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Nordmenn er på lykketoppen, helsetoppen, 
arbeidsmiljøtoppen, inntektstoppen…
… og på den høyeste sykefraværstoppen



Sykefraværsprosjektet ved Sørlandet Sykehus

• Hensikten med prosjektet:
1. Finne spesifikke og virkningsfulle tiltak som kan redusere sykefraværet
2. Bidra vitenskapelig til økt kunnskap om (kjønnsforskjeller i) sykefravær

• Problemstillingen:
Kan forhold knyttet til arbeidsstedet bidra til å forklare variasjoner i sykefravær og 
sykenærvær?

- og hva kan arbeidsgiver bidra med for å redusere sykefraværet?

• Prosjektmidler fra KLP til forskning og tiltak
§ Prosjektperiode 1.6.2011 - 16.03.2016
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Hva kan påvirke sykefravær?

Samfunnet 
forøvrig 

Nære 
omgivelser 

Arbeidsplassen

Individuelle 
trekk

Samfunnet 
üØkonomiske incentiver 
üDisiplinerings- og 
sammensetningshypoteser
üSamfunnsnormer 
Nære omgivelser:
üFamilie, sivilstatus
ü”Den doble/triple byrde”
üFastlegen; portvakten
üNormer og kultur
Arbeidsplassen:
üLedelse 
üStruktur
üPsykososialt arbeidsmiljø
üFysisk arbeidsmiljø
üNormer og kultur
Individuelle trekk:
üKjønn, alder
üUtdanning, yrke
üLøsningsstrategier 
üHoldninger, forventninger 
üPassivisering
üPersonlighet 
üHelse; objektiv/subjektiv



Sykefraværsterskelen

Sykemeldte
- kan ikke 
være i jobb 

Sykemeldte 
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Nytt prosjekt i SSHF i forhold til sykefravær

• Ledergruppen har vedtatt at det skal jobbes særskilt 
med gruppen medarbeidere som har høyt 
sykefravær gjennom flere år.

• Mål: Økt nærvær for den enkelte som igjen vil 
redusere arbeidsbelastningen i enheten

• BHT i samarbeid mellom ledere verneombud og 
tillitsvalgte har utarbeidet et oppfølgingsprogram

• BHT skal bistå lederne med gjennomføring av dette 
arbeidet 



Hvorfor har jeg jobbet mye med fravær?

• Uro over tid i begge avdelinger 
• Medarbeiderundersøkelsen
• Lederskifter
• Utfordrende arbeidsmiljø
• Fraværet var høyt begge steder 

3A: 12-18%
Akuttmottak: Lavt langtidsfravær
Høyere korttidsfravær

• Vanskelig  dekke vakter
• Vanskelig å rekruttere nye



Hvordan ta tak i situasjonen?

• Kontakt med personal avdelingen for hjelp 
og rådgivning

• Identifisere utfordringer og ressurser
• MU og personalmøter som et utgangspunkt
• Det høye sykefraværet og 

arbeidsmiljøutfordringene ble sett i 
sammenheng 

• Lage en plan for videre arbeid - årsplan 



Årsplan

Hovedmål: En avdeling preget av vennlighet 
og romslighet og et stabilt lavt sykefravær over 
tid.

Hovedelementene:
§ Psykososialt arbeidsmiljø og kultur
§ Ledelse og organisering
§ Faglig utvikling
§ Individuelle tiltak





Psykososialt 
arbeidsmiljø og kultur
• Medarbeiderundersøkelsen
• Personaltur- Farsund/Båly-

utarbeide egne mål
• Undersøkelse ift sykefravær
• Personalseminarer
• Kontinuerlig fokus på miljø, 

ukentlige møter 
• Vernerunder/dialogmøter

Ledelse og 
organisering
• Leder gjør selv det som 

forventes av medarbeiderne
• Tydeliggjøre forventninger til 

ansatt
• Lederstøtte fra P&A
• Personalmøter
• Organisere bort 

frustrasjonspunkter
• Rekruttering

Faglig utvikling
• Ansettelse av 

fagsykepleier/assisterende 
• Fag - lunsjer/kvelder 
• Fagdager
• Faggrupper
• Internundervisning
• Faglige samtaler
• Behandling av TQM og arbeid 

med meldekultur -
forbedringsarbeid

Individuelle tiltak
• Medarbeider-

/utviklingssamtaler
• Individuelle avtaler om eget 

bidrag i arbeidsmiljøet
• Håndtere uakseptabel atferd
• Trekantsamtaler ved 

uoverensstemmelser
• Følge opp 

sykefravær/sykemeldte







Hvordan jobber jeg?

• Lovverket – IA-avtalen
• Hvordan melde fravær?
• Fraværsoppfølging
• Snakke om fravær og holdninger til eget fravær i 

medarbeidersamtalen
• Egenmelding – sykemelding
• Ansettelser - rekruttering



Lovverket – IA-avtalen
= intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

• Målet med avtalen er å forebygge og redusere 
sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre 
arbeidsmiljøet. 

• Med IA-avtalen skal det være et tettere samarbeid 
mellom arbeidstakerne, bedriften, NAV og 
helsetjenesten à lege, arbeidsgiver og arbeidstaker 
skal samarbeide om å lage en oppfølgingsplan når 
en arbeidstaker er langtidssykemeldt. 
– Målet er å få arbeidstakeren raskere tilbake i jobb og 

tilrettelegge om nødvendig



Hvordan melde fravær?

• Alt sykefravær skal meldes direkte til leder eller den 
som er i leders sted



Fraværsoppfølging

• Ringe den ansatte raskt for å høre hvordan det går
• Tilby tilrettelegging hvis mulig
• Sykefraværsoppfølging ved lengre fravær

- Stille mer direkte spørsmål i dialogmøter
- Fortelle legen om muligheter til tilrettelegging

• Søke NAV om fritak fra arbeidsgiveransvar for 
gravide og kronisk syke

• Tilretteleggingstilskudd og kollegastøtte fra NAV
• Bruk NAV som er samarbeidspartner 



Medarbeidersamtalen

• Snakke med den ansatte om fravær og eget bidrag 
til arbeidsmiljøet

• Ansvarliggjøre den en enkelte
• Hva vil du jobbe spesielt med dette året i forhold til 

arbeidsmiljøet? (mål for et bedre arbeidsmiljø)
• Snakke om mulighetene for tilrettelegging, og om 

det er spesielle behov den enkelte har som vi enkelt 
kan gjøre noe med



Sykemelding - egenmelding

• Trenger ikke sykemelding ved fravær under 
8 dager – kan da heller velge egenmelding

• Oppfordre til dialog med leder før det blir 
sykemelding



Ansettelser - rekruttering

• Intervjuer – holdninger til egen helse
• Snakke om forventninger til nye 

medarbeidere i intervjuene:
– Arbeidsmiljøbidrag

• Referanser 



Tilstedeværelse
• Vær synlig i avdelingen og vær sammen med dine 

medarbeidere
• Legg vekt på å spise lunsj med de ansatte daglig –

god møteplass med mulighet til å treffe mange
• Snakk med alle hver dag- nattevakter, dagvakter og 

overgangen fra dag til kveld
• Prøver alltid å være positiv – start dagen med et 

smil 
• God morgen – god vakt - sov godt



LE – DEL – SE 



Hva har jeg lært?
• Arbeidet tar tid, men det nytter
• Det er en kontinuerlig prosess – ikke tenk at du blir 

ferdig à Et godt arbeidsmiljø og arbeid med 
sykefravær krever kontinuerlig fokus og 
oppmerksomhet, aktive «levende» tiltak og dialog

• Arbeid med sykefravær, krever at du jobber med 
arbeidsmiljøet parallelt – arbeidsmiljøet kan påvirke 
sykefraværet 

• Man må jobbe bredt, systematisk og langsiktig
• Ha mål som er oppnåelige, målbare og realistiske
• Ha forventninger til de ansatte – alle har et ansvar 

for å bidra



• Være tydelig
• Vær ydmyk i det du gjør
• Gå foran som et godt eksempel
• Innse hva som er din egen begrensning og søk hjelp 

fra andre – lytt til rådene du får
• Ikke vær redd for å stå i det som er vanskelig
• Ikke alt fravær kan unngås
• Det viktig å forebygge ved å bygge gode holdninger
• Bruk NAV som er samarbeidspartner 
• Snakke om fravær og arbeidsmiljø i 

medarbeidersamtaler – ansvarliggjøre den enkelte



Hvordan har dette gått?

• Arbeidsmiljøet veldig bra. De ansatte er i dag trygge 
på seg selv og andre, de har respekt for hverandre 
og stor arbeidsglede 

• Sykefraværet har gått nedJ
2011: 12,7%
2012: 8,6%
2014: 6,2%
2017: 5,9%

• De som har det bra på jobb, lærer og presterer 
bedre og ikke minst – de kommer på jobb



Utviklingen av sykefraværet på 3A




