
Chefteamindstilling: Sygefraværsstrategi 2018 

Den 9. november 2017, Arbejdsmiljø & Sygefravær  

Baggrund: 
I 2014 faldt sygefraværet i Sundhed og Omsorg fra 13,9 dage til 12,64 dage, og derefter har det bølget lidt 
op og ned i store og små skvulp. Prognosen for 2017 pegede ved udgangen af september på et årsresul-
tat på 13,18 fraværsdage.  
Sygefraværet har dog stået i stampe gennem en periode fra starten af 2017, og der er derfor nu behov for 
en ny genoplivning af den insisterende indsats fra 2014.  
Sideløbende med denne indsats er der øget fokus på en række indsatser i en tværmagistratslig kontekst 
og det lange seje træk dvs. den ”sædvanlige” drift af indsatser omkring arbejdsmiljø og sygefravær. 
 
Egne og andre kommuners erfaringer er, at når topledelsen går forrest og stiller sig op på ølkassen, så 
følger statistikken med. Der er derfor lagt vægt på i de foreslåede indsatser, at hele organisationen er en 
del af arbejdet med sygefravær og at alle har en rolle – især Chefteamet og direktionerne. 

Beslutninger: 
 
Chefteamet skal drøfte og beslutte indsatserne i bilaget. 
 
Chefteamet skal beslutte: 

• At indsatsen opgraderes til et must-win battle 

• At HMU inddrages i det videre arbejde. 

• At der afsættes ressourcer til understøttelse i HR, Kommunikation, Innovation og Økonomi- og 
Målstyring 

• At der nedsættes særligt taskforce, der skal understøtte indsatsen ledelsesmæssigt. (f.eks. Maj 
Morgenstjerne, Ulla Reintoft, Thune Korsager) 

 

Effekt og målopfølgning: 
 
Den ønskede effekt er et lavere sygefravær blandt andet baseret på en ledelsesmæssig bevågenhed. 
 
Målet er fortsat at nå ned på at vi i MSO har et sygefravær på 11,5 dage pr fuldtidsansat i 2018. 
Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær følger sygefraværet kvartalsvist, ligesom der kvartalsvist følges 
op på indsatser og aftaler med direktionerne for de områder, der har højt sygefravær eller er stigende. 
 

Implementering: 
Da formålet med processen er en top-down strategi implementeres indsatserne gennem CT og ned gen-
nem organisationen. 
Chefteamet skal vække direktionernes og ledernes interesse og bidrage til at de rette kompetencer kom-
mer i spil.  
Selve implementeringen kører i en proces over 6 måneder. 

 
 

 

Kommunikation: 
Sygefraværsarbejdet kører i tre spor:1) tværgående politisk i Aarhus Kommune, 2) ”det lange seje træk” for 
bedre trivsel og sundhedsfremme på MSOs arbejdspladser og 3) en insisterende sygefraværsindsats i de før-
ste seks måneder af 2018.  
Den insisterende indsats vil i højere grad blive kommunikeret ud direkte fra Chefteamet til resten af organisati-
onen og på alle niveauer, som vi oplevede i 2014.  
 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  

    

Ansvarlig/Navn: Maj Morgenstjerne  

Deltager på mødet: Maj Morgenstjerne (5171 5388) Louise Christensen (4185 5125) 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget x Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

 200.000   

Afsættes på arbejdsmiljøkontoen til arrangementer, oplægsholdere, osv. 

    9. nov 17  15. dec 17  Januar   

    

 Chefteam-møde HMU-drøftelse Iværksættelse af indsat-
sen 

  



Referat: 

Chefteamet drøftede og tiltrådte indsatserne i bilaget, således 

• At indsatsen skal have et ledelsesmæssigt fokus, hvor chefteamet står tydeligt bag. Der skal være løbende nedslag og vurdering af hvad der virker, men det define-

res ikke som et Must Win battle pt. 

• At HMU inddrages i det videre arbejde. 

• At der afsættes ressourcer til understøttelse i HR, Kommunikation, Innovation og Økonomi- og Målstyring 

• At der nedsættes særligt taskforce, der skal understøtte indsatsen ledelsesmæssigt. (f.eks. Maj Morgenstjerne, Ulla Reintoft, Thune Korsager) 

  

Følgende tages med i det videre arbejde: 

• Inddrage direktionerne – ”vende blank stykke papir” om deres bud.  

• OBS! På at direktørgruppen har emnet som et politisk Must Win. 

• Overveje andre metoder – økonomiske incitamenter (Kirstine/Charlotte ser på model) 

• Klyngen har sat et arbejde i gang med et indikatorskema med udvalgte parametre – er i opstartsfasen og skal drøftes med områderne.  

• Arbejdsvilkår skal undersøges nærmere (Vibeke) 


