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Politik for forebyggelse og håndtering af sygefravær i Høje-Taastrup
Kommune
Udgangspunktet for politikken er, at når man er syg, skal man være hjemme og
pleje sin sygdom, og når man er rask, skal man gå på arbejde og bidrage til at
løse arbejdsopgaverne.
Årsager til sygefravær er imidlertid sammensat af mange forskellige faktorer,
som bl.a. helbred, livsstil, familieproblemer, personlige karakteristika, jobtilfredshed og arbejdsmiljø og ulykker. Det skaber en stor grad af kompleksitet
i spændet mellem at være syg og være rask, og er årsag til, at der er rigtig
meget sygdom, vi som organisation kan gøre noget ved til gavn for både medarbejderne og arbejdspladsen.
Politikken har afsæt i kommunens 4 værdier: Professionalisme, engagement,
helhed og menneskelighed samt positivt livssyn. Politikken beskriver forventningerne til ledernes og medarbejdernes indsats for at forebygge og håndtere
sygefravær, herunder forventningerne til det fælles samarbejde om de indsatser,
der igangsættes.
Politikken skal understøtte at:
• Der er en proaktiv indsats for at forebygge sygefravær.
•D
 er igangsættes en målrettet indsats for at understøtte, at sygemeldte
medarbejdere genoptager arbejdet.
Som tillæg til politikken er der på HR-portalen supplerende vejledning til arbejdet med at forebygge og håndtere sygefravær. 3. Kvalitet og effektiv anvendelse
af personaleressourcer
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Sygefraværsindsatsen er både
central og decentral
Centralt udvikles der løbende initiativer, tilbud og værktøjer til at understøtte
ledernes arbejde med sygefravær. Det forventes, at lederen orienterer sig
herom og har fokus på, hvordan centrale tilbud og indsatser kan bringes i spil
på egen arbejdsplads. Det forventes, at lederen selv er opsøgende i forhold
til gode erfaringer og historier, som på andre arbejdspladser har haft en positiv forebyggende og afhjælpende effekt på sygefravær.
Det forventes, at lederne følger med i sygefraværets udvikling via bl.a. de
månedlige fraværsstatistikker på HR-portalen. Lederne bør løbende orientere medarbejderne om sygefraværets udvikling. Statistikker kan dog ikke
stå alene. Dialogen og kendskabet til medarbejderne og arbejdspladsen har
betydning for arbejdet med sygefravær og for forebyggelse af sygefravær.
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En forebyggende indsats omkring
sygefravær
Trivsel og nærvær på arbejdspladsen motiverer og skaber tilfredshed og
er en central del af indsatsen med at forebygge og håndtere sygefravær.
Lederen har en central rolle i at sætte forebyggelse af sygefravær og skabelse af nærvær på dagsordenen, og er ansvarlig for at igangsætte initiativer, der understøtter en kultur præget af nærvær og trivsel.
Det forventes, at lederen arbejder målrettet med at skabe et godt arbejdsmiljø ved at fokusere på de virkninger, der har effekt på medarbejdernes
trivsel og det trivselsrelaterede sygefravær. Det forebyggende arbejde handler bl.a. om indholdet i jobbet, individuelle behov og forskelligheder og den
værdi, der ligger i gode samarbejdsrelationer om arbejdspladsens kerneydelse. Erfaringer viser, at hvis en arbejdsplads har en god social kapital har
det positiv effekt på sygefraværet.
Udfordringer i arbejdsmiljøet skal løses hurtigst muligt og i samarbejde med
medarbejderne samt arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og evt.
bopælskommunen. APV og trivselsarbejdet er en vedvarende proces, der understøtter ledelsesopgaven med løbende at igangsætte en målrettet indsats
for at sikre høj trivsel og lavt sygefravær. Det forventes, at både ledere og
medarbejdere bidrager konstruktivt til god trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.
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Dialog er vigtig under ethvert
sygefraværsforløb
Alle ansatte kan rammes af både kortvarigt og langvarigt sygefravær. Det
forventes, at der under ethvert sygefraværsforløb er personlig dialog mellem den sygemeldte og nærmeste leder. Lederen skal via dialogen med den
sygemeldte søge at afdække, om der er forhold på arbejdspladsen, som har
indvirkning på sygefraværet. Det kræver, at der på arbejdspladsen er åbenhed og en fælles forståelse og holdning til sygefravær.
Dialogen skal også bruges til at skabe løsninger, der sikrer, at arbejdspladsens opgaver løftes, også når der er fraværende kolleger. I den udstrækning det er muligt og givtigt kan det være relevant at inddrage både den
sygemeldte og de tilbageværende kolleger i drøftelse af, hvordan opgaverne
fremadrettet løftes.

Hyppigt sygefravær
Lederen skal være opmærksom på, om der bag et hyppigt sygefravær ligger
årsager, der skal handles på. Det kan være i relation til medarbejderens trivsel, arbejdsopgaver, livsstil, helbred mv. og/eller kulturen for sygemeldinger
på arbejdspladsen. Det forventes, at lederen går i dialog med medarbejderen
og søger at afdække årsager til det hyppige sygefravær, herunder medarbejderens selvforståelse af sygefraværets omfang. Afhængigt af årsagerne skal
lederen i samarbejde med medarbejderen søge løsninger, der fremadrettet
forebygger det hyppige sygefravær.
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Længerevarende sygefravær
Når en medarbejder rammes af længerevarende sygdom, forventes det, at
lederen i samarbejde med den sygemeldte har tæt dialog og opfølgning, og
at begge parter bidrager til at afklare fremtidige arbejdsmuligheder.
Personlig kontakt og dialog under sygefravær gør det ofte lettere at vende
tilbage til arbejdet. Lederen og den sygemeldte skal derfor sammen gøre en
indsats for at bevare kontakten i sygefraværsperioden og bidrage konstruktivt til, at den sygemeldte hurtigst muligt kan komme rask tilbage og værdigt
kan genoptage arbejdet.
I takt med at den sygemeldte kommer i bedring vil det altid være at
foretrække, at medarbejderen er delvist på arbejde frem for at være fuldt
sygemeldt – også selv om det kun er få timer om ugen. Det forventes, at
lederen i samarbejde med den sygemeldte sikrer, at opgaver og udfordringer
tilpasses den sygemeldtes situation.
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Sygefravær er en fælles indsats og
berører hele arbejdspladsen
Sygefravær berører både den sygemeldte, arbejdsopgaverne og de tilbageværende kolleger, som med færre hænder skal yde samme service til
borgeren. Derfor er sygefraværsindsatsen et fælles anliggende for hele arbejdspladsen. Men ansvar og forventninger til henholdsvis lederen, den sygemeldte og de tilbageværende kolleger er forskelligt.
Lederen forventes at søge at skabe løsninger, der muliggør, at den sygemeldte kan genoptage arbejdet hurtigst
muligt. Lederen skal dog samtidig
have fokus på, at presset på de
tilbageværende kolleger og de
Kollegerne
langtidsfriske ikke bliver for
Understøtte løsninger
stort, og at arbejdspladsens
der muliggør, at den
sygemeldte kan
drift og tarv varetages.
genoptage arbejdet.

Den sygemeldte forventes
at bidrage aktivt og konstruktivt ind i dialogen om
sit fravær og samarbejde ind
i de initiativer, der kan føre til
hel eller delvis genoptagelse af
arbejdet. Kollegerne forventes at
understøtte løsninger på arbejdspladsen, som gør det muligt, at den
sygemeldte kan genoptage sit arbejde.
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Lederen:
I samarbejde med
sygemeldte skabe
løsninger der
understøtter
genoptagelse af
arbejdet.
Sikrer hensynet til
arbejdspladsens drift i
relation til sygefravær

Den sygemeldte
Bidrager konstruktivt i dialogen
om sit sygefravær
Samarbejde ind i de initiativer,
der kan føre til hel eller delvis
genoptagelse af arbejdet
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