
HJERTEVARME EFTERLYSES
Mere end hver tredje afskedssag blandt BUPL-medlemmer sker på grund af sygdom. 
Ny rapport undersøger baggrunden for de mange sygdomsafskedigelser og peger blandt 
andet på, at ledelsen kunne have handlet anderledes. Erhvervspsykolog efterlyser hjerte-
varme i lederes håndtering af sagerne.
Af Trine Vinther Larsen / Arkivillustration: Jørgen Stamp
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SYGDOMSAFSKEDIGELSER

Uforstående, uengageret, upersonlig og ufølsom. 

Det er nogle af de adjektiver, der tilskrives 

daginstitutionsledere i en ny rapport om syg-

domsafskedigelser blandt pædagoger. 

I rapporten ”Fra faglig stolthed til sygemelding” har 

BUPL undersøgt årsager til sygdomsafskedigelser og 

hvordan BUPL-medlemmer oplever forløbet fra sygdom 

til afsked. 

Oplevelser med ledere, der ikke tror på, at medar-

bejderen er syg og som på pågående vis ringer og kon-

trollerer denne, er ikke ualmindelige. De sygemeldte i 

rapporten fortæller også, hvordan de efter længere tids 

sygemelding kommer tilbage med frisk mod på arbejdet, 

men i stedet for nye opgaver får en fyreseddel i hånden. 

Mange oplever også de efter deres sygdomsperiode blive 

sat så meget på arbejde, at de hurtigt må melde sig syge 

igen. Flere synes ikke, de møder forståelse fra hverken 

lederen eller kollegerne, og nogle har oplevet, at lederen 

griner af deres diagnose, hvis de fortæller, de har psykiske 

problemer. Bedre står det ikke til for de, der har en fysisk 

begrundelse for deres sygemelding. For selv om man 

måske får masser af støtte og opbakning og søde breve 

i forbindelse med den første operation, så er situationen 

en anden, når man når til anden og tredje gang.

Sociologistuderende, Signe Brinkler Larsen, har under 

et praktikforløb i BUPL forfattet rapporten. Hun peger på 

dårligt psykisk arbejdsmiljø og herunder dårlig ledelse 

og uempatisk eller manglende kommunikation med den 

sygemeldte som de største syndere i håndteringen af 

sygdomsafskedssagerne:

”Det er meget nemt at blive frustreret over manglende 

kontakt eller frustreret over en for pågående kontakt fra 

arbejdspladsen. Derfor er det ikke overraskende, at ar-

bejdspladsen får de drøjeste hug, når det skal vurderes, 

hvilke parter der kunne have handlet anderledes. Ledelsen 

og kollegaerne ligger meget lavt på tilfredshedsskalaen 

hos rigtig mange af de medvirkende,” hedder det i rap-

porten, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 

250 sygdomsafskedigede BUPL-medlemmer i 2005, samt 

en kvalitativ interviewundersøgelse med seks udvalgte 

medlemmer.

37 PROCENT ER SYGESAGER
I 2005 var der 1428 afsluttede afskedigelsessager, hvoraf 

de 542 eller 37 procent af sagerne var begrundet i syg-

dom. 250 af de 542 afskedigede BUPL-medlemmer har 

deltaget i BUPL’s spørgeskemaundersøgelse, og af de 50 

procent, som mener, at deres afskedigelse kunne have 

været undgået, mener de fl este, 67 procent, at især lederen, 

kunne have handlet anderledes.

»En af hovedkonklusionerne er, at medlemmerne 

ikke oplever at få den nødvendige støtte og accept fra 

lederen, som ellers forventes at være den nærmeste til at 

vejlede den sygemeldte om muligheder for fastholdelse 

på arbejdspladsen og desuden give moralsk støtte og 

opbakning,« siger Signe Brinkler Larsen, der mener, at 

antallet af sygdomsafskedigelser især kan nedbringes 

ved at styrke ledelsen. 

»Lederen skal have kompetencer til at støtte op om og 

magte, at medarbejdere er syge,« fastslår hun.

I undersøgelsen svarer 47 procent af de medvirkende, 

at de ikke oplevede at få accept af deres sygemelding fra 

arbejdspladsen. Og Henrik Hopff, der er erhvervspsykolog 

og har fl ere års erfaring med coaching af daginstitutions-

ledere og konfl iktløsning på pædagogiske arbejdspladser, 

er enig med Signe Brinkler Larsen i, at støtten fra lederen 

er et kardinalpunkt i god håndtering af sygdomssager.

»De sygemeldte har brug for anerkendelse af, at de 

er syge, og at det er de i deres gode ret til at være. Men 

hvis de får fornemmelsen af, at lederen måske ringer for 

at kontrollere dem, så bliver det tit endnu værre, for de 

har det forfærdeligt og er meget sårbare,« siger Henrik 

Hopff. Han mener, at mange ledere mangler redskaber 

til at håndtere sygemeldte medarbejdere.

»Det er også et pres for lederen, der oplever det som ir-

riterende, at medarbejderen mangler, og dertil skal tackle 

kollegers irritation over at skulle løbe stærkere. Og når 

de får fornemmelsen af, at medarbejderen ikke er så syg, 

som han eller hun selv oplever, så er det svært med sådan 

en mistanke at indgå i en positiv dialog om, hvordan man 

HJERTEVARME EFTERLYSES

” En af hovedkonklusionerne er, at medlemmerne 

ikke oplever at få den nødvendige støtte og accept fra 

lederen, som ellers forventes at være den nærmeste til at 

vejlede den sygemeldte om muligheder for fastholdelse på 

arbejdspladsen og desuden give moralsk støtte og opbak-

ning.

Sociologistuderende, Signe Brinkler Larsen.
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kan hjælpe medarbejderen,« siger Henrik Hopff, der har 

set mange eksempler, hvor kommunikationen mellem 

leder og den sygemeldte er gået i hårdknude.

»Ofte kommer man i gang med problemløsningen alt 

for sent,« siger han, og råder ledere til i fredstid at lægge 

en strategi sammen med medarbejderne og forvaltningen 

for, hvad man gør, den dag en eller fl ere medarbejdere 

bliver langtidssygemeldte.

»Det er ikke en del af lederuddannelserne, men et 

kæmpe problem i praksis. Ofte kommer lederne først 

i gang, når de akut mangler arbejdskraft. Laver man 

planen forebyggende, kan man vende de gensidige for-

ventninger til hinanden, hvis det utænkelige skulle ske. 

Det er ikke fedt efter to ugers sygdom bare at få brev 

om, at man skal afl evere en lægeerklæring. Det er ikke 

særlig hjerteligt,« siger Henrik Hopff. Han mener, at en 

omsorgsfuld kontakt med medarbejderen er vigtig.

»Lederen følger som regel bare rutinen, og sårer ikke 

medarbejderen i nogen ond mening, men det er vigtigt 

i så følsomme situationer, at kunne sætte sig i sin med-

arbejderens sted,« siger Henrik Hopff, der peger på, at 

langtidssygemeldte medarbejdere ofte har stress, de-

pressioner eller angstfølelser – ofte i kombination med 

fysiske lidelser.

RINGE FASTHOLDELSE
Undersøgelsen viser, at knap halvdelen af respondenterne 

har en sygdomspolitik eller en virksomhedsplan for, hvad 

man gør, hvis medarbejdere bliver langtidssygemeldte. 

Men ofte er de pæne ord ikke det papir værd, de er skrevet 

på, viser undersøgelsen.

»Lederen mener måske, hun stækker sig langt, før hun 

giver medarbejderen en fyreseddel, mens medarbejderen 

er i chok. Denne har kun fået et formelt brev og ellers 

børnetegninger og kort fra kollegerne, og det næste, 

hun oplever, er at blive fyret. Hvis ikke man bruger sin 

sygepolitik til anstændig håndtering af sygesagerne, er 

den bare falsk tryghed,« siger Signe Brinkler Larsen, og 

interviewudsagn fra undersøgelsen understøtter dette.

”Planen bliver en måde at skille sig af med folk på,” 

siger en 50-årig kvinde, der skulle til et møde med le-

deren og sin sagsbehandler om muligheder for at blive 

på arbejdspladsen på nedsat tid. Men kort før mødet, 

indkaldte lederen til en samtale og fyrede kvinden.

60 procent af sagerne ender i afskedigelse af den 

sygemeldte efter 0-6 måneder, og Henrik Hopff mener, 

at både ledelsen, fagforeningen og forvaltningen i tæt 

samarbejde med medarbejderen og ud fra dennes ønsker 

FAKTA FRA UNDERSØGELSEN
• 37 procent af afskedssagerne blandt BUPL-
 medlemmer i 2005 var begrundet i sygdom
• Det psykiske arbejdsmiljø vurderes at spille ind i  
 71 procent af de sygdomsforløb, som under-
 søgelsen omfatter
• 50 procent af respondenterne vurderer, at psykisk 
 arbejdsmiljø er direkte årsag til afskedigelsen
• Knap halvdelen af respondenterne vurderer, at  
 deres afsked kunne være undgået, og 67 procent  
 heraf mener, at især ledelsen kunne have handlet  
 anderledes, så den blev undgået
• 32 procent var især ikke tilfredse med arbejds-
 givers (leders) håndtering af sagen
• 90 procent føler sig stresset i hverdagen
• Hovedparten af sagerne, 32 procent, er blandt  
 medlemmer, som er ansat i børnehaver
• Knap ni procent af de afskedigede var ledere
TO INDSATSOMRÅDER FOR BUPL
1. Psykisk arbejdsmiljø: 
BUPL vil blandt andet arbejde for
• Sygdomspolitik og virksomhedsplaner
• At sygefravær bliver gjort til et kollektivt problem
• At der kommer fokus på forebyggende indsatser
• At der sker ledelsesinitiativer til fastholdelse
• At ledelse tager ansvar for det psykiske 
 arbejdsmiljø
2. Fastholdelse: 
BUPL vil blandt andet arbejde for
• At der sker fl ere forsøg på fastholdelse 
• At der kommer fokus på arbejdspladsernes 
 mulighed for at bruge de værktøjer, der fi ndes
• At der kommer mere opmærksomhed på 
 arbejdspladser med højt sygefravær
• At sagsbehandling sker med udgangspunkt i 
 den enkelte >
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kan arbejde meget mere for at fastholde medarbejderen 

på arbejdsmarkedet. Kun 26 procent af de sygeafske-

digede i 2005 var et år efter deres sags afslutning i arbej-

de som pædagog eller i anden beskæftigelse, mens 75 

procent stod uden for arbejdsmarkedet. Flest er ledige 

eller sygemeldte.

»Alt for ofte er det 120 procent tilbage på arbejde, 

eller intet. Arbejdspladserne er desværre ikke særlig 

rummelige, og en medarbejder, der skal gå 

før andre, eller holder lange pauser er 

besværlig.  Men gode arbejds-

evner går tabt, og ikke mindst 

pædagogbranchen har brug 

for hænder, så derfor 

bør man blive 

bedre til at udnytte muligheder for at arbejde på halv tid, 

i fl eksjob og andet i sociallovgivningen,« siger Henrik 

Hopff, og understreger, at den proces starter fra sygemeld-

ingens dag et.

»Holdningen er, at er man syg, kan man heller ikke 

komme på kursus, besøge institutionen eller deltage i 

julefrokosten. Det er ærgerligt og ikke særligt fl eksibelt, 

og det forstærker og forlænger ofte sygemeldingen, fordi 

den sygemeldte vil føle sig isoleret fra arbejdspladsen,« 

siger han.

KOLLEKTIVT ANSVAR
I BUPL er man i Ledersekretariatet klar over, at ledelsen 

kan gøre mere for at fastholde medarbejderen. Men man 

mener også, at kommunen bærer en stor del af ansva-

ret.

»Det store tids- og arbejdspres, lederne i dag er un-

derlagt, gør det svært at have det nødvendige overskud. 

De pædagogiske kerneopgaver og personaleledelse lider 

under de mange nye administrative opgaver, lederne 

får lagt på sig,« mener jurist Ulla Nielsen fra BUPL’s 

Ledersekretariat.

Hun refererer en leders sammenligning af de mange 

nye opgaver med et hækkeløb:

»Der skyder fl ere og fl ere hække op foran mig, før 

jeg overhovedet kan nå målstregen. Og her står børn og 

personale og venter.« 

BUPL vil blandt andet arbejde for minikurser i sy-

gesamtaler, mere lederuddannelse og bedre udnyttelse 

af mulighederne i lovgivningen for fastholdelse.

Kirsten Christiansen fra Ledersekretariatet opfordrer 

også lederne til selv at komme til fagforeningen i god 

tid og bruge kommunen aktivt. Ofte kontaktes lederråd-

givningen først den samme dag, lederen skal til mødet 

med kommunen, sagsbehandleren og den sygemeldte 

om afskedigelse.

»Lederen sidder længe alene med det og er presset 

økonomisk af den sygemeldte. Hun har også forældrene, 

der klager over konstant at møde vikarer eller billige 

ufaglærte medarbejdere, og hun har kollegerne til den 

sygemeldte, der bliver utilfredse eller i værste fald også 

syge, fordi de skal klare det ekstra arbejde. Derfor kan 

det nemmeste være at afskedige den sygemeldte,« siger 

Kirsten Christiansen og anbefaler, at man tidligt sammen 

med kommunen udarbejder holdbare løsningsforslag, 

lederen kan arbejde med.

»Lederen har ansvar for at pege på løsninger, men 

kommunen må sørge for, at der er løsninger at pege 

på. Sygemeldinger er et kollektivt problem og skal løses 

kollektivt, længe før situationen spidser til,« siger hun. |

BUPL-rapporten ”Fra faglig stolthed til syge-
melding” (udgivet januar 2007) fi ndes på BUPL’s 
forhandlerportal: www.bupl.dk/forh/forhandler.nsf.

” Holdningen er, at er man syg, kan man heller ikke 

komme på kursus, besøge institutionen eller deltage i 

julefrokosten. Det er ærgerligt og ikke særligt fl eksibelt, og 

det forstærker og forlænger ofte sygemeldingen, fordi den 

sygemeldte vil føle sig isoleret fra arbejdspladsen.

Henrik Hopff, erhvervspsykolog.


