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1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2200000

2400000

2600000

2800000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



Fordeling af sygefraværsdage
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Der er forskel i 
arbejdsmiljø! 



Langtidssygefravær i forskellige jobs 
- har vi 100 langtidssyge generelt, har vi:  



Relativ risiko for langtidssygefravær (8+ uger) alt 

efter uddannelseslængde 

0

1

2

3

4

Lang

videregående

udd. 4+ år

Mellemlang

videregående

udd. 3-4 år

Kort

videregående

udd.<3 år

Faglært Ingen/ufaglært



Relativ risiko for langtidssygefravær (8+ uger) 

fordelt på alder 
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Ledelseskvalitet… 

 

• I hvor høj grad ens nærmeste leder: 

– tilgodeser den enkelte medarbejders 
udviklingsmuligheder 

– prioriterer medarbejdernes tilfredshed i jobbet 

– er god til at planlægge arbejdet 

– er god til at løse konflikter  

 



Interaktion mellem tilfredshed med ledelsen og fysisk arbejdsmiljø
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Labriola, Christensen, Lund, Nielsen & Diderichsen. JOEM 2006;48:923-929.  



Psykosociale risikofaktorer for 

langtidssygefravær blandt kvinder
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Psykosociale risikofaktorer for langtidssygefravær 

blandt mænd
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Rygning og risiko for langtidssygefravær  
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Model   I justeret for alder, familie status 
Model  II justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer 
model III justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer og arbejdsmiljø  
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Review 

 Sterud T, Labriola M, Knardahl S, Lund T.  

  

 Betydningen av arbeidsfaktorer for 
sykefravær, arbeidsevne og uførhet.  

 

 

 Utredning for HODs Utvalg for å utrede omfanget av, årsaker 
til og mulige virkemidler mot utstøting og sykefravær i helse- 
og omsorgssektoren.  

 Helse- og Omsorgsdepartementet, Oslo, 4. mai 2011 



Ialt 838 abstracts blev gennemgået 

     

 

Tabell 3. Oversikt af databaser 

PubMed Cinahl  Academic Search  Psychinfo  Econlit  Soc.Index Business Source Premier ISI Web of Science Svemed   

Antal abstracts 604 59 33 21 2 14 19 59 27 



• Og 16 studier blev fundet faglige gode, alle 
publiceret inden for de sidste 10 år 

 

• Disse studier kom fra henholdsvis 

• Norge (3), Sverige (2), Danmark (3), Finland 
(5), Belgien (1) og Canada (2) 

 



Resultater 

• Der er beviselig sammenhæng mellem: 
eksponering og tilrettelæggelsen af arbejdet og 
risiko for senere sygefravær / førtidspension 
blandt forskellige grupper af medarbejdere i 
sundhedssektoren.  

• Disse eksponeringer kan groft opdeles i tre 
grupper af faktorer: 

• Psykosociale 
• Organisatoriske/virksomheds 
• Fysiske 



Psykosociale faktorer 

• Belastninger af såkaldte "job strain" (høje jobkrav 
og lav indflydelse) i arbejdet, øger risikoen for 
sygdom i almindelighed, samt øger risikoen for 
sygefravær på grund af muskel- og skeletbesvær 

• Forskellige mål for krav i arbejdet har samme 
effekt på både sygdom og førtidspension i mange 
af undersøgelserne 

• Lav social støtte øger risikoen for sygdom, og det 
samme gælder for oplevet uretfærdighed.  



Beslægtede fund findes i forholdet mellem  
virksomhedskultur og sygefravær: 

 
– En virksomheds kultur præget af mistænksomhed øges 

medarbejdernes risiko sygefravær, mens en omvendt 
opmuntrende- og støttende kultur har den modsatte 
effekt. 

– Vold, trusler og krav om at skjule følelser – faktorer der 
en stigning af, påvirker ligeledes risikoen for sygefravær 
blandt medarbejderne. 

– Videre er det sammenheng mellom oplevet mening i 
arbeidet, rolleklarhed, rollekonflikter og ledelseskvalitet, 
og medarbeidernes risiko for sykefravær 

– Desuden er der en sammenhæng mellem oplevet mening i 
arbejdet, rolleklarhed og ledelseskvalitet og 
medarbejdernes risiko for sygefravær. 

 



Faktorer på virksomhedsniveau 

• Alle undersøgelser af aften – og nattearbejde viser entydigt at 
dette øger risikoen for sygefravær sammenlignet med 
dagsarbejde.  

• Løst ansatte har mindre sygefravær end fastansatte 
Yderligere, når løst ansatte bliver fastansatte øges deres 
sygefravær til samme niveau som de fastansatte. 

• Sygeplejersker der arbejder med plejeopgaver der er team- 
organiseret, har mindre sygefravær end sygeplejersker der har 
”deres egne faste patienter”  

 



Fysiske faktorer 

• Fælles for alle undersøgelser af virkningerne af 
fysiske eksponeringer var, at målingen blev 
gennemført med spørgeskemaer.  

• Samstemmigt viser resultaterne, at risikoen 
for sygefravær steg med opfattes øget fysisk 
belastninger. 



Anbefalinger 

• Fokus på reduktion af potentielt foranderlige 
negative psykosociale faktorer. I denne 
forbindelse vil omdrejningspunktet være 
ledelsen på organisations niveau. 

• Fokus på at reducere de sundhedsmæssige 
risici, som per definition er del af sundheds- 
og omsorgarbejdet  

• Negative konsekvenser af patient- og 
kundekontakt, samt tunge løft og bevægelser 



Anbefalinger 

• Gennemfør et lignende studie af 
interventionsstudier, for at få et overblik over 
den viden der findes og som kan overføres til 
sundhedssektoren i Danmark.  

• Der er behov for overførsel af "modeller for 
god praksis" med hensyn til nedbringelse af 
sygefravær og førtidspension blandt ansatte i 
sundhedssektoren i Danmark 
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Tilbage til arbejde 



Tilbage til arbejde (TTA) 

• Vurdering af problemet på individniveau: hvad er 
helbredsproblemet, og hvad er arbejdet der skal udføres 

• Opbygning af den sygemeldtes ”commitment” til TTA 

• Vedligehold ovenstående! 

• Tag fastholdelse alvorligt: Den tilbagevendte skal følges  
  

      Briand et al., 2007 

 



Et svensk eksempel  

• Mulighed for ved sygdom at 

– vælge mellem arbejdsopgaver 
– udføre det mest nødvendige, og udsætte resten 
– få hjælp af kolleger 
– arbejde langsommere 
– holde længere pauser 
– forkorte arbejdsdagen 
– gå hjem, og udføre arbejdet senere 
– arbejde uden at blive forstyrret på arbejdspladsen 
– arbejde hjemme  
         (Johansson og Johansson 2004) 

 



Antal tilpasningsmuligheder 

% 

Arbejdsmarkedsstatus og antal 
tilpasningsmuligheder - kvinder 



Arbejdsmarkedsstatus og antal 
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Fra et hospital i Baltimore… 
• Løbende uddannelse af både medarbejdere og 

overordnede 

• Tilpasning af eksisterende job baseret på jobanalyse 

• Ændring af arbejdsfunktioner 

• Team til sagsbehandling af sygefravær 

• Inddragelse af arbejdsmiljøprofessionelle i indplacering af 
raskmeldte med restriktioner 



Resultater 

• Gennemsnitlig antal sygedage/sag 
faldt fra 26,3 til 12 - faktor 2,2 

• Det samme med antal nye 
sygefraværssager - faktor 2!! 

 

 
(Se review af Krause N, Lund T 2004)  



Brug af  TTA-koordinatorer er i mange tilfælde forbundet med en kortere 

sygefraværsperiode og færre økonomiske omkostninger (Shaw 2008). 

 

 For at kunne skabe en tidlig indsats, hvor den 
enkelte persons sygdomssituation afklares i 
parallelle forløb hos forskellige faglige eksperter, 
og hvor relationen til den sygemeldtes arbejde 
indtænkes allerede i afklaringsfasen….. 

 Er det nødvendigt med en stærkere 
koordinerende funktion, der kan skabe øget 
samarbejde mellem sygehuse, praktiserende 
læger/speciallæger, kommunernes sundheds- og 
jobcentre samt arbejdspladsen. 

 



Næstsidste dias!!! 

• Det har længe været kendt, at lægediagnosticerede 
helbredsproblemer kun forklarer en mindre del af 
variationen i sygefravær og førtidig afgang fra 
arbejdsmarkedet.  

• Derimod synes de ansattes oplevelse af arbejdspladsen 
og arbejdsmiljøet at forklare en væsentlig del af 
variationen i sygefraværet.  

• Både fravær og førtidig afgang fra arbejdsmarkedet 
forebygges derfor potentielt bedre gennem indsatser 
på arbejdspladsen end ved lægelige eller sociale tiltag. 
 

 (Taylor 1968) 



Tak for opmærksomheden! 


