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Bakgrunnen

▪ Fra fravær til nærvær. Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid 
(Bogen & Lien 2015)

▪ Registerstudie

▪ 13 prosent av sykehjemmene (priv./ideelle/kommunale) lavere 
sykefravær enn kommunegjennomsnittet (f.o.m. 2010 - t.o.m. 2013). 
N=530 (av 1000 sykehjem)

▪ 23 prosent tre av de fire årene

▪ Casestudie

▪ Ledere: strenge, tydelige og rettferdige, tilstedeværende og 
handlekraftige, kompetanse og utvikling, forebygging

▪ Undersøke dette nærmere

▪ Privat drevne virksomheter jevnt over lavere sykefravær

▪ Kontaktet NHO Service og Handel

▪ Forskerne presenterte problemstillingen

▪ Søkte midler: NHO arbeidsmiljøfond og NHO SH egenandel



Problemstilling og metode

▪ Hvorfor noen private og kommunale sykehjem/ renholds-
virksomheter klarer å holde et lavt sykefravær over tid?

▪ Likheter og forskjeller?

▪ Lavt sykefravær?

▪ Kommunene: 9,6 % (tot.), H&O: 11,32 %, renhold: 11,7 % (KS-tall)

▪ Private: 

▪ Jevnt over 2 prosentpoeng under

▪ Større variasjoner enn i kommunene, men aldri høyere

▪ Ikke sykefravær som handler om alvorlig sykdom og som ikke 
arbeidsrelatert

▪ Fravær knyttet til mer diffuse forhold

▪ Jobbrelatert fravær



Utvalg og informanter
▪ Utvalg:

▪ Styringsgruppen, kommunal helseetat, NAV arbeidslivssenter

▪ Intervjuer – informantenes refleksjoner og forklaringer

▪ Sykehjem

▪ Privat drevne: 5 (11 ledere, 6 ans./tv/vo). Totalt: 17

▪ Kommunalt drevne: 3 (7 ledere, 12 ans./tv/vo). Totalt: 19

▪ Renhold

▪ Privat drevne: 3 (5 ledere, 4 ans./vo). Totalt: 9

▪ Kommunalt drevne: 3 (9 ledere, 10 ans/tv/vo): 19

▪ 4 på konsern-/etatsnivå

▪ 2 IA-rådgivere, NAV arbeidslivssenter

▪ Totalt: 70 informanter

▪ Intervjuet i tidsrommet: H-2017 til V-2018



Begrensninger

▪ Ikke generaliserbart (14 virksomheter)

▪ Utvalget – «atypiske» – lavt sykefravær

▪ Ikke årsaksforklaringer, hypotesegenererende

▪ Men inspirasjon/tips til andre 

▪ Andre faktorer (alder, kjønn, ansattes helse)

▪ «Healthier worker effect»?

▪ Virksomheter med høyt sykefravær gjør det samme uten 
at det har gitt lavere sykefravær?

▪ Betraktninger de intervjuede har gjort seg om grunnene 
til det lave sykefraværet (særlig lederne – deres ansvar)

▪ Tilfeldigheter eller tatt bevisste grep?



Inkluderende arbeidsliv

▪ Arbeidslinja, IA-avtalen

▪ Aktivitetskravet: utprøving av arbeidsevne via arbeidsrettede 
tiltak (gradert sykmelding)

▪ Tilretteleggingsplikt (AML § 4-1) 

▪ Arbeidsgivers særlige plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere med redusert 
arbeidsevne (§ 4-6)

▪ Tilrettelegge «så langt det er mulig» 

▪ Først og fremst tilpasning ift eget arbeid, ikke skape ny stilling

▪ Dokumentasjonsplikten – oppfølgingsplaner og dialogmøter

▪Medvirkningsplikten (AML § 2-3, FL § 8-8) 

▪ Arbeidstaker har en plikt til å gi opplysninger om egen funksjonsevne og 
medvirke til at hensiktsmessige tilretteleggings- og utprøvningstiltak blir 
gjennomført



Sykdom og plager/ «vondter»

▪ Sykdom («disease») vs. plager («illness»)

▪ «unødvendig» sykefravær (handlingsrom)

▪ Generell holdning?: 

▪ Sykefravær (og diagnose) en privatsak

▪ Hvile og ro fremfor (noe) aktivitet vs. lovverket/forskningen 

▪ Lov- og avtaleverk:

▪ Sosiale årsaker (ikke rett, med unntak)

▪ Dialog og kontakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

▪ (En viss) aktivitet (tilrettelegging/gradert sykmelding)

▪ Ny holdning?

▪ Sykefravær ikke en privatsak, kun diagnosen



«Streng» sykefraværsoppfølging

▪ Korttidsfraværet - rutiner

▪Ringe tre første dagene ved fravær

▪Dialog

▪ Antatt varighet? 

▪ Funksjonsnivå?

▪ Muligheter for aktivitet hvis tilrettelegging? 

▪ Hva kan arbeidsgiver gjøre/du gjøre?

▪ Andre oppgaver, kortvarig tilbaketrekking?

▪ Fordeling av arbeidsbyrde



▪ Kartlegger sykefraværet

▪ Spesielle mønstre? (inneklemte dager, ifm helg, kronikere, annet?)

▪ Hyppige/flere lange fravær

▪ Kaller inn til samtale (håndsrekning/kontroll)

▪ Årsaker?: Helse/manglende mestring/privatliv (åpenhet)

▪ Betydning for tilretteleggingsmulighetene/-innretningen

▪ Fra å la de syke være i fred til å finne mulighetene for noe
aktivitet – også ved korttidsfravær

▪ Grenseoppgangen: sykdom og plager/vondter man kan gå på 
jobb med (med (noe) tilrettelegging)

▪ Holdninger/ «tradisjon» - Gå hjem og hvil deg?

▪ Endrete rutiner/følger tidl. rutiner og holdninger til sykefravær

▪ Manglende kompetanse om kropp/helse/arbeid?

▪ Opplysningsarbeid (leder/NAV/jordmor)

▪ Når bør man holde seg hjemme?Hvilke vondter/plager kan man gå på 
jobb med?

Innsikt og holdnings-/atferdsendring



▪ Ledere «tett på» sine ansatte

▪ «Tett på» - observerer/samtaler med ansatte i arbeidshverdagen

▪ Innsikt og mulighet for å forebygge fravær (sliten, konflikter m.m.)

▪ Oppgaveprioritering og -fordeling

▪ Relasjoner – mellom leder og ansatte/mellom ansatte

▪ Driften, kvaliteten (pasienter/kunder) 

▪ Kolleger (arbeidsmiljø og mer-belastning)

▪ Relasjonene mellom kollegene:

▪ Takhøyde, respekt, hjelpe hverandre, team

▪ Dårlig dag/sliten 

▪ Alternere krevende oppgaver (rettferdighet/ fordele belastninger)

▪ Opptatt av kompetanse – mestring/forebygging

▪ Om korrekt bruk av redskaper/ergonomisk riktige arbeidsmetoder 
(renhold), kunnskap om flater og renholdsmetode/kjemikalier

Relasjonsorienterte ledere



Tilretteleggings- og medvirkningsplikten

▪ Regelverket: «så langt det er mulig»

▪ Store virksomheter, stort ansvar

▪ Strekker seg langt, men grenser

▪ varighet/omfang og kjerneoppgaver

1. Kollektiv tilrettelegging/forebygging

▪ Fysisk tilrettelegging 

▪ Hjelpemidler/utstyr/ny teknologi (særlig renhold)

2. Individuell tilrettelegging/forebygging

▪ Tar raskt tak

▪ Ytterligere tilrettelegging

▪ Emosjonelle belastninger/dårlig dag

▪ Tilbaketrekning fra pasienter (kortvarig), andre arbeidsoppgaver, 
«time out»



Avsluttende betraktninger

▪ Stiller spørsmål og setter krav til (noe) aktivitet

▪ Også ved korttidsfravær

▪ Tidlig og tett oppfølging

▪ Forsøker å dra opp grensene 

▪ Sykdom vs vondter/plager som man kan jobbe med (med noe 
tilrettelegging)

▪ Tidsbegrenset tilrettelegging og grense for omfang

▪ Grenser for inkludering?

▪ Dialogregimet og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

▪ Sykefraværet ikke en privatsak – konsekvensene

▪ Diagnosen er en privatsak

▪ Tettere oppfølging «prisen» å betale?



Takk for oppmerksomheten!

Kontaktinformasjon: lise.lien@fafo.no


