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Fraværsoversigt

 Bostedet Fogedvænget gør 

hvert kvartal den enkelte 

afdelingsleder opmærksom 

på fraværet. Det, der her var 

specielt var, at de også lagde 

vægt på fravær i forbindelse 

med barsel.

 Selv om der gives refusion, 

og selv om der altid sættes en 

vikar ind, når barselsorloven 

starter - så mangler der jo 

”gamle og erfarne” hænder og 

hoveder !
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 Vores ønske var at høre om deres sygefraværspolitik, 

som de har haft stor succes med.

 Bostedet Fogedvænget har særlig fokus på 

sygefravær. De har udfærdiget                                          

en sundhedspolitik, som tager udgangspunkt i, at 

ingen medarbejder skal lades i stikken. Derfor sætter 

man ind med:

– Omsorgssamtaler

– Sundhedssamtaler

– Kontaktsamtaler

– Arbejdsfastholdelsessamtaler

Besøg på Bostedet Fogedvænget tirsdag 

den 10. november

 Børneafdelingen i Viborg valgte at besøge Bostedet 

Fogedvænget, som er et rehabiliterings tilbud til sen-

hjerneskadede. Der er i alt plads til ca 31 beboere fordelt på 

3 forskellige boafsnit.
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 Fogedvænget fokuserer på nærvær frem for fravær. Det kræver ressourcer at 

”være rask”, når der er mange syge. Derfor er det vigtigt at sætte ind overfor 

”de raske” og skabe positiv stemning, arbejdsglæde og energi. 

 Det kan så igen resultere i, at ”de raske” ikke bliver syge.

 Temadagen skulle afholdes dagen efter vores besøg – vi glæder os til at høre 

om den.

Skab arbejdsglæde
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 Ja – på Bostedet Fogedvænget har man 

simpelthen indført en hvilepause midt på 

dagen!

 For medarbejderne? Hvor dejligt! 

 Gælder det, hvis man er ””halvsyg eller 

hvad?

 Nej desværre ikke – det gælder kun for de 

beboere, som har behov. 

 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Stille! Der hviles…
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 På Fogedvænget er der en medarbejder med 

dårlig ryg. Bostedet har valgt at støtte op om 

denne medarbejders ”problem” ved at anskaffe 

en særlig stol.

 Stolen er udformet ergonomisk og skulle efter 

sigende være FANTASTISK at sidde i.

Fantastisk stol

 Men ligefremt nemt at 

holde balancen var det 

nu ikke.


