
Kommuner til kamp mod syge-
fraværet 
 
Flaskehalsmidler fordelt 
 

 Ledigheden lavest i Midtjylland  
 

Kort nyt side 13

Læs artiklen side 11-12

På sygedagpengeområdet er der brug for at søsætte forsøg, der bliver 
evalueret og vurderet videnskabeligt for at få vished om, hvad der 
virker, siger ekspert Kjeld Møller Pedersen.

Behov for brugbare forsøgsmodeller

Læs artiklen side 9-10

Ingen kommuner vil formodentlig hævde, at de ved et trylleslag kan få 
kurven med sygedagpengemodtagere til at rasle ned. I Skive går man 
pragmatisk til værks og sigter først og fremmest mod de indre linjer. 

Systematik frem for mirakelkur

Læs artiklen side 7-8

Viborg Kommune går nu i gang med et projekt, hvor sygedagpenge-
modtagere kommer igennem et tre uger langt forløb med blandt andet 
samtaler, motion, kost og indretning af arbejdsplads på programmet. 

Find dine ressourcer

Læs artiklen side 5-6

Ny energi på kondicyklen

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den 
sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. 

Læs artiklen side 2-4

Mens der aldrig har været så mange i job som nu, har der heller 
aldrig været så mange sygemeldinger. Sygefraværet på sygedag-
penge har store konsekvenser.

Stigende sygefravær kræver handling

Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på  
arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område.
 
Nyhedsbrevet rummer en bred vifte af artikler om tendenser på arbejdsmarkedet, nye tiltag, jobcentrenes praksis, 
virkeligheden på virksomhederne og uddannelsesstederne, og hvordan beskæftigelsessystemet fungerer. Tendens tager 
udgangspunkt i de mennesker, det handler om på arbejdsmarkedet.

Tendens udkommer på Beskæftigelsesregion Midtjyllands regionale hjemmeside www.brmidtjylland.dk. Tilmeld dig nyheds-
brevet og få nyheder, reportager og brugbare oplysninger om arbejdsmarkedet direkte i mailboksen hver anden måned.

Design: Beth Grafik/Wildside. Journalistik: Martin Blom Hansen.



2

Det samlede sygefravær koster samfundet 37 mia. kroner 
om året. Tallet er et skøn, da der ikke findes en fuldstændig 
opgørelse over det samlede sygefravær i landet. 
 
”Stigningen i sygedagpengeforløb over 26 uger, som også 
har fundet sted i vores region, er bekymrende. Men der er 
meget store forskelle kommunerne imellem. Derfor satser vi 
hårdt på at være med til at vende udviklingen.  
 
Vi vil blandt andet fortsat arbejde på at videreformidle de 
gode metoder og medvirke i og understøtte udviklings-
projekter, så forudsætningerne for at skabe gode resultater 
er til stede. Sygedagpengeområdet har topprioritet hos os,” 
siger Palle Christiansen, direktør for Beskæftigelsesregion 
Midtjylland.

Alarmklokkerne ringer nu højlydt i forhold til sygefraværet 
på de danske arbejdspladser. Antallet af sygemeldte, der 
er syge mellem tre og seks måneder, er siden 2005 steget 
med 25 procent. Samlet set er flere syge, og flere er syge i 
længere tid. I dag er der flere på sygedagpenge, end der er 
ledige.

Det er nogle af resultaterne af en analyse, som Beskæfti-
gelsesministeriet har udarbejdet. Tallene kalder på handling, 
og beskæftigelsesministeren har sat som klart mål at få 
nedbragt sygefraværet. 

Flere på sygedagpenge
Der er flere, der modtager sygedagpenge end tidligere. 
Samtidig er modtagerne af sygedagpenge væk fra arbejds-
markedet i længere perioder. Især er det længerevarende 
sygefravær steget.
Analysen fokuserer på det sygefravær, hvor folk er på 
sygedagpenge. Det vil sige personer, der er meldt syge, 
og som er berettigede til at modtage sygedagpenge. Siden 
2004 er antallet af sygedagpengemodtagere steget med 20 
procent. Omregnet til såkaldte helårspersoner er antal-
let cirka 93.000. Tallet dækker over 800.000 forløb med 
sygedagpenge. 

30 procent af de mest og langvarigt syge forklarer knap 
75 procent af sygedagpengeomfanget. Ser man på de 
beskæftigede, et det især kvinder, personer mellem 30 og 
59 år samt indvandrere fra ikke-vestlige lande, der fylder 
mest i statistikken over sygefravær på sygedagpenge.  
Samtidig er flere ledige sygemeldte end tidligere.

 
Sygefraværet er størst i den kommunale sektor. Her er der 
ifølge analysen fra Beskæftigelsesministeriet 12,5 tabte 
arbejdsdage pr. kommunalt ansat. I den private sektor er 
tallet 8,1 og i den statslige sektor 8,3. 

 

Mens der aldrig har været så mange i job som nu, har der heller aldrig været så mange syge-
meldinger. Sygefraværet på sygedagpenge har store konsekvenser for den enkelte, for virk-

somhederne, for den kommunale økonomi og for samfundet som helhed. 

Stigende sygefravær kræver handling
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Hvad kan der gøres?
Det handler om at undgå, at folk er syge-
meldte i for lang tid. Jo længere tid på syge-
dagpenge, jo sværere er det at vende tilbage 
på arbejdsmarkedet. Analysen påviser flere 
forhold, der kan mindske sygefraværet og få 
folk tilbage i job: 

Løbende kontakt under sygefraværet.  
Det vil sige individuelle samtaler, informations-
møder, aktiviteter og oplysning.
 
Fokus på arbejdsevne frem for begrænsning 
af arbejdskapacitet. Med andre ord: "Jeg kan 
da stadig noget"
 
Tilknytning til arbejdspladsen og tilpasning af 
arbejdet. Altså: Det er bedre at arbejde lidt 
end at være lukket helt ude
 
Forebyggelse, bedre arbejdsmiljø og tidlig 
indsats.

FAKTA  
 
Sygemeldte tager selv kontakt til 
arbejdsgiveren

En ny undersøgelse fra Det Nationale 
Forskningscenter For Velfærd (SFI, 
tidligere Socialforskningsinstituttet) 
viser, at det primært er de sygemeldte 
selv, der under sygeperioden kontakter 
deres arbejdsgiver for at drøfte hel-
bred, behandling og muligheder for at 
vende tilbage til jobbet.

Undersøgelsen viser også, at kommu-
nerne siden ændringen af sygedagpen-
geloven i 2005 er blevet langt bedre 
til at gennemføre opfølgningssamtaler 
med de sygemeldte. Den  
dokumenterer desuden, at særligt per-
soner med stress-relaterede sygdomme 
har gode chancer for at komme tilbage 
i job.

Se mere om undersøgelsen fra SFI:  
www.sfi.dk/sw57803.asp

Regeringen vil i juni 2008 lancere en handlingsplan, der 
skal nedbringe sygefraværet. Regeringens målsætning er at 
få sygefraværet ned med 20 procent inden 2015. 

Et af beskæftigelsesministerens mål for 2009 er, at ”Jobcen-
trene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 
uger bliver nedbragt”. I Midtjylland er det Beskæftigelses-
regionens/Beskæftigelsesrådets regionale målsætning at 
få nedbragt antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger til 
6.000 i december 2009. Til sammenligning var det på ca. 
8.200 i december 2007.
Hent analysen fra Beskæftigelsesministeriet her:  
www.bm.dk/sw25955.asp

Årsager til stigende fravær ifølge analysen fra 
Beskæftigelsesministeriet:

 
Forhold på arbejdspladsen, det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø, forholdet til kolleger 
og ledelse.
 
Holdninger til det at melde sig syg
 
Den stigende beskæftigelse gør, at flere er 
berettigede til sygedagpenge. Flere med 
svagt helbred er kommet i beskæftigelse
 
Ny lovgivning har øget adgangen til sygedag-
penge for fleksjobansatte 
 
Kommunalreformen har en midlertidig indflyd-
else på udgifterne til sygedagpenge, da flere  
kommuner har oplevet arbejdspukler med 
deraf længere sagsbehandlingstider.
 
Forskelle kommunerne imellem i forhold til 
omfanget af sygefravær
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Nye tal viser, at stigningen i antallet af sygedag-
pengemodtagere ligger en anelse højere i den 
midtjyske region end landsgennemsnittet.

I perioden 2004 til 2007 er antallet af fuldtids-
personer på sygedagpenge i hele landet steget 
med 20 procent. I Midtjylland er stigningen på 23 
procent.

Stigningen for det konkrete antal personer ligger 
på henholdsvis seks procent for hele landet og syv 
procent for Midtjylland. 
 

FAKTA

I 2007 var der i hele landet i alt 447.806 personer, 
der modtog sygedagpenge i en kortere eller 
længere periode. Midtjylland står for de 110.070 
personer.

Den gennemsnitlige varighed af sygemeldings-
perioden har i alle de målte år ligget lidt højere 
i Midtjylland end for hele landet og er samtidig 
steget lidt mere end landsgennemsnittet. 

Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet 
til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnit-
lige varighed på den valgte ydelse inden for den 
viste periode.

Midtjylland ligger højere end landsgennemsnittet
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Op på den store klinge
I det store lokale sidder Preben Andersen og sveder på 
kondicyklen. Han kommer lige fra arbejde, for han er nemlig 
begyndt at arbejde igen for en uge siden. Kun på deltid - fra 
syv til elleve hver dag. Mere kan han ikke holde til endnu, 
for han har været igennem en lang sygeperiode. For et halvt 
år siden fik han en meget alvorlig diskusprolaps, der gjorde 
ham lam i benene. En arbejdsskade, som pludselig var en  
realitet efter mange år som arbejdsmand i et entreprenør-
firma. 

Der er lyst og venligt i lokalerne i træningscentret Motion 
& Trivsel i Ikast. Klokken er halv tolv, og der bliver knoklet 
på kondicykler og maskiner. En del af motionisterne er her, 
fordi de er på sygedagpenge og derfor er tilmeldt det pro-
gram med fysisk træning, som Jobcenter Ikast-Brande har 
indgået med fysioterapeut-virksomheden Quick Care.

"Nogle træner en halv time ad gangen, andre er her to 
timer. Det handler om at træne, men først og fremmest om 
motivation og afklaring," siger Claus Toksvig, fysioterapeut 
hos Quick Care.

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte  
hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Jobcenter Ikast-Brande har siden juni 2007 sendt 

sygedagpengemodtagere i træningscentret for at gøre vejen tilbage til jobbet lettere. 

Ny energi på kondicyklen

"Det er supergodt. Man får brugt energien og får koblet ny energi på," siger Preben Andersen, maskinfører i et 

entreprenørfirma, der som sygedagpengemodtager træner i Quick Care-programmet under Ikast-Brande Kommune. 



Helle Holm, afdelingsleder, sygedagpengeområdet, Ikast-
Brande Kommune, siger: "Vi har ikke sat os helt konkrete 
mål. Projektet er ikke videnskabeligt, og vi har ikke en kon-
trolgruppe. Men vi kan se, at vores sagsbehandlere bruger 
det."

Motion, kost og livsstil er vigtige områder at sætte ind på,  
for det er ifølge Helle Holm stress, psykiske lidelser og  
depression, der er med til at øge antallet af sygemeldinger. 

"Men vi har også folk med fysiske skader. Vi befinder os i en 
part af landet, hvor mange borgere kommer fra ufaglærte job 
i tekstil- og træindustrien. Der kommer en del med nedslid-
ningssymptomer," siger hun.

"Jeg blev opereret, kom til genoptræning og til fysiotera-
peut, efter jeg blev udskrevet, og derefter kom jeg her," 
fortæller Preben Andersen, der har skiftet det hårde fysiske 
arbejde ud med et job som maskinfører.

Han træner tre timer ad gangen her i træningscentret. Mere 
end de fleste andre sygedagpengemodtagere, men han har 
altid trænet meget, fortæller han. Ideen med at sende ham 
og andre sygemeldte på motionscenter er han helt med på.

"Det er supergodt. Du får mere overskud til at overskue din 
situation. Det er psykisk hårdt at være sygedagpengemod-
tager, at gå og tænke over, hvordan du kommer igennem 
systemet, hvad der sker og så videre. Hvis man bare sætter 
sig ned derhjemme, forsvinder overskuddet lige så stille 
og roligt. Men hvis man laver noget, får man mere energi," 
siger Preben Andersen.

Stress - men også nedslidning
Det kan Jane Mogensen, sagsbehandler, Ikast-Brande Kom-
mune, bekræfte.

"Det betyder meget, at man kommer af sted hjemmefra.  
At træne her er en del af behandlingen, og man kommer 
her individuelt og træner som alle andre," siger hun.

Projektet med den fysiske træning hos Quick Care blev 
sat i gang i juni 2007. I løbet af 2007 var der 99 deltagere 
igennem systemet. Det hele begynder med en individuel 
samtale hos fysioterapeut Claus Toksvig eller en af hans 
kolleger hos Quick Care. Derefter begynder træningen, 
og fysioterapeuten udarbejder et træningsforløb for den 
enkelte. Træningen foregår tre gange om ugen, og forløbet 
strækker sig maksimalt over tre måneder. Der er hele tiden 
løbende samtaler med deltagerne.

I 2008 er også kommunens kontanthjælpsmodtagere kom-
met med i ordningen. I øjeblikket er der samlet omkring 50 
deltagere. 

Jobcenter Ikast-Brande har udarbejdet en rapport om 
forløbet fra juni til november 2007. Hovedtallene siger, at ud 
af 99 deltagere var to kommet i job, to i uddannelse, 13 var 
raskmeldt og to visiteret til fleksjob. 73 havde endnu ikke 
afsluttet deres sygedagpengeforløb, men heraf var de 44 
stadig aktive hos Quick Care, da rapporten blev udarbejdet. 
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Viborg Kommune går nu i gang med et projekt, hvor sygedagpengemodtagere kommer igen-
nem et tre uger langt forløb med blandt andet samtaler, motion, kost og indretning af arbejds-
plads på programmet. Formålet er at give den sygemeldte gode værktøjer til at komme tilbage 
på arbejdsmarkedet, så sygdomsperioden ikke bliver langvarig.

Find dine ressourcer

og gerne vil arbejdsmæssigt. Formålet er at blive afklaret i 
forhold til arbejdsmarkedet. Desuden vil der i forløbet være 
fokus på motion, kost, indretning af arbejdsplads og andre 
relaterede emner, lige som der vil være mulighed for indivi-
duelle samtaler. 

Fokus på arbejdsevnen
Projektet med Ressourcecenter Viborg handler om at finde 
ressourcer. Nemlig de ressourcer, som mennesker på 
sygedagpenge indeholder. For selv om man er sygemeldt, er 
man ikke automatisk fuldstændig ude af stand til at foretage 
sig noget som helst. 

Navnet er Ressourcecenter Viborg. Stedet er Viborg Kom-
mune, og projektet går i gang i løbet af juni måned og vil 
være helt oppe at køre efter sommerferien. Ti med- 
arbejdere, leder samt gæstelærere bliver tilknyttet for at 
tage sig af de dagligt 90 sygedagpengemodtagere, der efter 
planen skal være deltagere i projektet. 

Deltagerne er nyligt sygemeldte, hvis arbejdsevne er 
uafklaret. De skal deltage i et tre uger langt forløb tre timer 
dagligt i Ressourcecenter Viborgs lokaler på Banegårds-
pladsen i Viborg. Her vil de blive tilbudt fællesunder- 
visning i at udarbejde en såkaldt ressourceprofil. Den 
enkelte deltager er selv med til at formulere, hvad de kan 

"Målet er at nedbringe 
antallet af sygemeldings-
uger og højne arbejds-

værktøjerne, så borgerne 
kommer hurtigere tilbage i 

arbejde.   

Selvfølgelig er der også 
det politiske mål at få 

nedbragt udgifterne til 
sygedagpenge for kom-
munen," siger Maja B. 
Olesen, afdelingsleder 
i Ressourceenheden i 

Viborg Kommune.



Baggrunden er velkendt. Lige som i alle andre danske kom-
muner oplever Viborg en stigning i antallet af personer, der 
melder sig syge, og som kommer på sygedagpenge. Nogle 
er selvsagt så sygdomsramte, at de helt åbenbart ikke er i 
stand til at arbejde helt eller delvist inden for en overskuelig 
horisont. Men for en stor gruppe sygedagpenge- 
modtagere gælder det, at arbejdsevnen stadig er der i et 
eller andet omfang. De skal blot have hjælp til at finde ud 
af, hvor meget de kan arbejde, hvilken slags arbejde de kan 
påtage sig, og hvordan de kan finde den positive energi og 
ressourcerne frem. 

Undgå dødvande
"Målet er at nedbringe antallet af sygemeldingsuger og 
højne arbejdsværktøjerne, så borgerne kommer hurtigere 
tilbage i arbejde.  Selvfølgelig er der også det politiske mål 
at få nedbragt udgifterne til sygedagpenge for kommunen," 
siger Maja B. Olesen, afdelingsleder i Ressourceenheden i 
Viborg Kommune.

Maja B. Olesen har baggrund som regionschef hos et stort 
konsulentfirma samt 23 års ansættelse i Viborg Kommune 
- heraf mange år som afdelingsleder for sygedagpengeom-
rådet.

Hun pointerer, at det er vigtigt både for den enkelte og for 
kommunen, at der bliver udarbejdet en troværdig ressour-
ceprofil. Det giver et bedre grundlag at komme videre på 
både for borgeren og for de instanser, der skal træde til 
med hjælp.

"Ellers kan konsekvenserne være, at sagen trækker vold-
somt i langdrag. Måske så meget at folk bliver mere syge af 
det. Undersøgelser viser, mange når til et dødvande efter 
tre måneder. På det tidspunkt skal 66 procent have en eller 
anden form for hjælp for at komme videre. De bliver måske 
bange for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Så det 
handler om at lette arbejdsgangen - også for de syge-
meldte," siger Maja B. Olesen.

Motivation frem for tvang
Medarbejderne i Ressourceenheden bliver en blandet skare 
med forskellige specialer. Sagsbehandler, ergoterapeut, 
idrætspsykolog og konsulent er indtil videre nogle af tit-
lerne. Deres opgave bliver i høj grad at motivere deltagerne 
til at komme videre på trods af sygdom.

 

Maja B. Olsen er godt klar over, at en del sygemeldte måske 
vil være modvillige eller bange for at skulle møde op tre 
timer dagligt på et kursus. Og nogle kan naturligvis være så 
dårlige, at de ikke er i stand til at være med i tre timer hver 
dag. 

"Vi skal først og fremmest gøre det interessant at være her. 
Vi skal vise, at det giver resultater, der kan bruges til noget, 
og at det er hjælp til selvhjælp." 

I forhold til arbejdspladserne og øvrige medspillere skal der 
også ske en indsats. For mange sygemeldte vil godt kunne 
klare et job på deltid og måske vende tilbage til deres  
arbejdsplads på nye betingelser.

"Jeg er ikke i tvivl om, at vi skal køre oplysningskampagner 
over for virksomhederne, de faglige organisationer og de 
praktiserende læger. Det handler for eksempel om, at det 
kan være til virksomhedens fordel, at de tager en sygemeldt 
medarbejder tilbage på deltid," siger Maja B. Olesen.
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FAKTA 
Ressourcecenter Viborg 
Banegårdspladsen 4, 1. 
8800 Viborg

Start 1. juni 2008. 
Ti medarbejdere, leder samt gæste-
lærere.
Planlagt at have 90 daglige deltagere 
fordelt på seks hold tre timer dagligt i 
et tre uger langt forløb.
Deltagerne er nyligt sygemeldte på 
sygedagpenge.
Man har som sygedagpengemodtager 
pligt til at deltage i forløbet.

www.viborg.dk



Det nybyggede og imponerende rådhus midt i centrum af 
Skive står som et vidnesbyrd i sten og glas om, at her går 
det godt. Samt måske som et løfte om, at alle kræfter i den 
nye kommune nu er samlet og effektivt vil tage fat på de 
problemer, der måtte være. 

Ligesom i alle andre danske kommuner kæmper Skive med 
et stigende antal sygedagpengemodtagere. Her ligger en 
kæmpeopgave og venter på at blive løst. Arbejdsmarkeds-
chef Lars Harder ligner en mand, der er fast besluttet at 
samle tropperne og knække kurven. Ikke ved hjælp af 
en pludselig opfundet mirakelmedicin, der kan gøre alle 
skibonitter raske over night. Men ved at gøre arbejdsgang-
ene i kommunen mere effektive og systematisk klarlægge, 
hvordan en sag skal vandre gennem systemet uden at lande 
i venteværelset.

"Hovedårsagen, ud over at det er tragisk med så mange på 
sygedagpenge, er simpelthen at få reduceret udgifterne til 
sygedagpenge. Vi har store budgetoverskridelser i Skive 
Kommune, og det ser ikke ud til at bedre sig af sig selv. Vi er 
tvunget til at handle - lige som alle andre kommuner. Det er 
en minibombe under økonomien," siger Lars Harder.

Ingen kommuner vil formodentlig hævde, at de ved et trylleslag kan få kurven med sygedag-
pengemodtagere til at rasle ned. I Skive går man pragmatisk til værks og sigter først og frem-

mest mod de indre linjer. Hovedoverskriften hedder effektiv logistik og optimering af  
arbejdsgangene.

Systematik frem for mirakelkur
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Vi skal bryde mure ned
Planen indeholder naturligvis en række krav og tilbud til 
sygedagpengemodtagerne, hvor aktivitet, motion og ikke 
mindst motivation er nøgleord. Det ligner initiativer, der 
finder sted i mange andre kommuner. Ifølge Lars Harder 
drejer projektet i Skive sig især om, at logistikken i admini-
strationen skal være toptrimmet. 

"Logistikken i myndighedsdelen er vigtig. Det nytter ikke 
noget, at vi har fantastiske tilbud, hvis ikke der bliver visiteret 
folk til dem. Det nytter ikke noget at have 50 sager, hvis 
de 25 står og venter. Vi skal bryde de mure ned, som kan 
forhindre en sag i at gå fra A til B," siger Lars Harder.

Det handler i høj grad om at skabe troværdige og brugbare 
manualer til medarbejderne. 

"Vi skal beskrive forretningsgang, flow og rammer. Vi skal 
klarlægge, hvad vi forventer af vores medarbejdere. Der skal 
være beskrivelser, så den enkelte medarbejder ved, hvad 
han eller hun skal, så der ikke er døde perioder. Det giver 
også forståelse mellem afdelingerne," siger Lars Harder.

Her har Jobcenter Skive indgået et samarbejde med 
Marselisborg - Center for Beskæftigelse, Kompetence og 
Viden, som skal udarbejde beskrivelser og kigge arbejds-
gangene efter i sømmene.

Anden aktør på banen
Jobcenter Skive er i gang med at vælge en anden aktør, der 
skal hjælpe med at få bugt med puklen af sager inden for  
sygedagpengeområdet. Meningen er, at anden aktør skal 
tage sig af 150 primært langvarige sager, så kommunens 
egne sagsbehandlere får frigjort tid til at hjælpe nye syge-
dagpengemodtagere hurtigere gennem deres forløb. 

"Vores koncept bygger på, at vi skal have antallet af sager 
ned, der skal ske en tidlig indsats, og der skal holdes gang 
i sagerne. En af metoderne er at vælge anden aktør," siger 
Lars Harder.
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Ambitionen er et seriøst knæk på sygedagpengekurven. Og 
her peger Lars Harder på, at inden for sygedagpengeområ-
det er det de samme problemer og de samme stikord til at 
løse problemerne, man finder i alle kommuner. Hans pointe 
er, at der ikke er noget rigtigt og entydigt svar eller gyldne 
løsninger. Hans svar er systematik og fokus.

Til eksempel nævner han, at tallet for antal sygedag-
pengesager steg lige efter kommunesammenlægningerne. 

"Det tyder på, at man i den periode har brugt krudtet på en 
masse andet. Nu har vi krudtet igen, og mon ikke det kan 
give et løft," siger arbejdsmarkedschef Lars Harder.

Jobcenter Skive og Skive Kommune er 

ifølge arbejdsmarkedschef Lars Harder klar 

til at knække kurven og bringe antallet af 

sygedagpengesager ned ved at hente anden 

aktør ind samt gøre arbejdsgangene mere 

effektive.
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Det helt centrale er, at der gives penge til forsøg, og at man 
får dem evalueret. Det er ikke så meget skrivebordssam-
menfatninger, der er behov for," siger Kjeld Møller Pedersen, 
professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syd-
dansk Universitet.

"Der er behov for at sætte forsøgsmodeller i gang, få dem 
prøvet af i praksis og få dem vurderet videnskabeligt, så vi 
ved, hvad der virker," siger han og henviser til KIA-projektet i 
Vejle for et par år siden.

 Mange kommuner har på baggrund af det stigende syge-
fravær og stigende udgifter til sygedagpenge sat projekter i 
gang for at knække kurven. Formålet er at få de sygemeldte 
borgere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet og at ned-
bringe udgifterne til sygedagpenge. 

En af landets fremmeste eksperter i krydsfeltet mellem 
sundhedsområdet og den kommunale administration 
mener, at der først og fremmest er brug for forsøgs- 
modeller, som videnskabeligt kan måles og vejes.

På sygedagpengeområdet er der brug for at søsætte forsøg, der bliver evalueret og 
vurderet videnskabeligt for at få vished om, hvad der virker, siger ekspert på sund-
hedsområdet om målet med at nedbringe antallet af sygemeldte på sygedagpenge.

Behov for brugbare forsøgsmodeller

Kjeld Møller Pedersen, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet, peger på KIA-projektet i 

Vejle som et godt eksempel på nye veje i forsøget på at knække sygefraværskurven.



Flow i systemet
I den nyligt offentliggjorte analyse fra Beskæftigelses-
ministeriet om sygefraværet og sygedagpengeområdet peger 
man på en række faktorer, der har medvirket til stigningen i 
antallet af sygedagpengemodtagere. Blandt andet at der ved 
kommunesammenlægningerne og oprettelsen af jobcen-
trene opstod pukler i sagsbehandlingerne, og at ledigheden 
er rekordlav i øjeblikket.

 
Kjeld Møller Pedersen er enig i vurderingen. 

"En del af stigningen hænger sammen med, at vi i øjeblikket 
inddrager den marginale del af arbejdsstyrken. Noget tyder 
på, at der her er nogle, der har en højere grad af sygelighed 
end den normale del af arbejdsstyrken," mener han. 

Oplysning om kost og livsstil og ikke mindst fysisk træning 
er vigtige skridt på vejen. Men det handler i høj grad også 
om, at systemet er effektivt, så den sygemeldte ikke bliver 
parkeret i venteposition. 

"Fysisk træning er en mindre del af løsningen. Man skal 
huske på, at for mange af de sygemeldte er problemet, at de 
bliver gelejdet igennem systemet. At de får attester, behand-
ling og så videre. Man kan ikke bare sende dem alle sammen 
ud at løbetræne. Det afgørende er at holde folk i gang og 
undgå, at de bliver fastlåst," siger Kjeld Møller Pedersen.

Helhedstænkning
KIA-projektet fandt sted i 2006 i kommunerne Vejle, 
Kolding, Give og Egtved. KIA står for Koordineret Indsats 
for Arbejdsfastholdelse, og formålet med forsøget var at 
forkorte sygeperioden for en bestemt gruppe sygemeldte 
med lidelser i bevægeapparatet - det vil sige ryg, nakke, 
skuldre, arme med videre. Metoden var tværfaglig, og man 
arbejdede ud fra en helhedsvurdering, hvor både de fysisk/
biologiske, psykologiske og sociale forhold blev taget med.

Kjeld Møller Pedersen var med til efterfølgende at vurdere 
den afsluttende rapport, og han mener, at KIA-projektet 
er et godt eksempel på, hvordan man kan udvikle nye og 
bedre metoder til at bremse udviklingen af sygefraværet.

Bliver resultaterne og rapporten fra KIA-projektet så brugt 
rundt om i kommunerne?

 
"Ikke så meget, som jeg mener, den kunne blive brugt. 
Nogle kommuner har sagt: Behøver vi nu at gøre det hele? 
Med den måde, KIA-projektet blev kørt på, er svaret ja. Man 
kan ikke skære ud og sige, hvad betyder mest," siger Kjeld 
Møller Pedersen med henvisning til det, der i KIA-rapporten 
beskrives som en "bio-psyko-social-løsning".
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FAKTA

Se mere om KIA-projektet på: 

www.arbejdsmiljoforskning.dk under "Udgivelser" eller søg på "Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse- KIA".
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Ledigheden lavest i Midtjylland 
Fra marts 2007 til marts 2008 er ledigheden faldet med hele 42,7 procent i Midtjylland. Ledigheden i 
Midtjylland er nu nede på 9.963 personer. Det svarer til en ledighed på 1,6 procent af arbejdsstyrken.  
Region Midtjylland har dermed den laveste ledighed i Danmark, da ledigheden på landsplan er 2,0 pro-
cent.
Faldet i ledigheden i Midtjylland det seneste år er også større end i hele landet, hvor ledigheden er faldet 
med 41,2 procent. Den laveste ledighed i regionen er i Hedensted med blot 0,8 procent. Efter Hedensted 
kommer Holstebro med en ledighed på 1,1 procent og Favrskov, Herning, Ringkøbing-Skjern og Skander-
borg med en ledighed  på 1,2 procent. 
Samsø trækker i den modsatte retning og har med 3,9 procent den højeste ledighed i regionen. Herefter 
følger Syddjurs med 2,1, Århus med 2,0 og Norddjurs med 1,9 procent.
Bag tallene gemmer sig også det faktum, at kvinderne samt de 50-59-årige står for de største fald i 
ledigheden. I forhold til a-kasser er ledigheden lavest for Danske Sundhedsorganisationer, El-faget og 
Metalarbejderne. Den højeste ledighed er inden for Magistrenes a-kasse, a-kassen for Journalistik,  
Kommunikation og Sprog og 3F.

Kommuner til kamp mod sygefraværet
Det stigende sygefravær har stor betydning for kommunernes økonomi, fordi udgifterne til sygedagpenge 
dermed stiger. Men kommunerne er også selv store arbejdspladser, der kæmper internt med stigende 
sygefravær. Nu tager Randers og Horsens kommuner affære for at nedbringe sygefraværet på kommu-
nernes egne arbejdspladser. I begge kommuner har man allieret sig med virksomheden Falck Healthcare, 
der har foretaget analyser af problemet i begge kommuner.
I Horsens viser analysen, at sygefraværet ligger på 6,5 procent. Ifølge kommunaldirektør Niels Aalund 
viser kommunens egne opgørelser, at antallet af sygedage de seneste to år er vokset med tyve procent, 
og at det svarer til en merudgift til løn på skoler og institutioner på 20 mio. kroner. 
I Randers Kommune er sygefraværet på 5,7 procent. Her har man døbt projektet "Mindre sygefravær" og 
har afsat fem mio. kroner de næste tre år til forskellige metoder og værktøjer for at få bragt sygefraværet 
ned. 
I Horsens sigter man på at systematisere kommunens sygepolitik blandt andet ved at skæve til den  
såkaldte dialogbaserede sygemelding, som Jobcenter Horsens har iværksat som forsøg. Her spiller job-
center, praktiserende læge, virksomheden samt tillidsrepræsentant/fagforbund sammen med den enkelte 
sygemeldte for at sikre en hurtigere tilbagevenden til jobbet.

Flaskehalsmidler fordelt
Mere end 37 mio. kroner fra den særlige statslige flaskehalsbevilling er nu fordelt mellem jobcentrene 
i Midtjylland. Pengene bliver bevilget til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft inden for 
flaskehalsområderne. Bevillingerne kan bruges til aktiviteter inden for de arbejdsområder, der er berørt af 
flaskehalsproblemer. Herunder også uddannelse og opkvalificering. 
Regionens største by, Århus, topper med et samlet tilskud på 10,3 mio. kroner. Herefter følger Randers 
med 3,2 mio. kroner og Silkeborg med 2,5 mio. kroner. 
Se mere: www.brmidtjylland.dk/sw4836.asp


