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”Det er alltid mennesker i det”



Historien

2002/2003: Sykefravær ca 15 %

IA-bedrift

«Nærværsstrategi»

Kompetanseheving av både medarbeidere og ledere.

ISS – BHT – NAV

2013: 6,83 %

2018: 6,92 % 

Har vi knekt koden? 
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«We’re going to be the world’s greatest service organisation»

• Digitalisering av arbeidsprosesser
• God opplæring, nye metoder, nytt 

utstyr
• Gode lederverktøy

• Care
• Personal- og lederhåndboken

• Fokus
• Rapportering
• HMS starter alle møter

• Tilrettelegging
• Kartlegging av 

arbeidsoppgaver

• Ny rekrutteringsstrategi
• Forventningsavklaring

• Arbeidsoppgaver, 
opplæring, sykefravær

• Anerkjennelseskultur
• Stolthet
• «EPLET»

• Kompetanse
• Kunnskap om kunden,
• Identifikasjon med kunden

• Servicekonsept 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forventingsavklaring går både på SM og leder.Under her kan du ta med en liten kuriositet: Hvor i ISS er sykefraværet lavest? 	- skjer mest endringer	- 10-12 kunder om dagen	- kjøre bil mellom kundene i all slags vær
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Forebygging

Nærværsarbeid/Sykefraværsarbeid består av:
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Forebygging handler om godt 
lederskap dag til dag, samt å sette 
inn tiltak for å hindre sykefravær

Ditt lederansvar: 
- Sørge for et godt arbeidsmiljø 
- Sikre opplæring og rett utstyr
- Gjøre tilpasninger/setter inn tiltak 
for å forebygge sykefravær. 

De som lykkes med forebygging:
- De SER medarbeiderne sine

De viktigste lederverktøyene for å 
Forebygge sykefravær:

• Være «tett på» på alle ansatte for 
å kunne motivere og følge opp

• Bruker kraften i alle tiltak som 
ligger i HMSK plan – Så den virker 

• Søker om tilskudd av Nav for 
tilrettelegging/forebygging:  
www.NAV.no/arbeidsgiveroslo 
(gjelder hele landet)

Ditt lederansvar: 
Leders ansvar i når medarbeider er blitt syk er å følge opp den syke – slik at de kommer tilbake i 100% arbeid. 

De som lykkes med sykefraværsoppfølging:
- Registrerer sykefravær med en gang slik at prosessen kommer raskt i gang 
- Følger «syk i ISS» og snakker med den syke jevnlig og viser at de vil ha de tilbake på jobb. 
- Stiller krav til/utfordrer medarbeider/leger/nav i dialogmøtene for å finne tiltak slik at medarbeider kommer tilbake i jobb
- Dokumenterer (i Care) og følger opp de avtaler som gjøres

De viktigste lederverktøyene for å drive Sykefraværsoppfølging:

Sykefraværsoppfølging
Sykefraværsoppfølging handler om å følge opp den sykemeldte slik at de kommer tilbake på jobb 100%.

NB – viste du at Sykefravær er en betydelig kostnadsdriver, også etter at NAV har overtatt utbetalingen!!

«Syk i ISS»
«oppskrift» på hva leder 
og den syke skal gjøre

IT systemet CARE loser 
deg gjennom «Syk i ISS» 

prosessen med frister, 
møter og gode råd

Her kan du få hjelp:
- «BHT» (Bedriftshelsetjenesten 

Unicare) bidrar med  
kartlegging og rådgivning på 
konkrete sykefraværssaker. 

- People & Culture bidrar med 
lederstøtte i vanskelige 
enkeltsaker 



Våre utfordringer

Medarbeidere ute hos kunder hele dagen.

Vi kan ane en trend om at noen kundegrupper vil ha renhold før kl. 0800 om morgenen. 
Si ja til synlige renholdere. 
Hvis trenden ikke snur- mange deltidsstillinger- mindre lojalitet

AS Plask og Vask! 
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