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Målet er  
 

4,7 % sygefravær 
i 2011 



Baggrundsviden - sygefravær 

Det kommunale 
landsgennemsnit i % 

DK AK 
2006 4,8 5,7 
2007 6,2 6,5 
2008 4,9 6,0 
2009 5,9 

Kilde: Det fælles-
kommunale løndatakontor 
(FLD) 

Udviklingen i AK i % 

1. 2. 3. 4. Året 

06 6,8 4,5 4,7 6,8 5,7 

07 8,3 5,7 5,4 7,0 6,5 

08 7,1 5,3 4,9 6,5 6,0 

09 6,4 4,8 4,9 7,4 5,9 

10 6,9 4,8 4,8 

11 4,7 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Målet blev fastlagt i 06 ca. = det kommunale gennemsnitStigningen fra 6,4 til 6,9 svarer 12 stillinger på årsplan (en skyhøj stigning – nu neden på gennemsnittet igen).0,1 % (i totalen for kommunen) = 4700 t. pr. år.1 fuldtidsansat = 1924 timer pr. år0,1 % total for kommunen = 2,5 stilling



Sygefraværsstrategi – den korte bane 
- til udgangen af 2011  
 
 Der arbejdes med 

sygefraværet lokalt og i den 
nære relation. 

 
 Indgåede aftaler om reduktion 

af sygefravær effektueres. 
 
 Arbejdet understøttes af CLP 

med tværgående tiltag. 
 
 Med udgangen af 2011 

forelægges plan for det videre 
arbejde med reduktion af SF i 
forhold til behov 

 
 

Tidsplan  
• Juni 2010: afholdt 

sygefraværsrunde og aftaler 
om reduktion af SF blev 
indgået 

• Januar 2011: opfølgning på 
aftaler de steder hvor reduktion 
ikke sker 

• Juni 2011: generel opfølgning 
på aftaler et år efter indgåelse 

• Herefter vurderes, om SF 
falder tilfredsstillende 
 
 
 
 



Sygefraværsrunden maj/juni 2010 
• Aftalerne er indgået. Højt, men realistisk 

ambitionsniveau 
• Mange lokale initiativer i gang fx 

– MED-help jobcenteret/omsorgsafdelingen 
– Stratego – konsulentbistand i 7 daginstitutioner 
– Procedurer for fraværsaftaler 
– Mødestruktur om sygefravær 
– Valcon – konsulentbistand i ØC 
– Og meget andet 
 

• Forventet effekt (alt andet lige) 5,1 % med udgangen af 
2011 

 
• Det svarer til 44 stillinger (sammenlignet med 1. kv. 10) 

 
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
5,1% er fratrukket evt. sygemeldinger hos de afskedigede i forbindelse med implementering af budget 2011 



Tværgående tiltag – 1 (tovholder CLP) 
• Trivselssite på intranettet (sep. 10) 
Kører allerede, evalueret af forsk. ledere, udbygges løbende 
 
• Data/statistik (marts 11) 
Undersøge muligheder og udvælge SF-rapporter via OPUS 

samt udfærdige vejledning i rapportgenerering 
Udbyde undervisning i rapportgenerering og analyse af disse 
Tilpasse samlede SF-oversigt til faktisk organisation 
Oversigt over SF% for personer på særlige jobvilkår (fx 

løntilskud, flexjob, skånejob, praktik) 
 
• Procedure vedr. SF og mulighederklæringer (april 11) 
Udvælge procedure vedr. SF (1-5-14) og udrulle koncept 

Konceptet skal have sammenhæng til brug af 
mulighedserklæringer 

 
 
 
 
 

 
 
 



Tværgående tiltag – 2 (tovholder CLP) 
• Uddannelse via Center for Stress og Psykisk 

Arbejdsmiljø (CSOPA) (fra marts 11) 
 
Fuldt finansieret, valgfrit indhold, underviser og form  
Krav: 30/35 kursister pr. kursus, ikke akademikere 
Tværgående emner eller fokus på 1-2 institutioners særlige 

udfordringer/ønsker 
 
Fx 1-5-14-konceptet og den svære samtale 
 Træk af SF-rapporter, analyse og brug af data 
 IGLO-modellen, stress, mobning, social kapital, fokus på 

samarbejde, rolleafklaring, konfliktløsning/konflikthåndtering 
 Arbejdet med trivselsundersøgelsen og trivsel 
 Og meget mere – kun fantasien sætter grænser! 
 
Har du ønsker/behov kontakt mette.horsgaard@albertslund.dk (CLP) 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Afdækker behov – i første omgang på daginstitutionsområdet via samarbejde med konsulent fra PCA. Men alle med behov/ønsker eller forespørgsler må meget gerne henvende sig til mig – og så finder vi ud af noget!

mailto:mette.horsgaard@albertslund.dk


Tværgående tiltag – 3 (tovholder CLP) 
• Integration af SF i styringsværktøjer (jan 2011) 
Hvor og hvordan skal SF indgå i de forskellige styringsværktøjer 

i AK: områdebevillinger, LULS, VP’erne eller… 
 
• Trivselsundersøgelse og APV (afholdes 4.kvartal 2011) 
Skal køre samtidig og med hvilket værktøj 
 
• Incitamentsstrukturer og kommunikation (forår 2011) 
Udtænke og implementere 
 
• Arbejdsskader og risikoledelse (2011) 
Proces i MED ifht. det psykiske arbejdsmiljø 
Arbejde aktivt mod reduktion af arbejdsskader: BUF- stress, 

SOF- forvridninger (jf. statistik for arbejdsskader) 
 
 
 
 
 
 



Risikovurdering 

 Risikofaktorer ifht. at nå 
målet 
 

• Implementering af budget 
2011  
 

 Opfølgning i jan 2011 
 
 

• 2. og 3. kvartal 10 har et 
relativt lavt SF 

• Der vil ved årets udgang 
blive set på behov for 
opfølgning ifht 
udviklingen i det samlede 
SF i 2010 

 
 



Sygefraværsstrategi – den lange bane 
- fra 2012 

Forskellige scenarier 
• Sygefraværet falder som aftalt: fortsætter lig ’den korte 

bane’ 
• Sygefraværet falder de fleste steder som aftalt: 

fortsætter lig ’den korte bane’, men udpeger områder 
der arbejdes særligt med 

• Sygefraværet falder ikke som aftalt: pilotforsøg med 
ekstern konsulent som skræddersyr AK-koncept som 
CLP efterfølgende udbreder til hele organisationen 

• Sygefraværet falder ikke som aftalt: masterprojekt – et 
samlet forløb for hele organisationen fra ekstern 
konsulent 
 



Hvad skal den enkelte leder gøre… 

• Arbejde aktivt med at reducere sygefraværet i 
afdelingen/enheden – som minimum indfri de indgåede 
aftaler vedr. sygefravær 

• Aktivt anvende de værktøjer og muligheder som stilles 
til rådighed fx trivselssitet, uddannelsesmuligheder, 
rapportgenerering i opus m.m. (jf. dias 6-8) 

• Bruge de nye koncepter som implementeres fx 1-5-14 
m.m. (jf. dias 6-8) 

• Kontakte mette.horsgaard@albertslund.dk ved behov 
 

mailto:mette.horsgaard@albertslund.dk
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