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FRA GODE INTENTIONER TIL PRAKTISK 
PROBLEMHÅNDTERING 
– HVAD VED VI FRA FORSKNINGENS VERDEN?

DAGSORDEN:

·Hvad indebærer et arbejdspladsbaseret perspektiv på 

sygefravær og TTA?

·Hvilke arbejdspladsbaserede initiativer virker? – God praksis ift. 

en succesfuld TTA-indsats

·Hvilke tiltag gør virksomheder brug af?

·Hvor bringer det os hen? - Tilbageværende udfordringer
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FORSKNINGSINTERESSE

Virksomheders indsats for at hjælpe medarbejdere der er fraværende 

pga. sygdom eller funktionsnedsættelse tilbage i arbejde (TTA), 

herunder:

·Virkemidler i den praktiske håndtering af TTA på arbejdspladsen 

·Udvikling og implementering af arbejdspladsbaserede TTA-programmer 

(Disability Management)

·Betydningen af samarbejdsrelationer mellem ledelse og medarbejdere 

for gennemførelse af TTA-initiativer på arbejdspladsen

·Barrierer og motiver i kontakten mellem sygemeldte og arbejdsgiver

·Igangværende projekt: Effekter af ”Arbejdspladsbaserede TTA-

programmer”

·Interesse i projekt Nærvær: ”Nærværsakademi” samt 

virksomhedsperspektiv på nærvær i arbejdet
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HVAD BETYDER FRAVÆR/NÆRVÆR?

Fravær?

·Pusterum

·Genskabe balance og 
helbred under sygdom 
eller arbejdsskade

·Protest (integritet)

·Blive set, 
opmærksomhed

·Undgåelsesadfærd

Nærvær?

·Udvikling

·Status, anerkendelse

·Sociale relationer/Kolleger

·Tilfredshed/Trivsel

·Løn
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EN SOCIAL MODEL TIL STUDIER AF TTA (I)

·Anerkende ”Tilbagevenden Til Arbejde” (TTA) som et multi-
dimensionelt problem (Labriola 2006, 2008)

·Sket et skifte fra integration i snæver og individuel klinisk 
forstand til en mere social inkluderende helhedstænkning (Loisel 
et al 2001) 

·TTA er ikke en unik biomedicinsk størrelse,

men består af mange processer, som er influeret af 
forskellige varierende sociale, psykiske og økonomiske 
faktorer, som ikke nødvendigvis er specifikke i forhold til 
den underliggende sygdom
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EN SOCIAL MODEL TIL STUDIER AF TTA (II)

·Den enkeltes personlighed

·Helbred og sygdomstilfælde

·Socio-demografiske karakteristika

·Human kapital

·Tilvejebringelsen og kvaliteten af medicinsk behandling og 
interventioner

·Tilvejebringelsen og kvaliteten i sagsbehandlingen

·Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

·Arbejdspladstilpasning og jobre-design

·Virksomhedskultur og holdning / økonomiske incitamenter

·Skift af arbejdsgiver og arbejdsløshed/førtidspension

TTA er derfor en kompleks adfærdsmæssig forandringsproces, der 
involverer fysisk/psykisk bedring, motivation samt interaktioner med og 
påvirkninger fra de respektive aktører i TTA-processen!
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EN SOCIAL MODEL TIL STUDIER AF TTA (III)
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HVAD INDEBÆRER ET ARBEJDSPLADSBASERET 
PERSPEKTIV PÅ SYGEFRAVÆR & TTA?  (I)

Sygefravær er ofte:

- Præget af berøringsangst (krænkende), 

- Opfattet som et individuelt anliggende (fraværssamtaler),

- Præget af manglende fokus på ”det syge miljø” (institutionelt 
ophæng) 

- Håndteret uden sammenhæng med kultur (differentieret tilgang)

Undersøgelser fremhæver potentialerne i en tættere kobling 
mellem aktiviteter relateret til den sygemeldtes TTA og den 
organisatoriske kontekst på arbejdspladsen (Loisel et 2005;Lund 
2003)
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HVAD INDEBÆRER ET ARBEJDSPLADSBASERET 
PERSPEKTIV PÅ SYGEFRAVÆR & TTA? (II)

·At arbejde giver mening for vores liv, personlige og sociale 

identitet

·At vende tilbage til arbejde, under de rette omstændigheder, 

kan være helbredende i sig selv

·At initiativer igangsættes og gennemføres på arbejdspladsen

·At arbejdspladsens forudsætninger tages i betragtning 

·At aktiviteter indrettes efter individ og arbejdsplads i fællesskab

·At medarbejdere og ledelse inddrages aktivt på arbejdspladsen
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HVORFOR BØR VIRKSOMHEDER INTERESSERE SIG 
FOR SYGEFRAVÆR & TTA?

·Reducere antallet af tabte arbejdsdage

·Nedbringe omkostninger til løn under sygdom

·Fastholde interne kompetencer

·Mindske medarbejderomsætning

·Undgå planlægningsproblemer og kvalitetsforringelser 

·Minimere belastninger på den øvrige medarbejdergruppe 

·Øge medarbejdertilfredshed

·Skabe attraktive arbejdspladser baseret på nærvær

·Signalværdi i prioritering af medarbejdernes helbred og trivsel
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HVILKE ARBEJDSPLADSBASEREDE INITIATIVER VIRKER? –
RESULTATER FRA TO FORSKNINGSOVERSIGTER (I)

·Litteraturstudier gennemført ved IWH i Toronto, Canada (Franche 

et al 2005), (MacEachen et al 2006)

·TTA-interventioner igangsat eller rettet mod arbejdspladsen

·Fokus på medarbejdere med sygefravær pga. af MSK-problemer

·Mange forskellige udbydere (eks. arbejdsgiver, læge, fys/ergo, 
sagsbehandler) 

·Fem TTA-initiativer der kan bidrage til at reducere længden af 
sygefravær og lette tilbagevenden til arbejde ->
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HVILKE ARBEJDSPLADSBASEREDE INITIATIVER VIRKER? -
RESULTATER FRA TO FORSKNINGSOVERSIGTER (II)

1) Tidlig kontakt mellem arbejdsplads og sygemeldte (Udfordringer = 

Timing, Kontaktperson)

2) Arbejdspladstilpasning (Udfordringer = Funktionsevne, Forventninger 

ift. sygdomssituation)

3) Arbejdspladsbesøg med ergonomisk rådgivning (Udfordringer = 

Aktørinvolvering, Opfølgning)

4) Supplerende bemanding (Udfordringer = Jobtype, Interne 

ressourcer)

5) TTA-koordinator (Udfordringer = Kvalifikationer, Placering)
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HVILKE ARBEJDSPLADSBASEREDE INITIATIVER VIRKER? –
GOD VIRKSOMHEDSPRAKSIS VED TTA (III)

·At der eksisterer en virksomhedskultur der understøtter et stærkt engagement i 

sikkerhed og trivsel demonstreret gennem ledelsesadfærd og samarbejde

·At virksomheder benytter sig af muligheden for tilpasset arbejdet og afstemmer 

dette med den sygemeldtes helbredssituation og forventninger

·At virksomheder udarbejder individuelle handlingsplaner og at disse fremmer 

nærvær og ikke skaber en ugunstig situation ift. nærmeste leder og kolleger

·At virksomhedsledere er uddannet til at håndtere den praktiske indsats

·At virksomheder etablerer en tidlig og hensynsfuld kontakt til den sygemeldte

·At virksomheder udarbejder klare handlingsanvisninger og specificerer den 

interne ansvarsfordeling

·At der, i samtykke med den sygemeldte, foregår en fyldestgørende og 

respektfuld kommunikation mellem virksomheden, den praktiserende læge og 

andre behandlere, omkring udredning og arbejdsvilkår
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VIRKSOMHEDER INTERESSERER SIG FOR 
SYGEFRAVÆR & TTA

Andelen af virksomheder der har en sygefraværspolitik. Særskilt for

virksomhedsstørrelse samt private og offentlige virksomheder. Procent

(Rosenstock et al. 2008)

Private virksomheder

antal ansatte

Offentlige virksomheder

antal ansatte

Alle

1-49 >50 I alt 1-49 >50 I alt

Sygefraværspolitik 65% 85% 66% 87% 95% 89% 70%

·Udvikling i Virksomheders Sociale 

Engagement (VSE) 

·Politiske retningslinjer som håndtag 

der kan skrues op og ned for med 

henblik på sygefravær og TTA

·Oplysning om vigtigheden af at 

udvikle en ansvarlig personalepolitik 

ser ud til at være slået igennem

·Mætningspunkt, hvor mange 

virksomheder tilkendegiver, at de 

tager en eller anden form for hensyn 

·Der kan stadig stilles 

spørgsmålstegn ved, hvordan 

politikkerne bliver implementeret og 

brugt i praksis
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HVILKE TILTAG 
ANVENDER 
VIRKSOM-
HEDERNE (I)

I hvor høj grad anvender virksomhederne forskellige tiltag overfor langvarigt syge medarbejdere. Særskilt for virksomhedsstørrelse samt private og offentlige 

virksomheder. Procent. (Rosenstock et al. 2008)

Private virksomheder antal ansatte Offentlige virksomheder antal ansatte Alle

1-49 >50 I alt 1-49 >50 I alt

Rådgivning /vejledning

I høj grad 40 44 41 72 74 73 51

I nogen grad 22 35 24 21 22 21 23

I mindre grad 14 9 13 3 3 3 10

Slet ikke 24 11 22 4 1 3 16

Henvisning til læge, kiropraktor, 

fysioterapeut eller lign.

I høj grad 40 45 41 43 34 40 41

I nogen 15 16 15 15 22 18 16

I mindre grad 9 12 9 8 12 9 10

Slet ikke 37 28 35 34 32 33 34

Økonomisk hjælp til behandling

I høj grad 32 37 33 26 16 24 30

I nogen grad 12 22 14 12 22 15 14

I mindre grad 8 11 8 8 15 10 9

Slet ikke 49 30 45 53 46 51 47

Tilpasning af arbejdsforholdene

I høj grad 55 49 54 61 59 61 56

I nogen grad 26 32 27 27 23 26 27

I mindre grad 7 9 8 5 8 6 7

Slet ikke 11 10 11 7 9 8 10
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HVILKE TILTAG 
ANVENDER 
VIRKSOM-
HEDERNE (II)

I hvor høj grad anvender virksomhederne forskellige tiltag overfor langvarigt syge medarbejdere. Særskilt for virksomhedsstørrelse samt private og offentlige 

virksomheder. Procent. (Rosenstock et al. 2008)

Private virksomheder antal ansatte Offentlige virksomheder antal ansatte Alle

1-49 >50 I alt 1-49 >50 I alt

Nye arbejdsopgaver

I høj grad 31 35 32 30 33 31 32

I nogen grad 32 39 33 30 38 32 33

I mindre grad 13 17 13 21 14 19 15

Slet ikke 25 9 22 19 15 17 20

Anvendelse af delvis raskmelding

I høj grad 43 45 43 57 57 58 48

I nogen grad 27 31 27 27 35 29 28

I mindre grad 6 13 8 8 4 7 8

Slet ikke 24 11 22 8 4 7 17

Løbende møder med henblik på 

fortsættelse af ansættelsen

I høj grad 54 52 54 75 76 75 60

I nogen grad 29 28 29 15 19 16 25

I mindre grad 10 14 11 5 4 4 9

Slet ikke 7 6 7 5 2 4 6

Andre tiltag

I høj grad 5 12 7 12 14 12 8

I nogen grad 10 7 10 14 15 14 11

I mindre grad 2 3 2 1 2 2 2

Slet ikke 82 78 81 72 69 72 78
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HVILKE TILTAG ANVENDER VIRKSOMHEDERNE OVERFOR 
MEDARBEJDERE MED LANGVARIGT SYGEFRAVÆR – III

·Både offentlige og private virksomheder benytter sig mest af ”Løbende møder med henblik 

på fortsættelse af ansættelsen” samt ”Tilpasning af arbejdsforholdende”.

·Flere offentlige virksomheder tilbyder ”Rådgivning og vejledning” end private 

virksomheder. Små private virksomheder er dem der benytter sig mindst af tilbud om 

”Rådgivning og vejledning”.

·Offentlige virksomheder gør i større omfang brug af ”Delvis raskmelding” end private 

virksomheder. Især store offentlige virksomheder gør brug af ”Delvis raskmelding”. Små 

private virksomheder er dem der i mindst grad benytter ”Delvis raskmelding”.

·2/3 af samtlige virksomheder benytter tilbud om ”Nye arbejdsopgaver”. Større private 

virksomheder benytter sig mest af tilbud om ”Nye arbejdsopgaver”. Små offentlige 

virksomheder har færrest tilbud om ”Nye arbejdsopgaver”.

·Ca. 1/2 af virksomhederne benytter tilbud om ”Henvisning til læge, kiropraktor, 

fysioterapeut  eller anden behandling”. 

·Færrest virksomheder benytter sig af tilbud om ”Økonomisk hjælp til behandling”. I 

tilfælde, hvor ”Økonomisk hjælp til behandling” benyttes, er det de større private 

virksomheder der gør brug af tilbuddet. 
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HVOR STÅR VI HENNE? 

·Sygefravær og TTA anerkendes i stigende grad som problemer, der 
skal håndteres tæt på den situationelle arbejdspladskontekst

·Virksomheders indsats for at skabe nærvær i arbejdet og sikre et trygt 
TTA-forløb kræver vedholdenhed, praktisk beredskab, koordination, 
engagement, samarbejde og inddragelse

·Mange virksomheder vil gerne tage fat om sygefraværet og mange 
virksomheder har udviklet politikker for at nedbringe sygefraværet og 
hjælpe medarbejdere med sygdom eller funktionsnedsættelse tilbage i 
arbejde

·Der eksisterer forskningsbaseret viden om initiativer til fremme af TTA 
på arbejdspladsen. Nogle af disse initiativer bruges på danske 
arbejdspladser, men der er stadig behov for mere oplysning om 
karakteren, brugen og nytten af TTA-initiativer
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TILBAGEVÆRENDE UDFORDRINGER OG 
FOKUSOMRÅDER

·Mangler mere viden om konsekvenserne og bæredygtigheden af TTA-
initiativer, herunder jobfunktion, tilknytning til arbejdspladsen samt 
udvikling i helbred og livskvalitet

·Mangler mere viden om TTA-initiativer overfor medarbejdere med 
psykiske helbredsproblemer

·Mangler mere viden om sociale relationers betydning for TTA

·Mangler mere viden om de sociale konsekvenser af at være langvarigt 
sygemeldt

·Mangler viden der kan fremme samarbejdet mellem kommuner, 
arbejdsplads, praktiserende læge/sygehus og den sygemeldte

·Mangler mere viden om, hvordan TTA-programmer udbredes i praksis

·Mangler en bedre forståelse af, hvilke organisatoriske forhold, der 
henholdsvis fremmer/hæmmer gennemførelsen af TTA-initiativer på 
arbejdspladsen
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DET VAR DÉT…..


