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Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes 
rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv.  

Vores rådgivning henvender sig både til arbejdspladser, ledere og  
ledergrupper, medarbejdere samt arbejdsmiljø-/ MED-organisationen 
i Københavns Kommune. 

Vi rådgiver inden for alle områder af arbejdsmiljø: 

• Fysisk og ergonomisk arbejdsmiljøarbejde
• Individuel støtte til medarbejdere og ledere,

når der er fravær og udfordringer i arbejdslivet
• Ledelse
• Organisationskultur, -udvikling og forandringsprocesser
• Stress og trivsel
• Sundhedsfremme i arbejdslivet
• Sygefravær på arbejdspladsen
• Systematisk arbejdsmiljøarbejde



Konklusion og 11 anbefalinger til Køben-
havns Kommunes sygefraværsstrategi 

Denne undersøgelse af sygefraværsindsatsen i Københavns Kommune stil-
ler skarpt på områder med mulighed for fintuning og yderligere professiona-
lisering af indsatsen. Afsættet for undersøgelsen har været, at sygefraværs-
indsatsen i Københavns Kommune, ledernes og øvrige aktørers arbejde 
hermed i mange henseender er godt fungerende. Det er i dette lys, at rap-
portens resultater, konklusioner og anbefalinger til forbedringer af det tvær-
gående arbejde skal læses. 

Undersøgelsen kan helt overordnet konkludere, at der er stort fokus på fra-
værsindsatsen i Københavns Kommune. Det store fokus på nedbringelse af 
fravær og styrkelse af fraværsindsatsen de seneste knap 10 år i Københavns 
Kommune har sat sine tydelige spor. 

Fraværsopgaven som del af ledelsesopgaven er godt kendt hos lederne. Der 
er dog fortsat forbedringspotentialer i forhold til at styrke lederes viden og 
kompetencer, hvilket også bekræftes i undersøgelsen.  

Københavns Kommune har et avanceret udbud af støttefunktioner til lede-
re. Undersøgelsen er ikke stødt på problematiske, ikke-fungerende støtte-
funktioner nogen steder, når der ses bort fra IT-understøttelsen i form af 
fraværsstatistikker, som har haft særlige udfordringer de seneste år. Bortset 
herfra er der tale om forbedringsmuligheder for støttefunktioner, som le-
derne oplever som både vigtige og nyttige. De forbedringsmuligheder, som 
afdækkes, er dog betydningsfulde for en yderligere professionalisering og ef-
fektivisering af fraværsindsatsen. 

Ovenstående er ikke overraskende. 

Mere slående er undersøgelsens resultater om behovet for at skabe større 
sammenhæng i og fælleshed om fraværsindsatsen i Københavns Kommune 
for at realisere målene for Sygefraværsstrategien 2020. 

Den nye bølge i Københavns Kommunes sygefraværsindsats handler såle-
des om at styrke de fælles rammer, den fælles retning og den fælles koordine-
ring omkring fraværsindsatsen. Både for det tværgående og i de enkelte for-
valtninger. 

Det handler om at anerkende, at den lokale leders muligheder for at kunne 
agere mere professionelt med fraværsopgaven som en del af den samlede 
ledelsesopgave er afhængig af, at det er klart og tydeligt for alle involverede 
aktører, hvad deres opgave og ansvar er. Herunder at alle involverede er af-
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stemt om, hvad den fælles opgave er og hvordan den enkelte aktør bedst kan 
bidrage til at tage et fælles ansvar for at lykkes med den. Undersøgelsen kan 
konkludere, at der heri ligger muligheder for forbedringer, som potentielt 
kan gøre arbejdet lettere og mere effektivt for lederen. 

Helt konkret kræver det, at alle involverede aktører er afstemt om, hvad den 
enkelte aktør – eksempelvis den lokale leder - kan tage ansvar for og har 
indflydelse på i forhold til at lykkes med fraværsopgaven. Og omvendt hvad 
der ligger udenfor den lokale leders indflydelsessfære og derfor skal håndte-
res i samarbejde og løbende afklaring med andre aktører eksempelvis de næ-
ste ledelseslag. Dette har undersøgelsen nærmere afdækket.  

Det handler også om at fintune ”tænkningen” og tilgangen til fraværsopga-
ven, så fraværsopgaven ikke fremstår som en isoleret opgave. Rammerne 
for Københavns Kommunes og forvaltningernes løsning af kerneopgaven 
og de organisatoriske prioriteringer, der knytter sig hertil, sætter betingelser-
ne for og kravene til fraværsopgaven. Fraværsopgaven udspringer af og skal 
muliggøre, at Københavns Kommune kan lykkes med at yde den bedst mu-
lige kvalitet til borgere og brugere indenfor de økonomiske rammer.  

En ny bølge af sygefraværsindsatsen i Københavns Kommune bør i højere 
grad anerkende og handle på denne betingelse, hvis strategiens mål om en 
mere professionel og mere forebyggende indsats skal opnås. 

Med denne baggrund har Arbejdsmiljø København følgende 11 anbefalin-
ger til Københavns Kommunes videre arbejde med Sygefraværsstrategi 2020 – 
professionalisering og bedre forebyggelse: 

 

Anbefaling 1  
Anerkend og afklar forventninger ved mod-
stridende mål og krav 

Ledere oplever vanskeligheder ved modstridende 
krav i forhold til fraværsmåltal, rummelighed og 
driftsmål. Der er væsentlig variation i håndteringen 
heraf. 

Derfor bør forventningerne til ledere ved modstri-
dende krav gøres tydeligere i forvaltningernes ledel-
seskæde. 

 

Tydelig ledelse 
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Anbefaling 2  
Afklar særligt forventninger til rummelighed i 
Københavns Kommune 2017 

Mulighederne for rummelighed har ændret sig. 
”Standarderne” for rummelighed udspringer lo-
kalt og varierer. Manglende fælles standarder i 
Københavns Kommune og forvaltningerne 
medfører ”vaklen” i ledernes fraværshåndtering. 

Derfor bør balancen mellem rummelighedshen-
syn og indsatser for at reducere fravær drøftes og 
klargøres i forvaltningerne.  

Anbefaling 3  
Styrk kommunikationen om meningen med 
sygefraværsindsatsen 

Et for dominerende fokus på fraværstal og stati-
stik i kommunikationen om fraværsindsatsen i le-
delseskæden har skubbet signaler om faglighed og 
meningen med at skulle nedbringe fravær for me-
get i baggrunden.  

Der er brug for at styrke den fælles mening med ind-
satsen ved i hele ledelseskæden at sætte kerneopga-
ven og det, vi er her for, tydeligere i forgrunden – og 
holde måltal og talfokus i baggrunden. 

Anbefaling 4  
Behandl fravær som en fælles opgave i ledelses-
kæden 

Ledere oplever at blive stillet til ansvar for fravær, 
som de ikke alene kan påvirke, og at de øvre ledel-
sesniveauer ikke anerkender, at noget fravær kan ha-
ve gode grunde og også kan skyldes overordnede 
organisatoriske prioriteringer.  

Kommunikationen og dialogen om fravær på og 
mellem ledelsesniveauer bør skelne mellem fravær, 
som leder har direkte indflydelse på og ansvar for og 
fraværsproblemer, som hører under et mere fælles 
ansvarsområde. 

Tydelig ledelse 

Tydelig ledelse 

Tydelig ledelse 
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Anbefaling 5  
Giv overgange og overleveringer af fraværsopga-
ven ved ledelsesskift og omorganiseringer særlig 
opmærksomhed 

Der sker kun i meget lav grad en systematisk overle-
vering af det ledelsesmæssige arbejde omkring fravær 
og trivsel til ny leder ved ledelsesskift og ved hyppige 
omstruktureringer. Fraværsindsatsen mister frem-
drift.  

Derfor bør forvaltningerne mere systematisk vurde-
re, hvilke ledelsesskift og omorganiseringer, der kræ-
ver særlig support for, at ny leder kommer godt fra 
start og fremdrift i indsatsen opretholdes. 

Anbefaling 6  
Styrk den organisatorisk forebyggende indsats 

Den høje forandringshastighed sætter sit præg på 
arbejdsmiljøet – og dermed på fravær og effektivitet.  

Derfor bør den organisatoriske forebyggelse i fra-
værsindsatsen styrkes markant. Samarbejdet med til-
lidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant er vig-
tigt og disse bør styrkes i deres roller generelt samt 
aktiveres og inddrages mere. Ledernes muligheder 
for at udøve nærværende ledelse bør styrkes. 

Anbefaling 7  
Stil valid sygefraværsstatistik til rådighed i fra-
værsindsatsen 

Der er generelt stor frustration over manglende vali-
de fraværsdata. Validitetsproblemer afsporer nyttige 
dialoger, mindsker fremdriften, mindsker mulighe-
derne for proaktiv og systematisk fraværshåndtering 
og forhindrer dermed den ønskede effekt af fraværs-
indsatsen. 

Derfor er det afgørende at tilvejebringe en mere valid 
og aktuel sygefraværsstatistik.  

 

Tydelig ledelse 

Trivsel, arbejds-  
miljø og social kapital
 

 

Fælles ejerskab 

Ordentlig 

 statistik 
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Anbefaling 8  
Anvend best practice i fraværshåndteringen i he-
le organisationen 

Ledernes systematik og kvaliteten af samtaler samt 
opfølgningsarbejdet varierer. Dette skyldes eksem-
pelvis tidspres, usikkerhed omkring afholdelse af sær-
ligt vanskelige samtaler og manglende hjælperedska-
ber. 

Derfor bør det i ledelseskæderne sikres, at man gør 
det, der kendetegner en professionel og effektiv fra-
værshåndtering – og relevant uddannelse og skabelo-
ner bør være nemt tilgængelige for at lette opgaven 
for leder. 

Anbefaling 9  
Koordiner støttefunktionerne om den fælles op-
gave 

Det er vanskeligt for ledere at få overblik over de 
støttemuligheder, der er i Københavns Kommune og 
lederne kan vejledes bedre rundt i systemet, så deres 
tid bruges de ”rigtige” steder på det rigtige tidspunkt. 
Rådgivning fra støttesystemerne kan vægte forskelli-
ge hensyn forskelligt og opleves ikke altid at være i 
overensstemmelse med krav og forventninger til le-
der. 

Derfor bør støttefunktionerne styrke kendskabet til 
hinanden og være mere koordinerede som et fælles 
støttesystem, der trækker i samme retning. Støtte-
funktionerne bør desuden sikre tydelighed i forvent-
ningsafstemning med ledere.  

Anbefaling 10  
Introducér hurtigt nye ledere til fraværsopgaven 
i Københavns Kommune 

Nye ledere i Københavns Kommune finder selv de-
res vej ind i fraværsopgaven – og de bruger uhen-
sigtsmæssig meget tid på selv at skaffe sig overblik, 
kompetencer og viden. 

Derfor bør forvaltningerne servere en ”start-pakke” 

Systema- 
tiske 
samtaler 

Tidlige 
indsatser 

Tidlige 
indsatser 
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om fraværsopgaven for ny leder allerede ved tiltræ-
delse - og give en grundigere introduktion efterføl-
gende.  

Anbefaling 11  
Stil kompetenceudvikling i forhold til aktuelle 
ledelsesbehov til rådighed for ledere 

Det er udfordrende for ledere at tilrettelægge kompe-
tenceudviklende processer for og få god effekt af 
samtaler med medarbejdere eksempelvis i tilfælde af 
ubalance mellem krav og kompetencer. Indsatser, 
som skal lykkes under ret stort tids- og driftspres og 
skal sikre fastholdelse, hvor det er muligt.  

Derfor er der brug for at tilbyde uddannelse til lede-
re, som styrker de relationelle ledelseskompetencer, 
det kræver for at få bedst mulig effekt af processer 
og samtaler. 

 

Tidlige 
indsatser 
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Tydelig ledelse – hovedpointer 
• Samarbejdet mellem leder og nærmeste leder samt en høj grad af 

overensstemmelse i ledelsesgruppen er afgørende for en effektiv fra-
værshåndtering.  

• Der er behov for en tydelig ramme for forventningerne til ledere ved 
modstridende krav om fraværsmåltal, rummelighed og driftsmål. 

• Øvre ledelseslag må tydeligt formulere en accept og anerkendelse af 
at, at organisatoriske prioriteringer kan medvirke til at producere fra-
vær. 

• Der er behov for at styrke kommunikationen om meningen med 
sygefraværsindsatsen. 

• Fraværsmåltal skal alene anvendes som virkemiddel i den styrings-
mæssige dialog og ikke som et ensidigt styringsmiddel. 

• Mulighederne for rummelighed har ændret sig. 
• Balancen mellem rummelighedshensyn og indsatser for at reducere 

fravær bør debatteres og klargøres. 
• 1:1 dialoger og nuancerede dialoger om fravær bør udbredes i hele 

ledelseskæden. 
• I ledelsesdialoger og kommunikation om at nedbringe fravær bør der 

skelnes mellem fravær, som leder har direkte indflydelse på og ansvar 
for, og fraværsproblemer, som hører under et mere fælles ansvars-
område. 

• Redskaber til bedre ledelsesdialoger og dialoger i MED og Trio om 
fravær bør udbredes. 

• Overgange og overleveringer af fraværsopgaven skal sikres ved ledel-
sesskift og omorganiseringer. 
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Fælles ejerskab - hovedpointer 
• Et stærkt samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræ-

sentant og ledelse styrker indsatsen omkring trivsels- og fraværspro-
blemer 

•  Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant bør støttes og styr-
kes i deres roller og opgaver 

• Forventninger til fremmøde, fleksibilitet med videre bør debatteres 
åbent, så der dannes fælles, acceptable holdninger på arbejdspladsen 

•  MED skal inddrages i dialoger om årsager til et eventuelt stigende 
fravær. Der kan være brug for hjælp til udvikling af metoder, som 
kan anvendes til disse drøftelser  

• Fortsæt arbejdet med at styrke kulturer, hvor hensynet til kerneopga-
ven og arbejdsfællesskabet er i forgrunden, og hvor det er klart, 
hvordan fravær spiller ind på opgaveløsningen 
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Ordentlig statistik – hovedpointer 
• Valid sygefraværsstatistik har afgørende betydning for fremdrift i 

fraværsindsatsen. 
• Det er afgørende vigtigt med aktuelle og opdaterede tal. 
• Der er behov for systematisk og brugervenlig information ved æn-

dringer i fraværsrapporter/-data samt øget fokus på validitet af data 
herunder opdatering og ajourføring. 

• Ledere og navnlig nye ledere skal sikres grundig instruktion i brugen 
af fraværsstatistikker 

• En automatisk advis til lederne om fraværssamtaler bør etableres. 
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Systematiske samtaler – hovedpointer 
• Systematik og klare retningslinjer omkring sygemelding og indkaldel-

se til sygefraværssamtaler kan have en positiv effekt på fraværet.  
• Pres fra øvrige opgaver, usikkerhed omkring afholdelse af samtalen 

eller manglende tidsplanlægning og overblik kan medføre, at samtaler 
ikke afholdes og at opfølgningen slippes for tidligt. 

• Lederne bør støttes i gennemførelsen af effektive sygefraværssamta-
ler eventuelt gennem kurser i samtaletræning  

• Tilpasning af arbejdsopgaver for medarbejdere med midlertidig ned-
sat arbejdsevne vanskeliggøres af daglige krav til driften og det øgede 
opgavepres, som en tilpasning kan medføre for de øvrige medarbej-
dere. 

• Praktiske erfaringer med virksomme og realistiske arbejdsmodifikati-
oner bør fremhæves og videreformidles. 

• Lettilgængelige og kvalitetssikrede skabeloner og vejledninger til 
samtaler og referatskrivning bør udvikles. 
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Tidlige indsatser – hovedpointer 
• Støttefunktionerne skal være koordinerede det vil sige funktio-

nerne skal opleves som et fælles støttesystem, der trækker i sam-
me retning i forhold til en fælles opgave. 

• Støttefunktionerne skal have solidt kendskab til hinanden og 
kunne henvise ledere videre i systemet relevant og rettidigt. 

 Der er behov for at få skabt et bedre overblik over støttefunkti-
onerne. KK-intra kan evt. bruges til at præsentere og tydeliggøre, 
hvad de forskellige aktører kan gøre for leder. 

• Kompetenceudvikling og uddannelse bør opprioriteres. Der er 
behov, for at nye ledere hurtigt introduceres til fraværsopgaven, 
og der er brug for at styrke de relationelle ledelseskompetencer 
generelt. 
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Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital  
- hovedpointer 
• Den høje forandringshastighed sætter sit præg på arbejdsmiljøet. 

• Indsatser for i højere grad at aktivere MED/Trio i forebyggelse af 
fravær og sikring af nærværet ved store forandringer skal opprio-
riteres. 

• Der er behov for initiativer mhp at forbedre ledernes muligheder 
for at udøve nærværende ledelse på arbejdspladsen. 

• En væsentlig del af trivsels- og fraværsproblemerne kan kobles di-
rekte til arbejdsmiljøforhold og understreger dermed, at arbejds-
miljøindsatser kan have et afgørende forebyggende potentiale. 

• Der bør skabes og opretholdes nærværskulturer, hvor kerneopga-
ven er i fokus. 

• Tidlige forebyggende samtaler har god effekt – og kan udbredes 
mere systematisk. 

• Arbejdet med at oversætte individuelle ”tilfælde” af psykisk over-
belastning og stress til organisatorisk forebyggelse på alle niveauer 
bør opprioriteres. 

• Der er brug for, at ledere og MED/Trio arbejder med nyttige 
måder at have føling med og tale om psykisk overbelastning og 
stress på. 

• Kommunens holdning til håndtering af stressramte skal afklares: 
Ro/sygemelding eller bedst mulig bevarelse af kontakt til arbejds-
pladsen. 

• En ”mest muligt på arbejde”-tilgang forudsætter, at indsatser for 
at forbedre tilgængelighed og kvalitet af arbejdsmodifikation og 
ledelsesinddragelse opprioriteres.  

• Der er behov for øget fokus på ledernes kompetenceudvikling i 
relation til konflikthåndtering, stressforebyggelse og håndtering af 
problemer med ubalance mellem krav og kompetencer. 

• Vanskelige spørgsmål om at afvikle eller fastholde medarbejdere 
kan i nogen sammenhænge med fordel løftes op på højere en-
hedsniveauer. 

•  Guidelines for håndtering af alvorlig kritisk sygdom bør udarbej-
des. 
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