt og aflevere det i en ’postkasse’ opstillet i de enkelte afsnit. I alt blev 
234 skemaer udleveret, og 168 spørgeskemaer blev returneret i lukkede kuverter. Alle svar blev tastet ind i en 
database og analyseret deskriptivt af den Sygeplejefaglige Forskningsenhed.

Input til at skabe bedre trivsel for sygeplejepersonalet 

og bedre kvalitet for patienterne   

Statistiske data  

Fokusgruppe 
interview 

Spørgeskema 

Figur 4. Undersøgelsens metode

Figur 5. Forholdet mellem antal besvarelser og antal ansatte
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I besvarelserne angiver 14 % at være under 30 år, mens 35 % er i alderen mellem 31-45 år, og 51 % er over  
45 år. Denne aldersmæssige fordeling fandtes ligeledes i de syv fokusgruppe interview, hvor der fandtes en 
overrepræsentation af medarbejdere med høj anciennitet og alder. Dette afspejler afdelingens aktuelle  
personalesammensætning, og er blevet taget i betragtning i analysen af datamaterialet.   

I spørgeskemaet kunne afsnitstypen registres som:

I analysen er ambulatorium og 5-døgnsafsnit lagt sammen og vil blive benævnt elektivt afsnit, mens 
7-døgnsafsnit vil blive benævnt akutafsnit. 

I tjenestetidsregistreringen findes der ingen signifikante forskelle på fordelingen af anciennitet inden for de 
to faggrupper, hvilket også er gældende, når vi ser på fordelingen på de akutte og elektive afsnit. Dog ses det, 
at gruppen med den længste anciennitet primært er ansat på de elektive afsnit (se figur 7a og 7b). 

Analytisk tilgang 
Ud fra datamaterialet er der identificeret 4 dominerende fortællinger, som danner rammen om analysen. 
• Fortællingen om lederen 
• Fortællingen om den gode relation 
• Fortællingen om det kollegiale fællesskab 
• Fortællingen om medarbejderen 

Med afsæt i medarbejdernes opfattelser og erfaringer tegner disse fortællinger et generelt billede af, hvordan 
kulturen er på afdelingen i forhold til trivsel og sygefravær. Hver fortælling opridser en række centrale temaer, 
der kan arbejdes videre med på ledelsesniveau såvel som i afsnittene1. 

I fortællingen om lederen bliver medarbejdernes oplevelse af den eksisterende ledelsespraksis belyst med 
fokus på tre nøgleområder: håndteringen af nærværspolitikken, åbenhed og information og anerkendelse. 
Fortællingen om den gode relation viser en kultur på afdelingen, hvor man i høj grad skaber og opretholder 
relationer til hinanden ved at udveksle ydelser – en ”noget for noget”-kultur, hvor man forventer fleksibilitet 
fra både leders og kollegaers side. Et centralt tema er medindflydelse, et andet er, hvordan det relationelle 
influerer på forhandlingen af, hvad der er legalt sygefravær. 

Det kollegiale sammenhold er en altafgørende faktor for at trives på arbejdspladsen, og i fortællingen om det 
kollegiale fællesskab vises det dels, hvordan god holdånd og en positiv attitude er en måde at håndtere et højt 
arbejdspres på, og dels hvordan sygefravær og myter herom kan påvirke gruppedynamikken og holdånden 
negativt. 

I fortællingen om medarbejderen belyses det, hvordan et højt arbejdspres og den øgede håndhævelse af 
nærværspolitikken har gjort medarbejderen sårbar. Sårbarheden kommer især til udtryk i patientplejen, hvor 
særligt de unge oplever en følelse af afmagt, men også i relation til de praksisser, der er på afdelingen i forhold 
til sygefravær. Andre temaer er desuden ansvar og udvikling samt ideen om de langtidsfriske, som er blevet 
forelagt deltagerne i fokusgruppeinterviewene.  

Disse 4 fortællinger er vævet ind i hinanden, og især lederens betydning går igen i de øvrige fortællinger.   
De kvantitative data vil understøtte de dominerende fortællinger, men vil også videregives som faktabokse, 
diagrammer og figurer gennem rapporten. Alle kvantitative data er bearbejdet deskriptivt. 

Rapporten er tiltænkt de ansatte og ledelsen på Ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital, og derfor 
er analysen holdt i en relativ let tilgængelig, empirisk orienteret og sammenfattende stil uden inddragelse af 
teoretiske perspektiver og begreber. En akademisk diskussion af resultaterne vil fremgå i en forskningsartikel 
skrevet senere på året. 

Fortællingen om lederens rolle og betydning er en mangesidet fortælling, der overordnet set understreger 
lederen som en central aktør i forhold til trivsel og sygefravær på afdelingen. I dette kapitel vil de ansattes 
oplevelse af afdelingssygeplejerskernes ledelsespraksis blive belyst. Ud fra en række empiriske eksempler vil 
det blive illustreret, hvordan lederens evne til at skabe åbenhed om sygefravær, håndtere nærværspolitikken, 
udvise fleksibilitet samt anerkende medarbejderne har stor betydning for, hvordan den enkelte medarbejder 
trives. I fokusgruppeinterviewene tales der primært om afdelingssygeplejersken, der for deltagerne er den 
nære leder i dagligdagen, mens der i mindre grad refereres til den overordnede ledelse på Ortopædkirurgisk 
afdeling. 

Dit afsnit er defineret som et:
Ambulatorium
(lukket aften)

5 døgnsafsnit 
(lukket weekend)

7 døgnsafsnit 
(altid åbent)

1 Resultaterne af analysen skal ikke betragtes som repræsentative for hver enkelt afsnit, og med væsentlige forskelle mellem de 
akutte og elektive afsnit tegner analysen et overordnet billede af de ansattes opfattelser af- og erfaring med sygefravær.

Figur 6. Fordeling af plejepersonalets anciennitet 
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Figur 7a. Fordeling af anciennitet blandt sygeplejersker på akut og elektiv afsnit
Dataklide: Afdelingenslønsystem (n=162)
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Figur 7b. Fordeling af anciennitet blandt Social og sundhedsassistenter på akut og elektiv afsnit
Dataklide: Afdelingenslønsystem (n=61)
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For mange medarbejdere bliver samtalen således 
snarere opfattet som begyndelsen på en fyring end 
udtryk for en leders interesse for sin medarbejders 
ve og vel. Derfor efterspørger man som medarbejder 
en synlig leder, der italesætter sygefraværet internt i 
personalegruppen. En deltager siger:     

”Åbenhed omkring det fra lederens side i perso-
nalegruppen. Det skal ikke være noget tabubelagt 
noget, og så skal lederen kunne tage de samtaler 
og så de konsekvenser, der er. Og så skal hun være 
kompetent til at tage de samtaler. Og det skal  
ikke være venindesamtaler, man skal have med 
sin leder”

Citatet viser også et behov for, at afdelingssygeplejersken konsekvent håndterer sygefraværet. Hun skal  
håndhæve reglerne, og det skal gå retfærdigt til. Retfærdighed er et centralt tema i fokusgruppeinterviewene, 
og deltagerne udtrykker frustration over at opleve forskels- og særbehandling i forhold til håndtering af  
sygefraværspolitikken:

 ”Der er måske en eller to, der får lov til at være syge over lange perioder, hvor der ingen konsekvens  
er overhovedet, mens andre, der kan du tage en afregning ved kasse A faktisk ligeså snart, at der mulighed 
for det”. 

Denne oplevelse af, at medarbejderne får henholdsvis lang og kort snor i forhold til afholdelse af sygefraværs-
samtalerne og afskedigelse, finder man urimelig, og det skaber uro internt kollegaerne imellem. Har man 
meget sygefravær, skal der være en konsekvens, uanset den relation man i øvrigt har til sin afdelingssyge-
plejerske. Der er blandt deltagerne enighed om, at man i disse tilfælde fortjener at blive afskediget.

 I usikre krisetider har medarbejderen således brug for at vide, at sygefraværspolitikken bliver effektueret 
retfærdigt uden hensyn til sociale alliancer, eller som denne deltager påpeger, arbejdsopgaver:  
    
”(…) der var nogen, der følte sig forudrettet, fordi de vidste, der var nogen, der var meget syge, og det var ikke 
dem, der blev fyret. Det var det faktisk ikke. Det var ikke dem, man tog hensyn til, men arbejdsopgaver”. 

I modsætning til kravet om konsekvent håndhævelse af reglerne for nærværspolitikken står medarbejdernes 
paradoksale forventning om, at afdelingssygeplejersken viser forståelse i særlige tilfælde og tillader syge fravær 
uden egentlig sygdom. Afdelingssygeplejersken skal ikke kun rumme sygeplejersken eller SOSU-assistenten, 
men også mennesket bagved og hvad han eller hun eventuelt kæmper med på privatfronten.

Nedenstående citat beskriver denne forventning:

”Og så synes jeg også, at en leder skal anerkende sygefravær, hvis der er nogle specielle omstændigheder. 
Hvis man mister sin svigerfar, eller hvad det kan være, så kan man godt som leder sige: ”Prøv nu at hør, det 
er okay, X har lige brug for at have en periode hjemme, fordi hun har lige mistet sin svigerfar” og ligesom 
gøre det legalt det der sygefravær, at det ikke er X der er syg, men hun har bare brug for at være hjemme”. 

 Kravene til afdelingssygeplejersken er mange, og hun skal balancere mellem at udvise konsekvens på den ene 
side og rummelighed og empati på den anden side. 

Nærværspolitikken – retfærdighed og konsekvens  
På Ortopædkirurgisk afdeling tager arbejdet med at udvikle et godt arbejdsmiljø og nedbringe sygefraværet 
udgangspunkt i en nærværspolitik. Nærværspolitikken er de retningslinjer og redskaber, der skal hjælpe 
lederne til at håndtere og forebygge sygefravær på afdelingen. Håndhævelsen af nærværspolitikken er en 
central ledelsesopgave for afdelingssygeplejersken i relation til fravær. Særlig vigtigt er hendes ansvar for at 
afholde sygefraværssamtaler med medarbejdere, der har haft 4 fraværsperioder inden for 3 måneder (inkl. 
barns 1. og 2. sygedag). Samtalen har til formål at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdet og fastholdelse af 
medarbejderen.  Som figur 8 og 9 viser, mener medarbejderne, at lederens sygefraværssamtaler har betydning 
for den enkelte medarbejder og det generelle sygefravær i afdelingen.  

I fokusgruppeinterviewene udtrykker deltagerne delte holdninger til sygefraværssamtalerne. Nogle betragter 
samtalerne som et udtryk for omsorg:

”Forhåbentlig er det blevet set som en kæren af dem. Jeg ved da ikke, om det har nedbragt sygefraværet, 
men det har i hvert fald givet indtryk af at der er altså nogen, der opdager det her. Jeg er syg, og de bekym-
rer sig om hvad jeg fejler. Sådan ser jeg det”. 

Andre deltagere opfatter derimod samtalerne som en trussel. Det er tabubelagt, og ikke et emne man kan 
drøfte internt i personalegruppen, hvilket medfører, at sygefraværssamtalerne bliver omgærdet af utryghed og 
uvished. 

I forhold til at blive ringet op af lederen under 
sygefravær opfattede 66 % af deltagerne det som 
et udtryk for omsorg. 

64 % procent opfattede det som et nødvendigt 
opkald af hensyn til vagtplanlægningen, 23 % 
opfattede det som et tilbud om hjælp, mens kun 5 
% oplevede det som unødig indblanding. 

Resultatet er uafhængigt af alder, faggruppe eller 
afsnitstype.

53 % svarer, at de kun i min-
dre grad eller slet ikke oplever 
sygefraværet tages op som 
emne på personalemødet.

Figur 8. Mener du, at det har betydning for en kollgas sygefravær,  
at lederen taler med vedkommende om sygefraværet? (n=168)
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Figur 9. Tror du, at afdelingssygeplejerskernes opfølgning på sygefravær, 
har betydning for det generelle sygefravær i afdelingen? (n=168)
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Evner afdelingssygeplejersken ikke at løfte ansvaret omkring sygefravær, kan konsekvenserne være et psykisk 
dårligt arbejdsmiljø præget af rygtedannelse og bagtaleri (jf. afsnit om mobning i kapitlet om det kollegiale 
fællesskab). 

Et nøgleord i fokusgruppeinterviewene er således åbenhed, og deltagerne efterlyser enstemmigt, at afdelings-
sygeplejersken italesætter og informerer bedre om sygefraværet og dermed er med til at udvikle en kultur fra 
sygefravær som noget ”tys tys” til noget, man kan tale om internt i personalegruppen.

Anerkendelse – at blive mødt af sin leder
I fokusgruppeinterviewene peger deltagerne på anerkendelse som en vigtig faktor i forhold til at trives på 
arbejdspladsen. Det kan være anerkendelse og ros kollegaer imellem, men særligt efterlyser man anerkendelse 
og forståelse fra ens leder – af det arbejde man udfører, og af de vilkår man arbejder under: 

”Ved du hvad, et klap på skulderen (fra lederen) det giver bare fire gange tilbage!  Det er såmænd det ene-
ste, der skal til, i stedet for den der hver gang ”Det er ikke min fejl”, ”Jeg kan ikke gøre noget””.

Citatet giver også udtryk for, at dét, afdelingssygeplejersken fokuserer på, er at skulle levere ressourcer til 
medarbejderen. Men dét, medarbejderen faktisk efterspørger, er noget andet, som hun godt kan give; nemlig 
anerkendelse og et klap på skulderen. 

Anerkendelse handler således ikke alene om at blive rost, men også om en form for omsorg fra lederens side, 
hvor man som medarbejder føler sig set og hørt. En deltager beskriver en episode, hvor hendes afdelings-
sygeplejerske er opmærksom på, at hun er udkørt, og derfor spørger om hun har brug for et par fridage. På 
spørgsmålet om hvordan deltageren oplevede dette, smiler hun og siger lettet:

”Som en befrielse. Det var dejligt. Nu er der nogen, der ser mig. Det var rigtig rigtig godt, og jeg er jo også 
kommet ti gange så stærkt tilbage. (…) Ét fordi jeg både har lært, at det faktisk er i orden også at sige fra 
en gang imellem, men også at hun (afdelingssygeplejersken) faktisk ser, at man er presset”.  

Mange deltagere føler sig mødt og set af afdelingssygeplejersken, når hun viser forståelse for den enkelte 
medarbejders behov. Samtidigt bevirker det en oplevelse af at blive værdsat for det, man yder, frem for at det 
bliver taget for givet. I perioder med et højt arbejdspres kan et skulderklap eller anden opmærksomhed fra 
lederen være afgørende. Man føler sig værdsat, og det kan resultere i, at man i andre tilsvarende situationer er 
villig til at yde noget ekstra. Relationen til lederen er baseret på udveksling, hvor både medarbejder og leder 
yder noget. Lederen anerkender og viser interesse for medarbejderen og giver elastik, når der er behov for det, 

Information – fra tabu til åbenhed
I de enkelte afsnit på afdelingen er der dagligt én eller flere, der er meldt syge. Det er et arbejdsvilkår, man 
ofte skal håndtere og forholde sig til, når man møder op i vagt, og medarbejderne udtrykker en umiddelbar 
accept af, at sådan er det bare. Man prioriterer opgaverne anderledes end normalt, løber det stærkere, arbejder 
over eller tager ekstra vagter i den pågældende periode. Man yder det ekstra, der er nødvendigt for, at tingene 
alligevel kan gå op i en højere enhed i plejen af patienterne. Til gengæld gør man som medarbejder krav på, at 
der er en generel åbenhed omkring sygemeldingerne. Afhængigt af lederens håndtering af sygefraværet kan 
medarbejdernes opfattelse heraf rykke sig fra forståelse og accept til mistænksomhed og vrede over for den 
sygemeldte medarbejder (og ledelsen), og utilfredshed med den tilspidsede situation og øgede arbejdsbyrde 
kan vokse frem. 

Utilstrækkelig information fra afdelingssygeplejersken giver anledning til massive frustrationer hos de  
ansatte, som dagligt konfronteres med sygemeldinger og røde streger i vagtplanen:   
    
”Ja -  streget af en eller anden grund. Det er det, jeg ikke ved. Er det på grund af sygefravær, eller er det ferie, 
eller hvad er det?! Så giver det frustrationer, fordi så er der nogle andre, der skal ind og dække de vagter, 
og hvem skal dække dem? Vi ved jo alle sammen, at det er os alle sammen, der bliver nødt til at tage, og 
mange gange er det de samme, og så er det sådan lige i sidste øjeblik,” Kan du?”,” Ja jeg vil gerne hjælpe”, 
men jeg skal bare kunne planlægge det, fordi jeg også har et liv ved siden af. Det er sådan nogle ting, jeg 
godt kan blive frustreret over. Og der synes jeg godt, man kunne løfte lidt. Jeg behøver ikke at vide alt,  
men bare om vedkommende kommer tilbage”.

Som medarbejder ønsker mange at blive delagtiggjort og inkluderet så vidt muligt i, hvad der foregår inden 
for rammerne af tavshedspligten for at kunne acceptere det arbejdspres, man oplever, og for at kunne opret-
holde en balance mellem arbejdsliv og privatliv. Desuden føler man som medarbejder, at man bør få indsigt i, 
hvorvidt lederen har taget initiativ til at hjælpe vedkommende i form af indkaldelse til sygefraværssamtaler. 
Dels fordi man som kollega bekymrer sig om den sygemeldte kollega, og dels fordi man har brug for at vide, 
om man kan regne med kollegaen fremover. Som en deltager formulerer det:

”Men jeg synes også, at man bør få lidt af vide som personale. Har man den her (kollega) som bare er  
syg hver anden eller tredje dag, og du ikke kan regne med personen, så kunne jeg godt tænke mig at vide 
hvorfor. Er der en grund til det her, eller er det bare fordi hun ikke gider at være her”. 

Formår lederen at løfte opgaven og give den nødvendige information til medarbejderne, så bliver situationen 
langt mere ”spiselig”:

”Men det er et stort irritationsmoment, synes jeg, hvis man har en kollega, der er syg hele tiden, (…) men 
hvis man så på et senere tidspunkt får en forklaring,”Jamen det er fordi sådan og sådan”, nåh men så  
er det mere spiseligt og mere acceptabelt, og så ændrer jeg i hvert fald opfattelse af tingene”. 

Dette citat understøttes af figur 10, som viser, at 63 % af medarbejderne i høj eller nogen grad tænker  
anderledes omkring en kollegas sygefravær, hvis de kender årsagen. At skabe åbenhed og dialog omkring  
sygefravær internt på afdelingen er dermed en vigtig ledelsesopgave for afdelingssygeplejersken. Åbenhed 
skal dog ikke forstås som en forventning om, at medarbejderen skal udlevere personlige oplysninger om  
sygdomsforløb og privatliv, og deltagerne gør meget ud af at understrege, at det er åbenhed på et generelt 
plan, man efterspørger. Man vil gerne vide, hvad der foregår overordnet set, men uden at den enkelte kollega 
føler sig personligt ramt.  

Figur 10. Tænker du anderledes eller mere accepterende om en kollegas sygefravær, 
hvis du kender årsagen? (n=168) 
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Fortællingen om den gode relation viser en kultur i afdelingen, hvor man i høj grad skaber og opretholder 
relationer til hinanden ved at udveksle ydelser2 – en ”noget for noget”- kultur, hvor man forventer fleksibilitet 
fra både leders og kollegaers side. Et centralt tema er medindflydelse, et andet er, hvordan det relationelle 
influerer på, hvordan nogle årsager til sygefravær bliver opfattet som legale, mens andre ikke gør, og hvordan 
der løbende er en forhandling af, hvad der er acceptabelt sygefravær.

Udveksling af ydelser – ”noget for noget”
På baggrund af fokusgruppeinterviewene tegner der sig et billede af en kultur i afdelingen, hvor plejeperso-
nalet udveksler ydelser og tjenester. Man forventer medindflydelse og en vis fleksibilitet og rummelighed fra 
både kollegaer og leders side, hvor man ved at give lidt selv kan regne med modydelser fra den anden, når 
nødvendigt. Gør man noget for en kollega eller lederen; bytter en vagt, holder ferie i uge 29, så ferieplanen 
kan gå op, tager en ekstra patient, eller bliver lidt længere en dag etc., så eksisterer der en klar forventning  
om, at personen på et tidspunkt vil gengælde tjenesten. Det er denne konstante udveksling af ydelser, der  
stadfæster en god relation til kollegaerne og lederen, og som gør det muligt at få hverdagen til at hænge  
sammen – for lederen så vel som for medarbejderen. To deltagere fortæller: 

”Jo mere fleksibilitet man viser, jo mere fleksibilitet er der igen. Så hvis man pludselig skal til en skole/hjem-
samtale og havde glemt, det var onsdag, hvor man havde lang vagt, så finder vi ud af det. Så bliver jeg en 
anden dag, hvor der er en anden, der skal gå tidligere. Jeg synes, der er stor fleksibilitet. Det betyder jo også, at 
man ikke føler, man skal lægge sig syg, fordi man skal et eller andet - man kan hele tiden bytte sig frem til det”.

”Det der med at være medbestemmende om ens vagter, det ved jeg fra vores afdeling, der kan man godt 
blive lidt muggen, jeg selv inklusiv, når man får at vide, at man kun kan få to ugers sommerferie, og så 
skal man have planlagt den sidste, tredje uge inden for uge 21 til 24, for ellers bliver det faktisk efter okto-
ber, man kan få den tredje uge. Det er sådan lidt øv. Så gider man ikke sådan altid at være lige fleksibel”. 

Ovenstående citat indikerer, at det specielt er i forhold til vagtplanen, man ønsker medindflydelse, og på  
baggrund af de kvantitative data fremgår det, at 59 % af deltagerne er tilfredse med den indflydelse, de har  
på planlægningen af deres arbejdstid. 

Figur 11 viser, er der især i de elektive afsnit en høj tilfredshed med egen grad af indflydelse på planlægnin-
gen af arbejdstid og vagter.

og den ansatte udviser tilsvarende fleksibilitet og arbejdsvillighed i tilspidsede situationer. Dette udvekslings-
forhold uddybes yderligere i kapitel 4. 

Manglende anerkendelse fra lederen kan derimod have konsekvenser for, hvordan den ansatte trives på  
arbejdspladsen, og kan i sidste ende også influere på sygefraværet. Går det for eksempel ubemærket hen,  
at man ikke har haft en sygefraværsdag i flere år, eller at man altid tager ekstravagter, når det brænder på,  
kan det på sigt betyde, at følelsen af forpligtigelse til arbejdspladsen svinder ind:

” (…) der er ingen, der takker én for, at man kommer alligevel. Så kan man ligeså godt blive hjemme”.    

Citatet indikerer, at man ikke oplever, at man skylder arbejdspladsen og lederen noget, når man ikke bliver rost 
eller værdsat for de særlige udfordringer, man har overkommet. Det bliver derfor nemmere at melde sig syg. 

Flere deltagere beskriver oplevelsen af at være havnet i rollen som stedfortræder for afdelingssygeplejersken. 
Umiddelbart viser det en leder, der har øje for sin ressourcestærke medarbejder, og som kan uddelegere 
ansvar, når det er nødvendigt. Af medarbejderne derimod opleves det som svigt, og man føler sig fanget i en 
loyalitetskonflikt i forhold til kollegaerne. De skal agere ”bussemand”, som de siger, og være den, der ringer 
egne kollegaer ind i vagt. Denne dobbeltrolle, som på den ene side den ansvarshavende og på den anden side 
en kollega ude i plejen, er ubehagelig for medarbejderen:

”Det er det ultimative stress for mig at skulle stå og pålægge en af mine kollegaer en vagt. Hellere selv tage 
den end at bede en eller anden om det”.  

I fokusgruppeinterviewene bliver der derfor også efterlyst fælles spillerregler for afløsning og pålægning af 
vagter, således at det kan undgås, at det er en kollega, der er nødt til at påtvinge egne kollegaer en vagt. 

Opsummering 
På baggrund af fortællingen om lederen fremgår det, at mange medarbejdere oplever et svigt fra lederen i 
form af manglefuld informering om afdelingens sygefravær, ulig håndhævelse af nærværspolitikken og mang-
lende anerkendelse. Dette kan give anledning til frustrationer, mistillid til lederen, nedsat ansvarsfølelse over 
for arbejdspladsen og en større tilbøjelighed til at melde sig syg. Derfor efterspørger medarbejderne generelt 
en konsekvent og retfærdig leder, der er synlig og nærværende i det daglige arbejde. Lederens evne til at se og 
tage hensyn til den enkelte medarbejder spiller også en betydningsfuld rolle, og evner hun at have en ”finger 
på pulsen” –  rose og indfri medarbejdernes behov, når det er tiltrængt, så peger deltagernes udsagn på, at de 
trives bedre.   

Ledelse er et gennemgående tema i rapporten, og i de følgende fortællinger vil flere af de analytiske pointer 
også trække tråde til den eksisterende ledelsespraksis i de enkelte afsnit i afdelingen.  

2 Social udveksling er et begreb lånt fra antropologien, der henviser til de gensidige forpligtelser og sociale bånd, der skabes gennem ud-
veksling af ydelser og værdier. Den første til at studere dette var den franske sociolog Marcel Mauss, som i essayet “The Gift” (1925)  skrev 
om gaveudveksling i traditionelle samfund. Han påpegede, at der eksisterer en universel pligt til at give, modtage og gengælde gaver, og 
gennem opfyldelse heraf etablerer og stadfæster man en relation til modtageren. Gaven skal ikke blot ses som en overførsel af goder fra 
en person til en anden, men at gavegiveren med gaven giver noget af sig selv og derved knytter et socialt bånd til modtageren. Hvis man 
derimod ikke modtager eller gengælder en gave, så rokker det ved den sociale sammenhængskraft og kan skabe konflikter og mistillid.
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fleksibel begge veje. At jeg får noget, og jeg giver også noget, fordi jeg kommer fem måneder efter ferieplanen 
er lagt og ugen før, fordi jeg skal altså have ferie (…) og hvis jeg ikke bliver mødt med forståelse fra min leder, 
så tænker jeg, er det med den på, så kan jeg også godt ændre mig. Det er vigtigt for mig, at der er den rumme-
lighed og fleksibilitet”.

I deltagernes øjne er den gode leder derfor afdelingssygeplejersken, der inkluderer hele personen og i sin  
planlægning og uddelegering af arbejdsopgaver og vagter kan give plads til medarbejderens privatliv.  
På mange måder kan fleksibiliteten dermed siges at være en væsentlig faktor i forhold til at få det hele til  
at gå op i dagligdagen – både for afdelingssygeplejersken og for medarbejderen. 

Fleksibiliteten har dog også en slagside, nemlig at den kan blive grænseløs, og dermed kan den udvikle sig til 
en stressfaktor for medarbejderen. Flere deltagere beskriver usikkerheden ved aldrig at vide, om de har fri, 
når de har fri. De går derhjemme og er nervøse for at blive ringet op og blive pålagt at komme ind i vagt:  

”Det er også svært, når man ikke kan planlægge noget i sit liv. Du har jo et liv ved siden af, for ellers står 
det ringe til, synes jeg. Men hvis du ikke kan regne med det og sidder og er nervøs for, ringer de nu i dag, 
fordi du ved, der er sygdom, og nogen skal tage vagten. Det er altså ikke særlig fedt at have sådan et job. 
Det er det altså ikke. (…) At man bare forventer, at man kan ringe rundt, og så smider folk, hvad de har,  
og kommer. Og det gør vi jo”. 

Fleksibilitetens flydende rammer kan dermed spille negativt ind på balancen mellem arbejdsliv og privatliv, 
og for nogle medarbejdere betyder det, at man tager arbejdet med hjem mentalt set. Som denne deltager 
påpeger det:  
     
”Så i forhold til at vi faktisk allerede er stressede på afdelingen, så er vi også stressede derhjemme,  
for vi ved faktisk aldrig, om man nu har den fridag, som man har”.

Også i forhold til at dække vagter kan fleksibiliteten få negative konsekvenser, idet man oplever, at det er de 
samme medarbejdere, der frivilligt tager ekstra vagter (se figur 13). Generelt ses en stor ansvarlighed blandt 
medarbejderne i forhold til at melde sig frivilligt til at dække vagter i forbindelse med sygdom (se figur 14), 
men samtidigt ses der er en mindre forskel mellem aldersgrupperne, hvor 16 procent af de ældre mod 4 
procent af de yngre medarbejdere svarer, at de sjældent melder sig (figur 15). I forhold til afsnitstype er det 
primært i de akutte afsnit, at medarbejderne oplever, at det er de samme kollegaer, der melder sig frivilligt til 
at dække ekstra vagter (se figur 13). Fleksibiliteten er således problematisk, når der sker en ulig fordeling,  
og den ekstra arbejdsbyrde bliver løftet af de samme medarbejdere.   

Figur 12 viser, at medarbejderne primært mener, at de selv er ansvarlige for at få byttet en vagt efter vagtplanen 
er lagt. 

Udvekslingen kan også være af mere adfærdsmæssig karakter. En kollegas brok kan eksempelvis være til stor 
irritation for de øvrige kollegaer, og kan spille negativt ind på det relationelle og kan trække minusser på kon-
toen, mens godt humør og en anerkendende attitude kan give plusser på kontoen og indvirke på, at man får 
en længere snor af både leder og kollegaer. 

Der opstår en konflikt i det relationelle, når man ikke bliver mødt af den samme fleksibilitet og adfærd, som 
man selv udviser. En anden deltagers udsagn understøtter dette:    

”Man bliver alle sammen nødt til at give lidt. (…) Man kan ikke bare blive ved med at trække fra kontoen, 
for så går den i minus. Og det synes jeg godt nogle gange, man kan blive træt af, at det er de samme men-
nesker (…) der putter sig lidt. Og alle ved jo godt, hvem det er”.

Det er således problematisk, når det er de samme, der giver og giver, men ikke får noget igen. Kontoen går i 
”minus”, og det spiller ind på, hvordan man trives på arbejdspladsen, og hvordan man i øvrigt kan få privat-
liv og arbejdsliv til at hænge sammen. Formår man ikke at tilpasse sig denne ”noget for noget”-kultur, kan 
det være vanskeligt at begå sig i afdelingen, og i værste tilfælde kan det føre til mobning af den pågældende 
medarbejder.  

Fleksibilitet
Som vist i ovenstående afsnit påpeges fleksibilitet af deltagerne som nøglen til trivsel på arbejdspladsen.  
Det er et plusord – en allestedsnærværende kvalitet som af medarbejderne bliver betragtet som en måde at 
forene arbejdsliv med familieliv på. 

Også for lederen er fleksible og omstillingsparate 
medarbejdere en nødvendighed i at løse spidsbe-
lastninger i et hastigt forandrende arbejdsmiljø. 
Relationen mellem afdelingssygeplejersken og 
medarbejderen bygger derfor på forventningen 
om gensidig fleksibilitet. Lederen forventes at give 
snor til medarbejderne, når det er nødvendigt.  
En deltager fortæller følgende:

”For mig handler det meget om fleksibilitet på arbejdspladsen. Det handler meget om, at jeg bliver mødt, hvis 
jeg kommer til min leder og siger: ”Nu skal du høre, der er indtruffet nogle omstændigheder, som gør, at jeg 
bliver nødt til at rykke min ferie. Er det muligt?! Nej, jo, hvis jeg nu tager de weekender”  - at man sådan er 

81 % har oplevet at have behov for at få byttet en vagt.

67 % byttede med kollega, 32 % valgte at tage en 
fridag, mens 13 % opgav at få byttet vagten. 

Godt halvdelen svarede, at de søgte hjælp hos lederen.

Figur 13. Er det de samme kollegaer der melder sig frivilligt til at ekstra vagter ?
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Figur 12. En kollega ønsker at få byttet en vagt efter vagtplanen er lagt. 
Hvem er mest ansvarlig for at det lykkes? (n=168)
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Som vist i figur 17 er der 42 % af deltagerne, der mener, at fravær ved syg ægtefælle er legalt. Her sås en 
aldersmæssig forskel, hvor det primært er ældre medarbejdere, der har valgt denne svarmulighed i forhold til 
de yngre medarbejdere (47 % vs. 17 %) Også dårligt vejr (27 %) og træthed efter pålagte vagter (39 %) er legale 
årsager til sygefravær blandt deltagerne.  I forhold til sidstnævnte er det interessant, at træthed efter at have 
taget en vagt frivilligt, i modsætning til at blive pålagt vagten, ikke er en legal begrun-
delse for sygefravær. Ved pålagt vagt yder man derimod noget, som det ikke 
var forventet af én, og derfor får man ”ret” til at sygemelde sig dagen 
efter. Som det fremgår af figur 17 er der en klar holdning til at det 
ikke er i orden at lægge sig syg efter, hvis man ikke får byttet en 
vagt. Årsagerne til sygefravær, der ikke er relateret til fysisk syg-
dom, bliver legale i en forhandlingsproces, der bygger på ”noget 
for noget”-princippet, og yder man noget igen og opretholder en 
god relation til kollegaer såvel som leder, så får man også længere 
snor, når det kommer til sygefravær og sygefraværssamtaler.

Opsummering 
Fortællingen om den gode relation beskriver en ”noget for noget”-kultur i afdelingen, der bygger på en  
forventning om gensidighed i forhold til kollegaer og leder. Man yder til hinanden i form af ydelser som  
eksempelvis at bytte vagter og give anerkendelse. Det er i denne løbende udveksling og forhandlingsproces 
med kollegaer og leder, at man dels kan få arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed, og dels kan 
legalisere former for sygefravær, der ikke er relateret til fysisk sygdom. Fleksibilitet og medbestemmelse er 
dermed vigtige elementer for at trives på arbejdspladsen, og jo større indflydelse man får på planlægningen  
af ens arbejdstid, jo mere tilfreds er man som medarbejder. Det er derimod problematisk, når der er nogle 
medarbejdere, der ikke yder tilstrækkeligt igen, hvilket giver anledning til frustrationer og mistillid i samar-
bejdet med kollegaer og leder. Dette vil blive nærmere belyst i næste kapitel med udgangspunkt i det  
kollegiale fællesskab.

Legalisering og forhandling af sygefravær
”Er man syg, så er man syg” er en udtalelse der går igen i interviewene, og som illustrerer, at fysisk sygdom er 
den naturlige og selvfølgelige årsag til sygefravær. Sygefravær er per definition forstået som en dag, hvor du er 
fysisk syg. Selvom flere åbner op for, at psykisk sygdom eller en off-dag er okay, så er det mere tabubelagt, og 
flere udtaler, at de typisk vil melde sig fysisk syg med f.eks. dårlig mave eller influenza frem for at sige, at de 
har en (psykisk) dårlig dag. Som denne deltager udtrykker det nedenfor:

”Kulturen bærer jo, at hvis du ligger med feber og alt muligt andet, så er det okay at lægge sig under dynen 
og sove feberen ud, men hvis du har en dårlig dag med kæresten eller børnene, eller hvad man nu møder,  
så er det ikke så nemt at sige det højt. Altså, det er ikke legalt, tror jeg, i mange arbejdssammenhænge”. 

Dermed bruger man ofte fysisk sygdom til at legalisere psykisk sygdom eller andre omstændigheder, der ikke 
er helt ligeså accepterede som legale årsager til sygefravær.   

Bortset fra fysisk sygdom er grænserne for, hvad der opfattes som legalt og ikke-legalt sygefravær, meget flydende. 

Som vist i figur 17 i forhold til yngre medar-
bejdere (46% vs. 10%), der finder, at træthed 
efter pålagt vagt er en legal begrundelse for 
sygefravær. Årsagerne til sygefravær kan være 
mange: syg ægtefælle, dødsfald, manglende 
overskud og træthed, problemer i privatlivet 
m.m..  Den sygemeldte persons relationer til 
leder og kollegaer spiller en afgørende rolle, 
og der foregår en forhandlingsproces, hvor 
mange forskellige årsager til sygefravær kan 
gøres socialt acceptable, hvis man ellers har 
noget at forhandle med. 

Er man den gode medarbejder, som eksempelvis sjældent er syg, altid står klar med en hjælpende hånd, altid 
siger ja til at bytte en vagt eller spreder glæde og godt humør, så er tærsklen for forståelse højere hos kollegaer 
og ledere, når man melder sig syg af ikke-fysiske årsager. Udvekslingen af tjenester, som pointeret i foregående 
afsnit, er dermed med til at legalisere sygefravær:

”Jeg er langtidsfrisk. Jeg har aldrig haft en barn syg-dag førhen i hele min arbejdskarriere, (…) Jeg har ikke 
haft nogen sygedage før for to år siden, hvor min far blev syg og døde, og der havde jeg så en lang sygepe-
riode, og der tror jeg bare, at det var de andres accept, det er vel ok, fordi det er en speciel situation, og jeg 
havde ikke nogen sygedage i forvejen”. 

Generelt var fravær som følge af syg ægtefælle den begrundelse, 
som flest mente var legal sygefravær. Dette var uafhængigt af 
faggrupper eller afsnitstype, mens der var stor aldersforskel, hvor 
de ældste medarbejder var overrepræsenteret. 

Sygefravær grundet syge børnebørn er mere accepteret blandt de 
ældre medarbejdere, mens en højere andel af social- og sund-
hedsassistenter har angivet vejrmæssige problemer som legal 
begrundelse. 

Generelt er det ikke accepteret at melde sig syg pga. træthed efter 
frivillige ekstravagter, dog er det legalt, hvis vagten var pålagt.

Figur 17. Hvilke af nedenstående begrundelser for fravær mener du er 
legale begrundelser for fravær udover egen sygefravær?
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Figur 15. Procentvis fordelingen indenfor alders-
grupper i forhold til at tage frivillige vagter ved sygdom
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Barn syg-ordningen fylder meget i fokusgruppeinterviewene, og på den ene side viser de ældre deltagere  
meget forståelse for, at de yngre kollegaer står et andet sted i livet og er særligt ophængt af at få en hverdag 
med småbørn til at hænge sammen. På den anden side er der en underliggende irritation over, at de yngre  
kollegaer har denne mulighed for at sygemelde sig, som de ældre medarbejdere ikke kan benytte sig af.  
Man synes, at kollegaerne med småbørn bliver tilgodeset, og at der ligger en uretfærdighed heri. Som en af  
de ældre medarbejdere kan man derfor i højere grad opleve at være den, der tager slæbet:  

”jeg synes, at det er mange med børn. Jeg kan forstå det – fred være med det – jeg har ikke nogle børn,  
men jeg synes hovedsageligt, at det er dem med børn syge, der er kommet til skade, og hvad der nu ellers  
er. Så er det netop sådan nogle som os, der ikke har børn, der bliver høvlet ind, og så bliver vi presset,  
og så bliver vi syge, fordi vi skal være der lidt mere”.

Utilfredsheden bliver desto større, hvis man fornemmer, at barn syg-ordningen bliver misbrugt, og der eksi-
sterer en mistanke om, at nogle yngre kollegaer melder barn syg, selvom det egentlig er dem selv, der har brug 
for en fridag eller sygedag. En deltager formulerer det således:

”Jeg synes heller ikke, at der er dårlig stemning over, at der er børn syge, men når det så bliver barn syg 
hver eneste uge, når det går over i den, så er det, at undskyldningen for sygdom løber lidt løbsk”. 

Antagelsen om at det ofte er de unge, der er meget syge, forbindes ikke kun med barn syg-ordningen, men 
også med en opfattelse af at man hos de unge finder en anden (arbejds)moral og opdragelse end hos de ældre 
medarbejdere. De unge er mere tilbøjelige til at tage en pjækkedag, mener de ældre deltagere, som selv mener 
at have en anden opdragelse, der utænkeliggør dette. 

Antagelserne om hvorfor nogle er meget fraværende, og hvem de er, er ikke noget, man snakker om. Det er 
tabu, selvom alle ved, hvem det er, det drejer sig om. Af de kvantitative data fremgår det, at 56 % af deltagerne 
i høj eller nogen grad oplever, at det er de samme, der er syge. I figur 19 ses fordelingen på alder, og at det 
primært er de unge, der har denne oplevelse. Figur 20a og 20b viser, at det især er i akutafsnittene, at medar-
bejderne har denne oplevelse.   

Fortællingen om det kollegiale fællesskab sætter fokus på betydningen af relationen til kollegaerne i forhold 
til sygefravær, og med afsæt i empirien vises det hvilke faktorer, der er afgørende for et godt kollegialt  
arbejdsmiljø. Det bliver belyst, dels hvordan god holdånd og en positiv attitude er en måde at håndtere et 
højt arbejdspres på, og dels hvordan sygefravær og antagelser herom kan påvirke gruppedynamikken og  
holdånden negativt.  

Samarbejde og ”teamspirit”
I afdelingen er den enkelte medarbejders trivsel tæt forbundet med samarbejdet og relationen til kollegaerne. 
På en dag med højt arbejdspres betyder det kollegiale fællesskab mere end noget andet for at man alligevel 
har en god arbejdsdag, mener deltagerne i fokusgruppeinterviewene enstemmigt. Det handler ikke nødven-
digvis om, hvor mange man er på arbejde, men om at de, der er der, udviser god holdånd og kampgejst.  
Man går i ”team-mode”, som en deltager siger, hvor alle hjælper hinanden og yder deres til, at dagen forløber 
bedst muligt. Man roser og giver hinanden et klap på skulderen, når tingene lykkes, og det er især i samarbej-
det med kollegaerne, at man henter den anerkendelse, som flere ikke oplever at få fra deres leder. Det handler 
i høj grad også om at planlægge sig ud af arbejdsbyrden, og jo bedre overblik man får over arbejdsopgaverne, 
jo nemmere kan man også håndtere presset:    

”Jeg synes, at det er meget vigtig med planlægningen fra morgenstundende af. Så kan man godt få en god 
dag, selvom man er to på arbejde og skal klare det, som skal gøres.” 

Godt humør og en optimistisk attitude er ligeledes vigtig i samarbejdet med kollegaerne, og i stedet for at 
”piske en stemning op og se mere travl ud end man er”, så tager man den med ro og går positivt til værks. 
På spørgsmålet om hvad der får en dag med højt arbejdspres til at lykkes trods alt, svarede denne deltager 
følgende:

”Humørmæssigt vil jeg sige. Der er jo dem, der er pessimistiske, og så er der optimisterne. Og det er da ikke 
fedt at være sammen med pessimisterne. Det skal jeg da blankt erkende. Jeg er ikke så meget pessimist 
selv. Hvis jeg har været sammen med sådan nogen, så kan man godt sidde sådan her, årh nej – seks timer 
endnu. Puha, den er lang”.   

En opgivende attitude og brok er et irritationsmoment for mange af deltagerne. Det fjerner fokus fra det 
arbejde, man godt vil udføre, og trækker på i forvejen belastede kollegaer. En deltager siger:         

”Det værste synes jeg, det er, hvis der er nogen, der begynder at brokke sig helt vildt. Så går der en halv  
time med alt det brok og frustrationer, så ender det alligevel med, at man siger, ”Nåh, vi klarer det jo nok. 
Vi skal nok gå det igennem”. Så kunne vi ligeså godt have vasket to patienter i den halve time”.  
 
I modsætning til brok er det at stå sammen og ”løfte i flok” en væsentlig værdi i det kollegiale fællesskab.  

Myter om hvem der er syge 
I det kollegiale fællesskab har medarbejderne antagelser om, hvem det er, der er meget syge. Det er særligt de 
ældre medarbejderes forestillinger om de unge, der er dominerende, hvilket blandt andet kan ses i lyset af, at 
den ældre gruppe af medarbejdere i alderen fra 46-67 år er overrepræsenteret i undersøgelsen som beskrevet 
i det indledende afsnit om demografiske data. Figur 18 viser, at 65 % af deltagerne mener, at det er de unge 
med børn, der er meget syge. På baggrund af løndata fremgår det, at både de yngre og de ældre medarbejdere 
har median seks dages fravær per år, hvor den mellemste aldersgruppe har median syv dages fravær per år. 
Der er således ikke overensstemmelse mellem antagelserne og den faktiske virkelighed.  

Figur 19. Oplever du at det er de samme kollegaer der melder sig syge? (N=168)
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Figur 18. Myter om fravær  - hvilke grupper er mest syge?
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I det kollegiale fællesskab oplever mange af medarbejderne generelt at sygdom er tabu. Man føler sig utryg 
ved at tale om sygdom og spørge ind til kollegaernes sygefravær. Man mener, at sygdom er en privatsag, men 
tabuiseringen skyldes især en nervøsitet for, at interessen for kollegaens sygefravær bliver tolket som mistro 
og mistillid snarere end som en form for omsorg. En deltager siger: 

”Selvfølgelig er det et tabuområde. Du kan jo ikke betvivle om din kollega er syg eller deres børn er syge. 
Det kan du ikke tillade dig at betvivle”. 

Den manglende italesættelse af sygefraværet internt mellem kollegaerne har alvorlige konsekvenser for det 
kollegiale samarbejde. Der kommer frit slag på tolkningerne, når medarbejderne mangler viden om årsagerne 
til sygefravær, hvilket kan give anledning til mobning og social eksklusion  (se afsnit om mobning og eksklu-
sion).

Off-dag 
Det kollegiale fællesskab er præget af en grundlæggende idé om, at man er loyale over for hinanden. Man har 
et moralsk ansvar over for sine kollegaer, hvilket er en holdning, der især kom til udtryk, da der i fokusgrup-
peinterviewene blev spurgt ind til deltagernes mening om at kunne tage en off-dag. Off-dag er betegnelsen 
for en dag, hvor man ikke magter at gå på arbejde, og derfor ringer ind om morgenen og siger at man ikke 
kommer. En off-dag er et her og nu-behov for at blive hjemme i modsætning til en planlagt fridag (Jydske 
Vestkysten 2011).  

På et teoretisk plan mener deltagerne, at en off-dag er et godt koncept. De kan nikke genkendende til morge-
ner, hvor der er ”trukket et sort gardin ned” foran dem, men i praksis er det ikke socialt acceptabelt at ud-
melde, at man har en off-dag. Det er særligt hensynet til kollegaerne, der gør en off-dag uacceptabel, og flere 
deltagere taler om, at man har et moralsk ansvar over for de andre. To deltagere forklarer det i de følgende 
citater: 

”Ej kom nu, klokken er fem i. Jeg skal op. Det gider jeg ikke. Altså sådan havde jeg det da lidt i morges.  
Det orker jeg ikke, men det gør man alligevel, fordi jeg ved, der sidder de her fem mennesker på arbejde  
og venter på, jeg kommer”.

”Jeg tænker også, det er meget med moral.  Også fordi man tænker, ej jeg vil da ikke melde mig syg, så er 
der en anden, der skal komme ind. Det er derfor jeg også synes, at det der med at man bare kan ringe om 
morgnen og melde sig syg, melde øv-dage, det synes jeg egentlig ikke, man kan, fordi det sætter andre i et 
dilemma. Jeg synes, man er nødt til at tage sit eget ansvar”. 

Forpligtelsen og ansvarsfølelsen over for de kollegaer, der står tilbage på arbejdet, vejer således tungt. Derfor 
er det vanskeligt at udvise ”goodwill” til en ordning som off-dagen, og man har svært ved at se sine kollegaer i 
øjnene, når man egentlig ikke har været syg: 

Figur 20a. Oplever du at det er de samme 
kollegaer som melder sig syge? Akut afsnit

Figur 20b. Oplever du at det er de samme  
kollegaer som melder sig syge? Elektivt afsnit

”…hvis jeg skulle melde mig fraværende, så ville jeg betale den selv, for ellers kan jeg slet ikke slappe af.  
Det tror jeg ikke, jeg kunne. (…) Jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skulle komme over igen (på arbejdet) og 
sige, at jeg var syg, og jeg ikke var det ”.

Den planlagte  off-dag, hvor man selv betaler i form af afspadsering, omsorgsdage eller H-dage, fandt ikke 
alene denne deltager, men også mange andre deltagere, rimelig. I den forstand er der dog ikke længere tale om 
en egentlig off-dag, men snarere en planlagt fridag. 

Til trods for det sociale tabu omkring off-dage  er deltagerne enige om, at off-dage eksisterer. Det er ikke noget, 
man taler om, og det foregår i det skjulte. Som denne deltager forklarer: ”Off- days forekommer, det hedder 
det bare ikke, så kalder man sig syg”. Fysisk sygdom bruges dermed til at legalisere en off-dag. 

Privatlivet med på arbejde
I fokusgruppeinterviewene er der en generel holdning til, at der i relationen til kollegaerne skal være plads 
til at kunne tale om sit privatliv. Man vil gerne ses som det hele menneske, man er, med familie, venner, 
fritidsinteresser og glæder så vel som sorger. Også i svære perioder skal man kunne finde støtte hos hinanden, 
og som udgangspunkt mener deltagerne i fokusgruppeinterviewene, at man i personalegruppen skal kunne 
rumme hinanden både hvad angår arbejdsliv og privatliv. Selvfølgelig vil der altid være nogle kollegaer, man 
har et nært forhold til, mens der er andre, ”man bestemt ikke vil giftes med”.   

Der er dog også grænser for, hvor meget man kan tillade sig at trække på kollegaerne med hensyn til privat-
livet, og mange af deltagerne giver udtryk for, at det for nogle gange tager overhånd: 

”Altså man har næsten hele sit privatliv med på arbejde. Det fylder mere end det, at nu går vi på arbejde. 
Jeg er her mere for at lave det her stykke arbejde, men arbejdet skal tage sig meget af ens privatliv også.”

Kollegaen, der altid har privatlivet med arbejde, bliver et irritationsmoment, når det kommer til at fylde for 
meget i personalegruppen. Man bliver tilbageholdende med at spørge ind til, hvordan den pågældende kol-
lega har det, hvis den næste time eller to skal gå med at lytte og trøste, ”eller at personen begynder at græde 
og er indisponibel hele formiddagen”. I en presset hverdag kan der gives nogen plads til personlige problemer, 
men ikke ubetinget, og ofte føler man sig svigtet af afdelingssygeplejersken, som man oplever ikke tager hånd 
om den kollega, der har det virkelig dårligt. En deltager fortæller:

”Men jeg synes også, at selvfølgelig skal vi som kollegaer rumme, hvad vi hver især kommer ud for.  
Det synes jeg er vigtigt, at man kan snakke med ens kollegaer om, men jeg synes, da lederen skal have en 
rigtig god finger på pulsen, når det ligesom tager overhånd. (…) For det kan være svært som kollega at 
skulle sige til sin kollega, jeg kan ikke holde ud at høre mere om det. Det kan være noget tragisk, der er 
sket. Det kan være noget stor sorg, men man kan bare ikke rumme det, fordi vi også er på arbejde og skal 
rumme alt det andet. Så der tror jeg, det er godt, hvis lederen lige kan fornemme, at nu er det nok”. 

Deltagerne efterspørger dermed, at lederen træder til,tager ansvar og letter medarbejderne for den byrde, det 
kan være at stå i dilemmaet mellem at udvise omsorg for en hårdt prøvet kollega samtidig med, at man skal 
passe sit arbejde. I forlængelse af kapitlet om lederens rolle er her endnu en ledelsesopgave, hvor afdelings-
sygeplejersken skal have føling med, hvordan den enkelte medarbejder trives på arbejdet så vel som hjemme 
og samtidigt have blik for, hvordan det kan påvirke personalegruppen som helhed.   
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I fortællingen om medarbejderen belyses det, hvordan et højt arbejdspres og den øgede håndhævelse af 
nærværspolitikken har gjort medarbejderen sårbar. Sårbarheden kommer især til udtryk i patientplejen, hvor 
særligt de unge oplever en følelse af afmagt, men også i relation til de praksisser, der er i afdelingen i forhold 
til sygefravær. Andre temaer er desuden ansvar, udvikling samt ideen om de langtidsfriske, som er blevet fore-
lagt deltagerne i fokusgruppeinterviewene.  

Arbejdspres
I medarbejdernes fortælling er det høje arbejdspres et 
centralt omdrejningspunkt. Som nævnt i indledningen er de 
korte, optimerede indlæggelsesforløb med til at øge arbejds-
presset, da plejepersonalet skal varetage behandlings- og 
plejemæssige opgaver på kortere tid end tidligere. Samtidig 
spiller sygefravær også en rolle, og især i akutafsnittene er 
sygemeldinger en væsentlig årsag til det øgede  arbejdspres. 
I de elektive afsnit mærker deltagerne ikke til sygdom på 
samme måde. Man har mulighed for at lukke et leje eller 
aflyse en operation, så man alligevel er det antal personer, 
man skal være på de øvrige stuer. I det akutte har man ikke 
samme mulighed for at planlægge sig ud af det, og afskaffel-
sen af vikarordningen medfører yderligere pres på den enkelte medarbejder. Sygemeldinger er derfor blevet et 
grundvilkår, som man dagligt må håndtere og forholde sig til i det akutte. Det handler ofte om overlevelse3 fra 
dag til dag  – at få det hele til at hænge sammen med de personer, der nu er mødt op i vagt. Det særligt høje ar-
bejdspres i akutafsnittene spiller ind på medarbejderens arbejdsglæde og overskud, hvilket følgende deltagers 
udtalelse illustrerer: 

”Der mangler næsten altid en vagt, både dag-, aften- og nattevagter. Er der en dag, hvor man er seks, så er 
der en helt anden stemning på en arbejdsplads. Man kan overskue det på en helt anden måde, og man er 
faktisk rar ved patienterne: ”Kunne du tænke dig et bad?”. Det plejer man jo ikke at gøre”.  

Sygemeldingerne gør medarbejderne sårbare i plejen af patienterne, og i det daglige arbejde bliver der stillet 
store krav til deres evne til at prioritere arbejdsopgaverne. I tråd hermed mener 53 % af deltagerne i spør-
geskemaerne, at et højt arbejdspres spiller ind på prioriteringen af arbejdsopgaverne, og 52 % af deltagerne 
svarede, at et højt arbejdspres har effekt på plejen af patienterne (jf. faktaboks). Ofte oplever medarbejderne 
netop at måtte gå på kompromis med kvaliteten af plejen og kun at nå, hvad der er absolut tvingende nød-
vendigt. Det er til stor frustration for de mange deltagere, der brænder for deres fag, og for den nyuddannede 
sågar skræmmende:     

”Vi kan ikke holde kvalitetsniveauet – det handler om overlevelse. Vi skal nå de ting, som vi absolut skal. 
For patienternes vedkommende at det dét, der simpelthen er nødvendigt for dem. Det er rigtig trist at være 
nyuddannet og opleve, at det er det, der foregår. Det er absolut ikke det, man forventede – det er skræm-
mende.”

Ikke at kunne levere den pleje til patienterne, man gerne ville, efterlader mange gange medarbejderen med en 
følelse af utilstrækkelighed. Man tager hjem med dårlig samvittighed, som denne deltager beskriver det: 

Mobning og eksklusion 
Som vist i ovenstående afsnit er sammenholdet med kollegaerne af afgørende betydning for trivslen. Men det 
kollegiale fællesskab er ikke for enhver pris, og når nogen har meget sygefravær, påvirker det gruppedynamik-
ken og den gode holdånd. Hvis man ikke oplever, at kollegaerne yder tilstrækkeligt i fællesskabet, bliver man 
efterhånden selv mere ligeglad, og arbejdsmoralen og ansvarsfølelse daler:  

”Hvis man tit selv står, og folk er syge, og man står med det hele helt alene, og der ikke kommer nogen 
hjælp, så er det måske også nemmere selv at melde sig syg”.

Mobning er ikke et emne, der specifikt er blevet taget op i undersøgelsen, men som enkelte deltagere har valgt 
at påpege vigtigheden af i spørgeskemaerne under felterne for øvrige kommentarer. Også i fokusgruppeinter-
viewene kommer det frem som et problem nært forbundet med sygefravær. 

Især mangelfuld information omkring en kollegas sygefravær kan medføre et psykisk dårligt arbejdsmiljø 
præget af rygtedannelse og mistro. En deltager siger: 

”Så kan man sige, at det, der er det farlige ved ikke at melde noget ud, det er, at der kommer fuldstændig 
frit slag på tolkningerne. Tolkningerne, rygterne, sladderen, bagtalelsen, jeg hørte lige dit og dat, (…) dét, 
ikke at have en kultur, hvor man kan tale om det, det giver om end muligt endnu værre problematikker i 
arbejdsmiljøet og frustrationer i måden, det bliver håndteret på”. 

Ved manglende delagtiggørelse af medarbejderne i hvad der foregår, bliver sygefraværet omgæret af mistænk-
somhed, og medarbejderne gør sig egne forestillinger om, hvorfor en kollega er sygemeldt. Brudstykker af 
information fra andre kan medføre mistillid i relationen til en kollega, hvilket ikke behøver at være berettiget, 
og i værste tilfælde kan frustrationerne altså føre til mobning. I nedenstående citat beskriver en deltager, hvor-
dan den ofte sygemeldte medarbejder, ”ugens gæst”, bliver ekskluderet fra fællesskabet, fordi frustrationerne 
over ikke at kende årsagerne til sygefraværet resulterer i vrede mod vedkommende: 

”Den her person som er ugens gæst, som de kalder det dernede, hvor jeg tænker, at når hun så endelig kom-
mer på arbejde så … det er jo ikke mobning, men alligevel, folk ignorerer hende, er sure på hende. Og det er 
jo, fordi vi er frustrerende over, at vi ikke ved, hvorfor hun render og melder sig syg. Der er ingen, som vil 
snakke med hende, eller spørge hvad hun fejler, og det gør jo bare, at hun får mere lyst til at blive hjemme”. 

Citatet peger også på den onde cirkel, der kan opstå, idet en medarbejder ekskluderes fra fællesskabet og der-
for sygemelder sig igen og igen. Følelsen af at være fremmedgjort i personalegruppen kan i sidste instans føre 
til, at medarbejderen forlader arbejdspladsen, hvilket flere deltagere kan nikke genkendende til. Mistrivsel i 
det kollegiale fællesskab kan således være årsag til sygefravær i sig selv. 

Opsummering 
I fortællingen om det kollegiale fællesskab fremgår det, at relationerne og samarbejdet med kollegaerne 
betyder mere end noget andet for trivslen i afdelingen. Relationerne til kollegaerne er præget af et stærkt loya-
litetsbånd, som eksempelvis umuliggør en ordning som off-dage på et praktisk plan. Med yderligere karakte-
ristika som sammenhold, anerkendende attitude og godt humør er det et stærkt fællesskab, og derfor desto 
vanskeligere ikke at være en del af. Sygemeldinger, brok og ”privatlivet med på arbejde” tærer på relationerne, 
og bliver der ikke taget hånd om disse irritationsmomenter ledelsesmæssigt spiller det negativt ind på grup-
pedynamikken og kan føre til mobning og øget sygefravær.  

Der blev spurgt til konsekvenserne af sygefraværet  

på de enkelte afsnit. 

53 % svarede, at det i høj grad påvirkede den måde, 

den enkelte prioriterede sine arbejdsopgaver på.

53 % svarede, at det i høj grad havde effekt på mulig-

hederne for at introducere og oplære nyt personale.

52 % svarede, at det havde effekt på den daglige pleje, 

som patienten modtager.

3 “Overlevelse” er et begreb som deltagerne selv vælger at bruge i beskrivelsen af arbejdsmiljøet.  
Dette vil også fremgå af det empiriske materiale. 
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Til trods for det irrationelle i handlingen vinder frygten for at blive stemplet af kollegaer og leder som ”pjæk-
keren” over fornuften. Frygten er heller ikke ubegrundet, og en enkelt sygedag, også kaldt ”klatdage”, er 
omgærdet af mere mistro end langtidssygdom blandt kollegaerne. En årsag hertil kan være at langtidssygdom 
syner langt mindre i hverdagen end en enkelt sygedag. Det er den uforudsete mangel på arbejdskraft, der mø-
der én om morgenen og den røde streg i vagtplanen, som er et stort irritationsmoment for mange medarbejde-
re. Der hersker derfor en kultur, hvor en enkelt sygedag ikke er socialt acceptabel. ’Eksempelvis en retorik som 
’klatdage’ kan have en negativ klang. En anden udfordring er politikken for raskmelding, der betyder, at man 
skal ringe ind dagen før inden kl. 12 og meddele, at man kommer på arbejde den følgende dag. Det kan virke 

mistænkeligt, hvis man har sygemeldt sig samme morgen, og derfor vælger mange deltagere 
at tage en eller to ekstra sygedage for at virke troværdig.  

Frygten for at blive ekskluderet fra fælles-
skabet medfører også den omvendte tendens, 
hvor medarbejderen møder syg op i vagt:   

”Jeg har det sådan, at hvis man er syg, skal 
man ikke komme på arbejde, men efter vi 
har haft så meget fokus på det (sygefravær), 

(…) så synes jeg nærmest, at det går helt over i den anden 
grøft, at folk bliver så bange for at blive væk, at de nærmest 
kommer halvsløje på arbejde”. 

Ligesom der opstår en utryghed ved kun at være sygemeldt 
én dag, opstår der tilsvarende en utryghed ved overhovedet at 
melde sig syg, selvom der er en reel grund til det. Af de kvanti-
tative data fremgår det, at 87 % at deltagerne mener, at deres 
kollegaer går syge på arbejde. Det fremgår ligeledes, at 59 % 
af deltagerne mener, at det skyldes høj arbejdsmoral. Figur 22 
viser, at en højere andel af sygeplejersker har denne holdning.  

De langtidsfriske

”Du kender det sikkert selv fra din hverdag som leder. Bedst som man er optaget af én opgave, angribes 
man bagfra af to nye. Den ene kommer på mail og den anden på mobilen. Så åbner der sig en lem i loftet, 
og ned på skrivebordet dumper en organisationsændring. Hjemme overfaldes man frontalt af to børn, 
mens partneren indkalder til planlægningsmøde i samtalekøkkenet. Der er ikke noget at sige til, at mange 
oplever livet som ren kong fu!

Alligevel er der en gruppe af mennesker, som på trods af krævende og belastende jobs stortrives midt i 
travlheden. Deres personlige overskud er stort, og deres livskvalitet høj – det er dem der kaldes for de lang-
tidsfriske. Hvordan gør de? Og måske vigtigst af alt – hvad kan vi lære af dem?”(Henrik Krogh 2010)

Inspireret af den svenske læge Johnny Johnsson anvender trivselsrådgiveren Henrik Krogh begrebet langtids-
frisk om den medarbejder, der flere år i træk har et meget lavt sygefravær (Krogh 2009). I fokusgruppeinter-
viewene blev deltagerne præsenteret for ideen om de langtidsfriske. For langt de fleste var det et nyt begreb  
og en øjenåbner i forhold til at beskæftige sig med sygefravær ved at rette blikket mod dem, der klarer sig godt 
på arbejdspladsen i stedet for at tage udgangspunkt i, hvad der gør folk syge. 

”Hvis der har været sådan 4-5 stykker, der er besvimet… man kan godt se, at når vi ringer alarm, så kom-
mer der ét menneske, for vi er kun to. Så kan man godt føle det der med, ej for fanden, det her kan jeg 
slet ikke. Det er det, der så lige pludselig kommer. Det er utilstrækkelighed. Man kunne have gjort det lidt 
anderledes. Og det kunne man ikke, fordi sådan er situationen. Og det er det, der er væmmeligt”.

Særligt de nyuddannede beskriver at føle sig magtesløse, når de kastes ud i situationer som at skulle være i 
nattevagt eller ansvarshavende sygeplejerske efter få dages introduktion. Enkelte nyuddannede peger også på, 
at de flere måneder efter deres ansættelse stadig ikke har modtaget den introduktion, de ellers har krav på. 
Arbejdspresset spiller en afgørende rolle i forhold til, hvordan den enkelte medarbejder trives på arbejdsplad-
sen. Især i akutafsnittene er medarbejderne påvirket af et højt arbejdspres, og det påvirker arbejdsglæden og 
selvværdet. For de unge og nyuddannede, der ikke har megen erfaring at trække på, kan det i værste tilfælde 
betyde, at man går ned med sygdom eller må sige sit job op.  

Sårbarhed
Højt arbejdspres, organisatoriske strukturæn-
dringer påvirker medarbejdernes trivsel. Af data 
fra spørgeskemaerne fremgår det at en tredjedel 
af medarbejderne i mere eller mindre grad har 
følt sig utrygge i ansættelsen (se figur 21). Også 
i fokusgruppeinterviewene fremstår medarbej-
dernes oplevelser meget forskelligt, hvor nogle 
udtrykte bekymring for egen arbejdssituation, 
mens andre betragtede sig som det ”grå guld, 
man ikke smider på gaden”.  Det afspejler, at de 
organisatoriske strukturændringer har påvirket 
og involveret nogle afsnit frem for andre.   

Den øgede effektuering af nærværspolitikken har 
også gjort medarbejderne mere sårbare, og med 
kravet om håndhævelse af nærværspolitikken 
blev der pludselig ”holdt øje” med den enkelte medarbejders sygefravær. Denne sårbarhed indvirker på den 
praksis, der er i afdelingen i forhold til sygefravær. Paradoksalt nok er der eksempelvis en kultur i afdelingen 
for, at man melder sig syg i flere dage end nødvendigt af frygt for, at kollegaer eller ledelsen skal mistænke én 
for at pjække:  

”Netop i de her tider, som du siger, med de her prikkerunder, der er min opfattelse snarere at folk (…)  
i stedet for at tage en enkelt sygedag tager to eller tre dage. For nu må jeg hellere vise, at jeg er syg. (…)  
Det præsterede jeg her i vinters, hvor jeg var skidt tilpas, men jeg kunne egentlig godt (gå på arbejde) om 
tirsdagen, men tænkte, nej, så tror de bare, at jeg pjækkede i går, selvom jeg egentlig var forkølet”. 

Deltageren selv var sig meget bevidst over det absurde i handlingen  
og tilføjede: 

”Da jeg havde tænkt den tanke og handlet på den, tænkte jeg, hold kæft, 
hvad skete der lige der?” (…) Men jeg tænkte, der sidder nogle længere oppe 
og tænker, hov, hun er syg mandag efter weekenden, og det var faktisk det, 
der var min motivation – og det var jeg faktisk lidt overrasket over”.

På spørgsmålet om hvorvidt utryg-
hed i ansættelsen medfører et øget 
sygefravær er besvarelserne delt i 
to. Halvdelen har svaret, at det tror 
de i høj eller nogen grad, mens de 
resterende har svaret i mindre grad 
eller slet ikke.

91% har svaret, 
at de har kendskab 

til afdelingens 
procedure for syge- 

og raskmelding

Figur 21. Har det sidste års udvikling  
indenfor sygehusvæsnet, medført at du  
har været bekymret for din ansættelse?
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Sygeplejersker (n=104)

Social- og sundhedsassistenter (n=63)

I høj grad   I nogen grad     I mindre grad     Slet ikke           Ved ikke

Figur 22. Skyldes det høj arbejds-
moral, når en kollega vælger  
at gå på arbejde trods sygdom? 
(n=145, angivet i %)
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afdelingssygeplejersken er således også at spotte og tage hånd om de langtids-
friske med henblik på at forebygge sygefravær. Deltagerne var enstemmigt 
begejstret for ideen om at sætte mere fokus på de langtidsfriske, og i stedet 
for altid at tale om dem, der var fraværende, så også tale om dem, der faktisk 
var mødt på arbejde. Flere deltagere udtrykte dog bekymring for, at det kan 
skabe A- og B-hold, som eksempelvis denne deltager udtrykker det nedenfor:

”Jeg tror, at man skal passe på med at snakke for meget om det. 
Jeg tror heller ikke, man skal fremhæve dem, der er der hele tiden, 
som ikke har nogen sygedage, fordi så kan man hurtigt dele folk 
op, og så kan de, der i forvejen er lidt mere syge end andre, føle sig 
hængt ud”.  

Frem for et kollektivt fokus på de langtidsfriske er det derfor i højere 
grad en opgave for lederen, der skal tage mere hånd om dem.   

Ansvar og udvikling
I fokusgruppeinterviewene kommer vigtigheden af, at den enkelte medarbejder har et personligt ansvar for 
specifikke arbejdsopgaver, frem som en årsag, der spiller ind på sygefravær. I mindre enheder oplever medar-
bejderne i højere grad at have delegeret opgaver, som de skal sørge for bliver udført, og det forpligter kollega-
erne over for hinanden. Man har nogle ansvarsområder og nogle kompetencer, der gør, at man er nødt til at 
komme på arbejde:  

”Jeg tror, at når man er i en lille afdeling, så har hver enkelt et større ansvar. Så kender man det, har været 
der i mange år, og det er en specialiseret afdeling. Så hver har kompetencer, som andre ikke kan overtage. 
Vi har hvert vores speciale, som vi er super gode til. Så jeg tror, at der skal lidt mere til (at man melder sig 
syg)”.
  
I de større enheder er arbejdsopgaverne derimod mere flydende og uforudsigelige, og det giver umiddelbart 
færre muligheder for at uddelegere specifikke opgaver og dermed opnå samme grad af personligt ansvar. Flere 
deltagere taler i den forbindelse om, at de føler sig som en ressource, der til hver en tid kan erstattes. Specielt 
deltagerne fra akutafsnittene oplever en hverdag præget af, at man bare er et sæt hænder – en assistent eller 
sygeplejerske uden navn på:    

”Jeg er ikke kun armene og benene, når jeg er på arbejde, jeg er også X! Jeg er en person – jeg er en helhed, 
når jeg er på arbejde”. 

En vigtig motivationsfaktor for at gå på arbejde er således, at ens kompetencer og (udviklings)potentiale bliver 
set og udnyttet i afdelingen. Har man ansvar for, at noget skal lykkes, er der en langt mindre tendens til, at 
man melder sig syg – det skal faktisk stå meget slemt til, før man overhovedet ville overveje det, som denne 
deltager giver udtryk for:

”Jeg kunne ikke drømme om at lægge mig syg, hvis der kom gæster, jeg skulle stå og undervise, eller hvis jeg 
vidste, at jeg skulle sidde i ambulatoriet den dag. 

I nedbringelse af sygefraværet kan man derfor med fordel rette fokus mod at inddrage og udvikle den enkelte 
medarbejders (spids)kompetencer og ved fordeling af små som store opgaver skabe en kultur, hvor personligt 
ansvar står højt på dagsordenen. Dette er i høj grad en ledelsesopgave, men kræver samtidig også initiativ og 
engagement fra medarbejderen.

Deltagernes ideer om hvad de langtidsfriske kan, og hvem de er, er mange. Lig Kroghs beskrivelse tegner  
der sig et billede af en pligtopfyldende, ansvarsfuld og positiv medarbejder, der altid kommer på arbejde.  
To deltagere fortæller:

”Jeg må indrømme, jeg er selv en af dem, der stort set aldrig er syg. Og som jeg siger til mine kollegaer, jeg 
kommer pr. definition. Så kommer jeg altid glad ind ad døren hver morgen, indtil der er en eller anden, 
der har ødelagt det helt fantastisk.  Men sådan er min strategi. (…) Og jeg er altid glad. Jeg har heller ikke 
nogen børn. Jeg er blevet en halvgammel kvinde, og dermed har jeg heller ikke så mange forpligtigelser om-
kring mig, som dem, der har børn, der kan udmarvre dem fuldstændigt. Men jeg har altid været den type, 
der ligesom tilrettelagde det derhjemme, på arbejdet…jeg har altid haft det gode overblik. Jeg har altid nået 
det, jeg skulle. Og måske også lidt mere”. 

”De er meget pligtopfyldende og ansvarsbevidste. Har struktur på hverdagen og er faktisk rolige men-
nesker. (…) Der er forskellige typer, men dem jeg lige tænker på, tager en ting af gangen og lader sig ikke 
påvirke, kan bevare sig selv”.

Som illustreret ovenfor er den langtidsfriske medarbejder 
ofte den person, der evner at få det hele til at gå op i en højere 
enhed på arbejdet så vel som på hjemmefronten, og som selv 
i de mest pressede situationer kan bevare overblikket. Men de 
formår ikke blot at navigere i travlheden og uforudsigeligheden 
– de stortrives også i den, skriver Krogh. Dette gør sig også gæl-
dende for flere af deltagerne, der med en vis stolthed fortæller 
om dage, hvor de har fået det hele til at lykkes. De får nærmest 
et adrenalinkick ud af at overkomme det uoverkommelige.    

Det første citat giver også udtryk for en holdning til, hvem de langtidsfriske er, nemlig de ældre, mere erfarne 
medarbejdere uden små børn. Det er dem, der kan lukke øjnene og næsten i blinde går rundt og ved, hvem 
der gør hvad og hvordan. En anden deltager refererer tilsvarende til, at det relaterer sig til alder, og hvor man  
i øvrigt befinder sig i sit liv. Flere mener, at man har mere overskud, og ikke mindst erfaring, når man når en 
vis alder. 

Andre deltagere er dog uenige heri og forbinder snarere langtidsfriskhed med moral og opdragelse end med 
alder. En deltager siger:

”Så det handler også om ens egen morale igen og ens egen etik over for sit arbejde og hvilken arbejdsmo-
rale, du er opdraget med. Er du opdraget med, at det er okay at læne dig tilbage og sig: ”Nåh men de andre 
tager slæbet”, så er det også det, man gør”. 

Ifølge Krogh lever de langtidsfriske i lederens blinde vinkel, og deres største styrke kan samtidigt være deres 
største svaghed. Det ligger nemlig denne type af medarbejdere uendeligt fjernt at bede om hjælp, og de har 
svært ved at mærke, når de er overbelastede. Det kan have alvorlige konsekvenser for den langtidsfriske:

”Lederne skal holde samtaler med dem, der aldrig er syge. (…) når først de langtidsfriske har brugt alle de-
res ressourcer – det kan de jo også gøre i disse tider – så er det faktisk dem, der går ned med stress og ikke 
kommer tilbage, fordi de simpelthen har givet alt, hvad de har i så mange år. De har måske ikke lyttet til 
deres egen krop, og grænsen er overskredet for længst”.

Som leder skal man derfor ikke blot lade de velfungerende og stabile medarbejdere passe sig selv, men også 
være opmærksomme på dem, så de kan gå fra langtidsfriske til langtidsholdbare. En vigtig ledelsesopgave for 

Blandt de 87 % der svarede ja til at kollegaer  
gik syge på arbejdet, svarede 59 % , at det  
skyldes høj arbejdsmoral og 62 % at det skyldes 
et ønske om ikke at belaste sine kollegaer. 

52 % har svaret, at de ved præcis, hvor mange 
sygedage eller barns sygedag de har haft inden 
for det sidste år.

36 % har svaret nej, men jeg har en idé om 
antallet af dage.

11 % har svaret, at de ikke ved hvor mange dage.

79 % har svaret, at de ikke 
har haft behov for at tale 

med deres leder om deres sy-
gefravær inden for det sidste 
år. 16 % svarede, at de havde 

talt med deres leder
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Frustrationerne over sygefravær og dets konsekvenser var tydelige at mærke hos mange af deltagerne i under-
søgelsen. Som titlen på rapporten ”Tænk, hvis vi alle mødte op” indikerer, eksisterer der et håb om, at denne 
undersøgelse kan være det første skridt på vejen til at videreudvikle og forbedre arbejdsmiljøet og kulturen 
omkring sygefravær på Ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital.  

I denne rapport er det blevet afdækket, hvordan medarbejderne oplever og agerer i forhold til sygefravær.  
På baggrund heraf tegner der sig et billede af fem vigtige indsatsområder i forhold til at skabe trivsel og ned-
bringe sygefraværet – at gå fra ”overlevelse til overskud”, som Krogh også formulerer (Krogh 2009):

•	 Ledelse	
•	 Åbenhed
•	 Anerkendelse
•	 Medindflydelse
•	 Fællesskab

Ledelse.  På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at en anerkendende, nærværende og åben 
ledelsesstil er vigtige elementer i udviklingen af et godt arbejdsmiljø. Jo mere viden og anerkendelse med-
arbejderne får fra lederen, jo mere forståelse og samarbejdsvillighed udvises der. Medarbejderne efterspørger 
en synlig og ansvarsfuld leder, der på den ene side er konsekvent og retfærdig i håndhævelsen af nærværs-
politikken og på den anden side fleksibel og rummelig med øje for medarbejderens behov – arbejdsmæssige, 
private så vel som sociale. Lederens evne til at have en finger på pulsen og balancere mellem professionalisme 
og menneskelighed er en central nøgle til at nedbringe sygefraværet.  

Åbenhed omkring sygefravær går igen som en nødvendighed for at undgå misforståelser, mistillid og  
mobning. Ikke kun lederen, men også medarbejderne skal bidrage til at skabe en kultur i afdelingen, hvor 
man tør tale om sygdom og tør diskutere, hvad der er legalt og ikke-legalt sygefravær. Dialog og informering  
er nøgleord i forhold til at komme myter om sygefravær til livs og ikke mindst bryde med antagelser om, 
hvem det er, der er syge. I stedet for forestillinger som at det eksempelvis altid er de unge med børn, der er 
syge, er det vigtigt at skabe åbenhed om, hvordan det reelt forholder sig inden for de enkelte afsnit.     

Anerkendelse efterspørges fra både kollegaer og leders side og er vigtigt for oplevelsen af at blive set for 
det man yder til afdelingen, i patientplejen så vel som til det kollegiale fællesskab. Men det handler i høj grad 
også om at bliver accepteret som individ og have et værd frem for at være undværlig.    
 
Medindflydelse og fleksibilitet er vigtige faktorer for at trives i afdelingen, og jo større indflydelse man 
får på planlægningen af ens arbejdstid, jo mere tilfreds er man som medarbejder. Også medbestemmelse i 
forhold til arbejdsopgaver er vigtig, og især det at have et personligt ansvar for specifikke opgaver, forpligter 
og motiverer medarbejderne til at komme på arbejde.  Den beskrevne ”noget for noget”-kultur spiller en vigtig 
rolle i forhold til at kunne opretholde fleksibiliteten og den gode relation.  Det er en kultur, der bygger på en 
forventning om gensidighed. Man yder til hinanden i form af ydelser som eksempelvis at bytte vagter og give 
anerkendelse. Det er i denne løbende forhandlingsproces med kollegaer og leder, der dels gør at man kan få 
arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed, og dels kan legalisere former for sygefravær, der ikke er 
relateret til fysisk sygdom.

Fællesskab. Medarbejdernes indstilling og væremåde i forhold til arbejdet, kollegaerne og samarbejdet gør 
en afgørende forskel for arbejdsglæden og fremmødet i afdelingen. Især positiv indstilling, anerkendende 
attitude og holdånd er vigtige elementer i et velfungerende kollegialt fællesskab. Medarbejderne appellerer 
til, at man dropper ”alt det brok, og løfter i flok”. Samtidigt er relationen til kollegaerne præget af en moralsk 
ansvarsfølelse over for hinanden som eksempelvis betyder, at en ordning som off-dage ikke kan lade sig gøre 

I de kvalitative interviews blev der talt bemærkelsesværdigt lidt om udvikling af faglige kompetencer.  
De færreste har reflekteret over betydningen af at rette fokus mod udvikling og faglighed i forhold til at  
nedbringe sygefraværet, og meget få deltagere giver udtryk for et ønske om at komme på kursus, blive  
videreuddannet eller opnå kompetencer inden for et område. Som faktaboksen viser ovenfor, mener  
deltagerne, at egen faglig udvikling er et af de områder, sygefraværet har mindst indvirkning på. 

Dette kan blandt andet ses i lyset af, at man ikke oplever muligheden for at gå fra til andre aktiviteter,  
og hvor man arbejder fra dag til dag. En deltager fortæller: 

”jamen, det er der bare ikke tid til. Bare i dag, da jeg skulle komme her (til fokusgruppeinterviewet),  
var der to dernede (på afdelingen), som er syge og dårlige og alligevel er på arbejde. For ellers kommer  
det jo ikke til at køre, vel?! Og så skal man pludselig trække to timer ud, fordi man gerne vil være med,  
og det stresser jo bare dem endnu mere, og så kan man have dårlig samvittighed over det”.

Loyaliteten over for kollegaerne er vigtig, og man ønsker ikke at svigte dem. Som vist i foregående kapitel er 
det at ”løfte i flok” en væsentlig værdi i det kollegiale fællesskab, og i tider med højt arbejdspres er der noget, 
der tyder på, at det ofte tilsidesætter det individuelle behov for udvikling.  

Opsummering
I fortællingen om medarbejderen fremgår det at et højt arbejdspres, og for en tredjedel af deltagerne også  
frygten for at blive fyret, gør medarbejderne mere sårbare. Dels kommer denne sårbarhed til udtryk i patient-
plejen, hvor man oplever en følelse af magtesløshed, når man ikke kan levere den pleje til patienten, man 
gerne ville. Dels i forhold til mulighederne for videreudvikling af egne kompetencer og slutteligt spillede 
sårbarheden også ind på den måde, hvorpå man håndterer sygefraværet i praksis. Som vist meldte man sig 
eksempelvis syg i længere tid end man var for at virke troværdig.

Et personligt ansvar for specifikke opgaver er en central motivationsfaktor for at gå på arbejde. Har man en 
oplevelse af at blive brugt for de kompetencer, man besidder, frem for blot at være en ressource, er der en 
langt mindre tendens til, at man melder sig syg. I forhold til de langtidsfriske kan man med fordel også rette 
fokus mod løbende at udfordre denne gruppe af medarbejdere med nye ansvarsområder således, at de kan  
gå hen og blive langtidsholdbare. 

I spørgeskemaet blev deltagerne bedt om at vurdere ni forskellige udsagn og notere, i hvilken grad de mente, 
at sygefraværet havde konsekvenser på de udsagn. Her oplistet i prioriteret rækkefølge med øverste, som de 
områder, der er mest påvirket af sygefraværet. 

1) – den måde den enkelte prioriterer sine arbejdsopgaver på
2) – mulighederne for at introducere og oplære nyt personale
3) – Den daglig pleje, som patienten modtager
4) – den daglige arbejdsglæde
5) – muligheden for faglig  sparring mellem kollegaer i hverdagen
6) – de muligheder lederen har for at tilbyde medarbejderne faglig udvikling
7) – fastholdelse af personalet
8) – medarbejderens egen faglige udvikling
9) – de økonomiske midler afsnittet har til rådighed til uddannelse, temadag og lign.

KAPITEL 7 -  KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING



36

i praksis. Sygemeldinger, brok og ”privatlivet med på arbejde” tærer dog på relationerne, og bliver der ikke 
taget hånd om disse irritationsmomenter ledelsesmæssigt spiller det negativt ind på gruppedynamikken og 
kan føre til mobning og øget sygefravær. De fire øvrige indsatsområder nævnt ovenfor bidrager alle til at opret-
holde et godt kollegialt fællesskab. 

”Fra overlevelse til overskud” er titlen på Henrik Kroghs bog om de langtidsfriske (2009), og i denne 
rapport tegner der sig et billede af, at hverdagen for mange medarbejdere handler om at klare sig igennem fra 
dag-til-dag. Især i akutafsnittene er der tale om overlevelse, hvor der ikke er rum for at tænke langsigtet, og 
der er generelt i afdelingen et manglende overskud til at involvere sig i forskningsprojekter, videreuddannelse 
og lignende. Egen faglig udvikling, fastholdelse af personale og økonomi var temaer, der fyldte bemærkelses-
værdigt lidt i datamaterialet. Med denne rapport er det hensigten at sætte fokus på disse områder i fremtiden. 
Intentionen er at skabe overskud frem for underskud i afdelingen, med nye initiativer til udvikling af en 
kultur med medindflydelse, anerkendelse og åbenhed som nøgleelementer. Fra et økonomisk perspektiv er 
det klart, at udgifterne til sygefravær aldrig kan elimineres fuldstændigt, da der altid vil være sygdom. Ønsket 
er derimod at nedbringe udgifterne til den såkaldte spøgelsesafdeling på Ortopædkirurgisk afdeling nævnt i 
indledningen og frigive pengene til at realisere ovenstående og eksempelvis forbedre mulighederne for faglig 
udvikling og fastholdelse af personalet.   

Om end denne rapport er ved vejs ende, er sygefraværsprojektet på Ortopædkirurgisk afdeling først ved sin 
begyndelse. Næste skridt bliver at fremlægge resultaterne af undersøgelsen og aktivt involvere medarbejdere 
og ledere i udformningen af konkrete løsningsforslag til videre implementering på afdelingen.
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