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Kapitel 1. Indledning 

FOA har inden for den seneste årrække haft et betydeligt fokus på sygefravær blandt 
dets medlemmer. I 2004 og 2006 gennemførte FOA en sygefraværsundersøgelse på et 
repræsentativt udsnit af deres medlemsskare. Resultaterne fra undersøgelserne viste, at 
det generelle sygefravær for erhvervsaktive FOA-medlemmer var relativt højt, og at an-
delen af medlemmer med en længerevarende sammenhængende sygefraværsperiode var 
stigende. Derudover viser andre nyere undersøgelser1, at specielt de jobgrupper, som 
FOA-medlemmer tilhører (eksempelvis pædagogmedhjælpere og SOSU’er), er i stor risiko 
for langtidssygefravær. 

Dette er en problematisk udvikling. Ikke kun ud fra et menneskeligt perspektiv, hvor 
FOA-medlemmer er i risiko for at miste fodfæstet på arbejdsmarkedet, men også fordi 
både arbejdspladserne og samfundet generelt mister en betydelig arbejdskraft.  

FOA har tidligere kritiseret jobcentrenes og arbejdspladsernes indsats i forbindelse med 
sygefravær2. Derfor er det FOA’s vurdering, at det er nødvendigt at forbedre den tidlige 
indsats over for de sygemeldte. Dels for at sikre en høj grad af arbejdspladsfastholdelse, 
og dels med henblik på arbejdsmarkedsfastholdelse.  

Oxford Research A/S har derfor i perioden januar 2009 – april 2009 gennemført en un-
dersøgelse omhandlende FOA-medlemmers længerevarende sygeperioder.  

Formålet med nærværende undersøgelse er at afdække, hvilke potentialer og barrierer 
den sygemeldte møder ved en længerevarende sygefraværsperiode, og hvilken indsats 
der medvirker til at bringe den sygemeldte tilbage på arbejdspladsen. 

Undersøgelsens målgruppe er de FOA-medlemmer, der siden 1. januar 2006 har haft et 
sammenhængende sygefravær på minimum 4 uger. Disse medlemmer er omdrejnings-
punktet, fordi det er dem, der er i risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet grundet 
sygefravær. 

Undersøgelsen er primært struktureret i forhold til tre parametre:  

• Arbejdspladsens indsats  
• Jobcentres sagsbehandling  
• FOA’s indsats 

Der er fokuseret på den praksis i sygefraværsforløbet, som det sygemeldte FOA-medlem 
møder i forhold til hhv. arbejdspladsen, kommunens jobcenter samt den lokale FOA-
afdeling, gennem en inklusion af kvantitativ og kvalitativ metode. Der er gennemført en 
kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 1080 FOA-medlemmer, samt 
afholdt 4 fokusgrupper med deltagelse af 31 FOA-medlemmer i målgruppen.  

Oxford Research vurderer dermed, at undersøgelsen kan medvirke til at afdække og kva-
lificere de potentialer og barrierer, der er på området, samt anbefale hvordan en ændret 
praksis kan være til gavn for alle.  

                                                
1 Se eksempelvis LO’s undersøgelse fra 29. april 2008: ”Nedbringelse af sygefravær” 
2 Se eksempelvis artiklen ”Sygefravær truer velfærd” på www.politiken.dk 
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Kapitel 2. Hovedkonklusioner 

Undersøgelsen af FOA-medlemmers længerevarende sygefravær viser følgende hoved-
konklusioner inden for fokusområderne: arbejdspladsens indsats, jobcentrets sagsbe-
handling samt FOA’s indsats. Hver hovedkonklusion er formuleret således, at der er foku-
seret på, hvad der inden for hvert område virker, og hvad der ikke virker i forhold til 
FOA-medlemmer med længerevarende sygefravær. Det skal understreges, at de viste 
forskelle, der præsenteres på opdelte grupper i undersøgelsen, alle er statistisk signifi-
kante.   

 

2.1 Sygeperiode – arbejdspladsens indsats 

Forhold der virker 

• Undersøgelsen viser, at der generelt foregår en hurtigt kontakt mellem arbejdsplad-
serne og FOA-medlemmer ved sygemeldinger. 76 % af respondenterne angiver, at 
de har været i kontakt med arbejdspladsen inden for den 1. uge af deres sygefra-
vær, og at det primært er den nærmeste leder, de er i kontakt med. Der bliver såle-
des for størstedelen af respondenternes vedkommende etableret kontakt til arbejds-
pladsen hurtigt efter sygemeldingen.  

• Undersøgelsens deltagere vurderer, at for at kontakten fra arbejdspladsens side skal 
have en positiv virkning på sygeperioden, skal den virke som omsorg og være et ud-
tryk for en ægte interesse for medarbejderen, for at den har en positiv og konstruk-
tiv betydning for sygeperioden. Det skal dermed være omsorg og ikke ”dyneløfteri”, 
der skal være omdrejningspunktet i kontakten.  

• Størstedelen af de respondenter, der har haft en længerevarende sygeperiode, har 
afsluttet denne med en raskmelding og tilbagevenden til arbejdspladsen (81 %). 7 
% er blevet raskmeldt og fået et andet arbejde, mens 5 % har fået et fleksjob. Det 
vurderes som et godt billede på, at den generelle fastholdelse af FOA-medlemmerne 
er stor i forbindelse med en længerevarende sygeperiode.     

• Generelt viser undersøgelsen, at FOA-medlemmer, der er sygemeldt med en ”fysisk 
sygdom”, angiver, at der er et ”godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen”, at de har ”væ-
ret på arbejdspladsen i længere tid (over 3 år)”, har kortere sygeperioder samt i hø-
jere grad afslutter deres sygeperioder med at vende tilbage til arbejdspladserne. Det 
er således faktorer, der medvirker til at forkorte sygeperioden og sikre en høj grad af 
arbejdsfastholdelse.  

• Det har positive konsekvenser for sygefraværet, når arbejdspladser har retningslinjer 
for sygefravær. 73 % af respondenterne angiver, at retningslinjer for sygefravær 
havde en positiv betydning for deres sygeperiode, jf. ”Det har en positiv betydning, 
at der er formuleret en fastholdelsespolitik. Man føler, at der bliver taget hånd om 
en”.  I særlig grad vurderes brugen af omsorgssamtalen nyttig for at bringe den sy-
gemeldte i kontakt med arbejdspladsen og afklare medarbejderens sygesituation. 
Brugen af et formøde inden gennemførelsen af omsorgssamtalen kan være med til 
at ”afdramatisere” denne.  

• Flere deltagere i undersøgelsen angiver, at deres arbejdsplads tog et eller flere initia-
tiver under deres sygeperiode. De mest brugte aktiviteter er, ”at sende blom-
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ster/chokolade”, ”delvis raskmelding” samt ”rundbordssamtale”. Alle de iværksatte 
initiativer vurderes at have en positiv betydning for deltagernes sygeperiode.    

• Forholdet til nærmeste leder kan være både en årsag og barriere til en hurtig tilba-
gevenden til arbejdspladserne. Generelt angiver respondenterne, at de er tilfredse 
med lederens indsats i sygeperioden (69 %). Respondenterne, der er tilfredse, er 
primært karakteriseret ved at have en fysisk sygdom, have været ansat længere tid 
på arbejdspladsen (over 3 år) samt have en korterevarende sygeperiode (under 12 
uger).  

• De markant største andele af respondenterne vurderer, at de ”har et godt forhold til 
deres kolleger” (95 %), samt at de ”generelt er tilfredse med deres arbejde” (90 %). 
Det anses således som en indikation på, at FOA-medlemmer, selvom de har været 
igennem en længerevarende sygeperiode, generelt er glade for deres arbejde.  

 

Forhold der ikke virker 

• 11 % af respondenterne i undersøgelsen er blevet opsagt under deres sygeperiode. 
De respondenter, der er blevet opsagt, er primært karakteriseret ved: at have en 
psykisk sygdom, have en længerevarende sygeperiode, og at deres sygdom skyldes 
forhold på arbejdet.  

• Flere forhold kan have en negativ indflydelse på sygeperioden og mulighederne for 
en tilbagevenden til arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet. Det er i særlig grad ud-
talt, hvis den sygemeldte er: sygemeldt pga. en psykisk sygdom, har et dårligt for-
hold til nærmeste leder, et dårligt arbejdsmiljø, kort ansættelseslængde på arbejds-
pladsen, arbejder inden for Region Hovedstaden, samt hvis arbejdspladsen ikke har 
retningslinjer for sygefravær.  

• 39 % af respondenterne angiver, at det er forhold på deres arbejdsplads, der er 
årsag til deres sygeperiode. Ud af denne andel angiver størstedelen (70 %), at deres 
sygeperiode skyldes psykisk sygdom. Det indikerer, at hovedparten af de responden-
ter, der er sygemeldt på grund af forhold på deres arbejde, primært er sygemeldte 
på grund af psykisk sygdom. Det være sig eksempelvis stress, mobning, depression 
mv. Undersøgelsen viser i forhold til medlemmer med denne type sygdom, at det er 
et segment, der løbende skal holdes kontakt med, fordi kontakten til arbejdspladsen 
har en positiv betydning på lysten til at vende tilbage til arbejdspladsen.   

• Retningslinjer for sygefravær bliver af deltagere i undersøgelsen vurderet som et 
formaliseret pres for at vende tilbage til arbejdspladsen, hvis de ikke ved, hvad for-
målet med retningslinjerne er, samt hvilken konkret handling arbejdspladsen tager. 
Kontakten bliver opfattet som et pres, hvis det ikke inden sygemeldingen er klarlagt, 
at eksempelvis den nærmeste leder kontakter den sygemeldte efter en periode – og 
at dette er ens for alle. Det er primært uvisheden om formålet med henvendelsen, 
der af deltagerne bliver vurderet som ubehagelig, og som et implicit pres til at vende 
tilbage, jf. ”når arbejdspladsen kontakter mig under min sygeperiode, føler jeg mig 
mistænkt”.  Derudover viser undersøgelsen, at de respondenter, der vurderer, at 
retningslinjer for sygefravær har negativ betydning for deres sygeperiode, primært 
er karakteriseret ved at have en psykisk sygdom.   

• I forlængelse af dette vurderer flere deltagere, at lederne på arbejdspladserne har 
problemer med at håndtere sygeperioder grundet psykiske sygdomstyper, hvor det 
eksempelvis er arbejdsmiljøet på arbejdspladsen eller forholdet til den nærmeste le-
der, der er årsagen til sygeperioden. Flere deltagere fremhæver, at lederne kan have 
berøringsangst over for sådanne problemstillinger, og således ikke tager hånd om 
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disse. Deltagere nævner eksempelvis behovet for, at kontakten mellem arbejdsplad-
sen og den sygemeldte skal være ægte, for at det føles som omsorg, jf. ”det er vig-
tigt, at der udøves omsorg, og at kontakten er ægte”. Det handler, ifølge deltagerne 
om, at give anerkendelse omkring sygdommen og have lov til at være syg i periode. 
Ved således at klæde ledere bedre på i eksempelvis at mestre ”den vanskelige sam-
tale”, hvor det bl.a. handler om at udvise omsorg og ægthed i forhold til den syge-
meldte medarbejder, kan diskrepansen mellem ægte omsorg og følelsen af pres po-
tentielt overkommes.  

 

Oxford Researchs anbefaling 

• Fremadrettet vurderer Oxford Research, at udviklingspotentialerne på området pri-
mært handler om at informere arbejdspladser omkring de forhold, der kan være 
medvirkende til at forlænge sygeperioden. Derudover vurderes det vigtigt at opfor-
dre arbejdspladserne til at udarbejde / revidere deres retningslinjer for sygefravær, 
så de er klare og præcise, samt at de er bedre kendt af alle medarbejdere. Der skal 
fokuseres på at konkretisere, hvem der tager kontakt til den sygemeldte, efter hvor 
lang tid dette gøres, samt hvornår der gennemføres omsorgssamtale, og hvem der 
kan deltage i denne. Dette skal desuden kommunikeres effektivt ud, således at det 
er kendt af alle medarbejdere. Afsluttende vurderes det, at der med fordel kan foku-
seres på at uddanne lederne – specielt til at kunne håndtere medarbejdere med psy-
kiske sygdomme.   

 

2.2 Sagsbehandling – jobcentres indsats  

Forhold der virker 

• Deltagerne i undersøgelsen er i overvejende grad blevet kontaktet af kommunens 
jobcenter inden for lovens rammer (inden udgangen af 8. uge). 87 % af responden-
terne angiver, at kontakten er sket inden udgangen af 8. uge.  

• 73 % af respondenterne angiver, at de kun har haft én sagsbehandler under deres 
sygeperiode.  

• 45 % af respondenterne har deltaget i en opfølgningssamle. Karakteristisk for de 
respondenter, der har deltaget i en opfølgningssamtale, er, at det er respondenterne 
med en psykisk sygdom samt med en længerevarende sygeperiode (over 12 uger). 

• Ca. 10 % af respondenterne har fået tilbudt konkrete aktiviteter (udarbejdelse af 
ressourceprofil, opfølgningsplan eller indkaldelse til rundbordssamtale) under deres 
sygeperiode. Disse respondenter angiver i overvejende grad, at dette har haft en po-
sitiv betydning for deres sygeperiode. 56 % af respondenterne angiver eksempelvis, 
at rundbordssamtalen havde en positiv betydning for deres sygeperiode.  

• De respondenter, der har fået tilbudt konkrete foranstaltninger (eksempelvis delvis 
raskmelding, § 56-aftale eller arbejdsprøvning) under deres sygeperiode, angiver i 
overvejende grad, at dette har haft en positiv betydning for deres sygeperiode.  

• 41 % af respondenterne i undersøgelsen er samlet set tilfredse med jobcentrets 
indsats i sygeperioden, mens 19 % er utilfredse. En markant andel af respondenter-
ne (40 %) angiver, at de ”hverken eller” er tilfredse med jobcentrets indsats. Dette 
hænger primært sammen med en mangelfuld kontakt til jobcentret, grundet et 
ukompliceret sygdomsforløb bestående af eksempelvis en fysisk sygdom.   
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Generelt set vurderer deltagerne i undersøgelsen således, at jobcentrets indsats i 
forhold til medlemmer med længerevarende sygeperiode er solid.  

 

Forhold der ikke virker 

• Barriererne for at få sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet er primært en manglen-
de og langsommelig kontakt fra jobcentret samt en langsommelig eller manglende 
opfølgning. 13 % af respondenterne angiver, at der gik 10 uger eller mere, før de 
blev kontaktet af jobcentret, mens 22 % af respondenterne angiver, at den første 
opfølgningssamtale blev afholdt efter mere end 8 ugers sygeperiode. Karakteristisk 
for de respondenter, der angiver, at der gik mere end 10 uger før sagsbehandleren 
kontaktede dem, er, at det er respondenter med en kronisk sygdom, samt respon-
denter der er blevet opsagt under deres sygeperiode. Effekten af en manglende kon-
takt fra jobcentret kan således være en forlænget sygeperiode, med den potentielle 
negative konsekvens, at de bliver stigmatiseret.  

• 48 % af respondenterne angiver, at de fik ”intet” eller ”mindre udbytte” af jobcent-
renes opfølgningssamtaler. Det er karakteristik for de respondenter, der angiver et 
mindre eller intet ubytte, at det er respondenter, der er blevet opsagt under deres 
sygeperiode.  

• 5 % af respondenterne har oplevet at have mere end fire sagsbehandlere under 
deres sygeperiode. Karakteristisk for de respondenter er, at de har længere sygepe-
rioder samt i højere grad bliver opsagt under deres sygeperiode. Udskiftningen af 
sagsbehandler vurderes af undersøgelsens deltagere som en hæmmende faktor for 
sygeperioden, idet sagsbehandlingen typisk forlænges med potentielle negative kon-
sekvenser for den sygemeldte. 

• 70 % af respondenterne har ikke fået tilbudt konkrete aktiviteter tilbudt fra jobcent-
ret under deres sygeperiode. Dette bliver, af deltagerne i undersøgelsen, vurderet 
som en konsekvens af den praksis, der føres på landets jobcentre. Her er det pri-
mært de enkle sager (fx fysiske sygdomme), der klares pr. telefon, mens personer 
med komplicerede sygdomsforløb (fx psykiske sygdomme) får tilbud om udarbejdel-
se af ressourceprofil, opfølgningsplan eller indkaldelse til rundbordssamtale. Under-
søgelsen afdækker dermed, at behovet og nødvendigheden af konkrete initiativer fra 
jobcentret er størst i forbindelse med sygemeldte, der har et kompliceret sygdoms-
forløb.  

• Det er primært i forhold til respondenter med en længerevarende sygeperiode (over 
12 uger), at jobcentret har været i spil under sygeperioden.  Tilfredsheden med job-
centrets indsats fra disse respondenter er svingende, idet denne afhænger af det 
konkrete jobcenter, som respondenten har været i kontakt med. 19 % af responden-
terne angiver, at de er utilfredse med jobcentrets indsats i sygeperioden. Generelt er 
de utilfredse respondenter karakteriseret ved at have en længerevarende sygeperio-
de samt være blevet opsagt under deres sygeperiode.  

• Yderligere peger undersøgelsen på, at arbejdsmængden i mange jobcentre er mas-
siv, hvilket kan medføre lange sagsbehandlingstider og ”maskinel sagsbehandling”. 
Dette kan have konsekvenser i form af en sen indsats over for FOA-medlemmer, 
samt FOA-medlemmer, der ikke får tilbudt de aktiviteter og foranstaltninger, som lo-
ven foreskriver.   

 

 



 

 

 

11

Oxford Researchs anbefaling 

• Fremadrettet vurderer Oxford Research, at udviklingspotentialerne primært omhand-
ler at skabe opmærksomhed omkring de rettigheder og muligheder, som FOA-
medlemmer, der har et længerevarende sygeperiode, har krav på. Det være sig bå-
de i form af konkrete aktiviteter som kan afklare arbejdsevnen, samt konkrete foran-
staltninger der kan medvirke til en hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen mv.. 
Resultaterne af undersøgelsen viser netop, at de respondenter, der har fået tilbudt 
aktiviteter og foranstaltninger under deres sygeperiode, alle vurderer, at disse har 
haft en positiv betydning for deres sygeperiode. Der skal derfor fokuseres på at klæ-
de FOA-medlemmer på til denne kontakt gennem oplysning om deres muligheder og 
rettigheder. Denne information kan distribueres blandt medlemmerne eller via de lo-
kale tillidsrepræsentanter.  

 

2.3 Sygeperiode – FOA’s indsats 

Forhold der virker 

• Undersøgelsen viser, at 37 % af respondenterne har været i kontakt med FOA under 
deres sygeperiode, samt at det primært er respondenterne selv, der har initieret 
kontakten. 80 % af respondenterne angiver, at de var i kontakt med deres lokale 
FOA-afdeling, mens 15 % angiver, at de var i kontakt med deres tillidsrepræsentant. 
Konklusionen er, at FOA-medlemmer bruger FOA under deres sygeperiode, og at det 
i særlig grad er den lokale FOA-afdeling, som medlemmerne tager kontakt til i for-
bindelse med sygeperioden.  

• 77 % af respondenterne, der var i kontakt med FOA under deres sygeperiode, angi-
ver, at FOA kunne hjælpe dem ”i høj” eller ”i nogen” grad. Dette anses som en rela-
tiv stor andel af respondenterne, der finder FOA anvendelig i forbindelse med længe-
revarende sygeperioder. De respondenter, der angiver, at FOA kunne hjælpe, er i 
særlig grad karakteriseret ved at have en kronisk sygdom samt ved at have længe-
revarende sygeperioder (over 12 uger).  

• Blandt de respondenter, der var i kontakt med FOA under deres sygeperiode, angiver 
den markant største andel (79 %), at de er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med 
FOA’s indsats under sygeperioden. 7 % angiver, at de er ”utilfredse” eller ”meget 
utilfredse”. Disse resultater viser andelen af FOA-medlemmer, der har været i kon-
takt med FOA under deres sygeperiode, samt at når respondenterne kontakter FOA 
under sygeperioden, så er de i overvejende grad tilfredse med FOA’s indsats.  

• Ud af de respondenter, der angiver, at de har været i kontakt med FOA under deres 
sygeperiode, angiver 60 %, at de var utilfredse med jobcentrets indsats under syge-
perioden. Det indikerer, at FOA får kontakt med den største andel af de medlemmer, 
der ikke tilfredse med jobcentrets indsats under sygeperioden. Vigtigt er det også at 
påpege, at disse respondenter i overvejende grad er tilfredse med den indsats, som 
FOA har givet dem under deres sygeperiode.  

• Deltagerne i undersøgelsen vurderer generelt, at tillidsrepræsentanterne har en vig-
tig funktion i forhold til sygemeldte FOA-medlemmer. Det er således disse, der pri-
mært kan facilitere kontakten mellem den sygemeldte og FOA. Tillidsrepræsentant-
systemet vurderes derudover at være et system, der generelt fungerer efter hensig-
ten i forhold til at støtte FOA-medlemmerne på arbejdspladserne samt etablere kon-
takten mellem FOA-medlemmer og FOA’s lokalafdelinger.  
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Forhold der ikke virker 

• 80 % af de respondenter, der har været i kontakt med FOA under deres sygeperiode 
angiver, at de selv kontaktede FOA. 11 % af respondenterne blev anbefalet at kon-
takte FOA af deres tillidsrepræsentant. Undersøgelsen afdækker dermed, at tillidsre-
præsentanterne har en opgave med, i højere grad at anbefale medlemmer at kon-
takte FOA under deres sygeperiode – specielt fordi undersøgelsen peger på, at FOA 
kan hjælpe de medlemmer der kontakter FOA under deres sygeperiode.    

• I relation til længerevarende sygemeldte medlemmer vurderer deltagerne i undersø-
gelsen, at tillidsrepræsentantsystemet rummer visse barrierer for hurtigt at få med-
lemmer tilbage på arbejdspladsen. Således er TR-systemet sårbart, hvis den lokale 
tillidsrepræsentant ikke er synlig eller ikke besidder de nødvendige kompeten-
cer/viden på området. Dette kan resultere i, at medlemmer med længerevarende sy-
gefravær ikke inddrager FOA i deres sygeperiode. Konsekvenserne af dette kan være 
længerevarende sygeperioder samt mulig stigmatisering.  

• De deltagere i undersøgelsen, der angiver, at de er utilfredse med FOA’s indsats, er 
primært karakteriseret ved at have en psykisk sygdom, angiver at der er et dårligt 
arbejdsklima på arbejdspladsen, samt at de har et dårligt forhold til deres nærmeste 
leder. Disse medlemmer repræsenterer således de karakteristika, der vurderes som 
de væsentligste hindringer for at fastholde FOA-medlemmer på arbejdspladsen.  

• De lokale FOA-afdelinger er ikke synlige nok og informerer ikke tilstrækkeligt om 
deres mulighed for at støtte i forhold til sygefravær. Således viser undersøgelsen, at 
flere medlemmer ikke tænkte på FOA i forbindelse med deres sygeperiode, mens ca. 
hver 5. medlem (19 %), der kontakter FOA, ikke vurderer, at FOA kan hjælpe dem.  

Oxford Researchs anbefaling 

• Fremadrettet vurderer Oxford Research, at udviklingspotentialerne primært ligger i 
behovet for at uddanne tillidsrepræsentanterne samt skabe mere synlighed om de 
ydelser/tilbud, som FOA kan give medlemmer med længerevarende sygefravær. 
Derudover vurderer Oxford Research, at et udviklingspotentiale ligger i at forøge an-
delen af FOA-medlemmer, der aktivt indtænker og gør brug af FOA i forbindelse med 
en sygeperiode. Undersøgelsen viser netop, at de medlemmer, der bruger FOA i for-
bindelse med et længerevarende sygefravær, i overvejende grad er tilfredse. 

• Et muligt fremtidigt indsatsområde kan ligeledes være, at FOA initierer kontakten 
med medlemmer med komplicerede sygeperioder (primært psykiske sygdomme). 
Undersøgelsen viser netop, at dette medlemssegment i højere grad er sværere at 
fastholde på arbejdspladserne, og i højere grad er utilfredse med FOA’s indsats i sy-
geperioden. Ved at tage den indledende kontakt til disse medlemmer vurderes det, 
at de i højere grad vil kunne hjælpes, og dermed vil denne medlemsgruppes chancer 
for en aktiv tilbagevenden til arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet forbedres. 

 

2.4 Årsager til fastholdelse og afskedigelse 

Begrundelser for fastholdelse 
 

• De primære begrundelser for, at respondenterne stadig er fastholdt deres arbejds-
plads efter deres sygeperiode, omhandler følgende forhold: 

o ”Jeg ville vende tilbage” 
o ”Min leder bakkede mig op” 
o ”Min kolleger bakkede mig op” 
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Det er således betydningsfulde faktorer for at blive fastholdt på arbejdspladsen ved 
en længerevarende sygeperiode. 

• Respondenter, der angiver, at de ”ville vende tilbage til arbejdspladsen”, er karakte-
riseret ved at have været på arbejdspladsen i længere tid (over 3 år) samt primært 
have en fysisk sygdom. Det afdækker dermed de forhold, der har en positiv betyd-
ning for at vende tilbage til arbejdspladsen.  

 

Begrundelse for afskedigelse 

• De primære begrundelser for, at respondenterne er afskediget fra deres arbejdsplads 
under deres sygeperiode, omhandler følgende forhold: 

o ”Arbejdspladsen afskediger typisk efter længere tids sygefravær” 
o ”Manglende vilje fra min leder” 
o ”Ventetider på behandling” 

 

Det er således faktorer, der kan have en væsentlig betydning for, at medlemmerne 
afskediges fra deres arbejdsplads ved en længerevarende sygeperiode. Yderligere 
peger flere deltagere på, at et dårligt samarbejde mellem arbejdspladsen, jobcentret 
og FOA har været en årsag til, at de ikke længere er fastholdt deres arbejdsplads.   

 

Deltagernes råd og anbefalinger 

• Deltagerne i undersøgelsen fremhæver selv flere forhold, der har betydning for at 
blive fastholdt arbejdspladserne og arbejdsmarkedet. Disse omhandler primært: 

o Vigtigt at ville vende tilbage 
o Åbenhed om sygdommen 
o Tidlig og jævnlig kontakt med arbejdspladsen 
o Anerkendelse fra arbejdspladsen omkring, at det er ok at være syg 
o Bruge de redskaber der findes på området – eksempelvis delvis rask-

melding 
o Tidlig kontakt med FOA 
o Få TR til at være mere aktive i forhold til medarbejdere med længereva-

rende sygeperioder 
 

Deltagerne fokuserer dermed på, hvordan de vurderer, at forholdet til hhv. arbejdsplad-
sen, jobcentret og FOA skal være under en længerevarende sygeperiode. Derudover 
fokuserer deltagerne også på personlige forhold, der kan have en positiv betydning i 
forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Disse omhandler primært at have viljen til 
at vende tilbage samt at være åben om sygdommen.    

 

Oxford Research anbefaling 

Fremadrettet vurderer Oxford Research, at de forhold, der ifølge deltagerne i undersøgel-
sen generelt virker og ikke virker for at fastholde FOA-medlemmer på arbejdspladserne, 
er vigtige parametre for FOA at få afdækket. Undersøgelsen viser således, hvordan flere 
forhold har betydning for, at FOA-medlemmer kan blive fastholdt i deres arbejde. Som 
allerede præsenteret spiller specielt arbejdspladsen, jobcentret og FOA en rolle, men 
derudover viser deltagernes råd og anbefalinger også, at personlige forhold kan have 
betydning for at blive fastholdt på arbejdspladserne. Dermed ligger de primære udvik-
lingspotentialer for FOA på dette område i at informere medlemmerne om de muligheder 
og rettigheder, de har i forbindelse med en længerevarende sygeperiode – specielt i for-
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hold til jobcentret og FOA. Men derudover også at gøre opmærksom på, hvordan den 
personlige indstilling til sygdommen kan have en afgørende betydning i forhold til at ven-
de tilbage til arbejdspladsen.  

Ved således at fokusere på en helhedsorienteret tilgang til FOA-medlemmernes sygeperi-
ode der inkluderer både arbejdspladserne, jobcentret samt FOA, vurderes det, at effekten 
kan være positiv i form af kortere sygeperioder og flere medlemmer, der vender tilbage 
til arbejdspladserne.   
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Kapitel 3. Metode 

Dette kapitel beskriver metoden for undersøgelsen af FOA-medlemmers længerevarende 
sygeperioder. Det beskrives, hvilke metoder der ligger til grund for de konklusioner og 
resultater, som undersøgelsen peger på, samt hvorledes data er indsamlet. Dette sker 
gennem tre afsnit, der fokuserer på dataindsamling, præsentation af stikprøve samt da-
tabehandling.  
 

3.1 Dataindsamling 

De data, som undersøgelsens resultater og konklusioner er funderet på, omhandler flere 
typer af dataindsamling. Der er tale om en kvantitativ dataindsamling via en spørgeske-
maundersøgelse samt fire kvalitative fokusgruppe.  
 

3.1.1 Spørgeskemaundersøgelse 

Det primære datagrundlag for undersøgelsen af FOA-medlemmers længerevarende syge-
fravær omhandler en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som Oxford Research gen-
nemførte for FOA i perioden 6. februar 2009 til 27. februar 2009.  

Spørgeskemaet blev udfærdiget i samarbejde mellem FOA og Oxford Research og bestod 
af 45 spørgsmål. Spørgsmålene fokuserede på flere forhold for FOA-medlemmet i syge-
perioden, såsom forholdet til arbejdspladsen, jobcentret samt FOA. Yderligere inkludere-
de spørgeskemaet flere typer af spørgsmålsformuleringer. Således blev der både fokuse-
ret på at kunne beskrive FOA-medlemmers sygeperiode, mens der også blev spurgt til 
mere forklarende forhold om sygeperioden, ved eksempelvis at give mulighed for at ud-
dybe besvarelsen med åbne tekstfelter.  

Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse 
fokuserede på en dataindsamlingsmetode, 
der bestod af elektroniske email-
invitationer til et udvalg af undersøgelsens 
bruttoliste (FOA-medlemmer med en email-
adresse, med et sammenhængende syge-
fravær over 4 uger siden 1. januar 2006). 
Oxford Research vurderede, at det var 
muligt at målrette dataindsamlingen ved 
hjælp af forløbsdatabasen DREAM. Via 
inklusionen af denne database kunne Ox-
ford Research få adgang til oplysninger om 
FOA-medlemmers historiske sygefravær 
inden for de seneste par år og således 
specifikt udpege FOA medlemmer, der 
havde en sygedagpengesag på minimum 4 
uger siden 1. januar 2006. For at dette 
kunne lade sig gøre rent juridisk og etisk, 
krævede dette en godkendelse fra Datatil-
synet. Forespørgslen om brug af DREAM 

Forløbsdatabasen DREAM 

DREAM er en forløbsdatabase baseret på data 
fra Beskæftigelses-, Social- og Undervisnings-
ministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvan-
drere og Integration samt AMFORA. 

Datasættet omfatter samtlige personer, der har 
modtaget visse offentlige overførselsindkom-
ster fra medio 1991 og frem. Arten af ydelse 
angives ugevis for hver enkelt person. Basen 
ajourføres kvartalsvis tre mdr. forskudt. DREAM 
omfatter i alt over 3,5 mio. personer. 

DREAM er velegnet til forløbsanalyser over tid, 
hvor der fokuseres på skift mellem ordninger 
eller varigheden af givne ydelsesperioder. 
DREAM anvendes bl.a. til analyser vedrørende 
marginaliseringsomfanget, effektanalyser, 
estimering af ledighedsancienniteten etc. 

Kilde: www.ams.dk 
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blev dog hurtigt imødekommet, og således kunne udvælgelsen af mulige respondenter 
for undersøgelsen iværksættes. CPR-numre fra DREAM og FOA-medlemsregister blev 
samkørt, og populationens bruttoliste på 4.969 FOA-medlemmer blev således specificeret. 
Anvendelsen af DREAM betød, at undersøgelsen kunne målrettes den egentlige målgrup-
pe for undersøgelsen og dermed optimeres ud fra et økonomisk perspektiv. Samtidig blev 
det undgået, at medlemmer, der ikke tilhører målgruppen, blev unødigt forstyrret.  

 

Målgruppe 

Basismålgruppen for undersøgelsen omhandlede de erhvervsaktive medlemmer af FOA, 
der siden 1. januar 2006 har haft en sygedagpengesag på minimum 4 uger. Denne mål-
gruppe betød desuden, at sygedagpengesagen skulle være afsluttet, før at medlemmet 
skulle deltage i undersøgelsen. Begrundelsen for dette var, at FOA-medlemmer, der ikke 
havde afsluttet deres sygedagpengesag, ikke fyldestgørende kunne fremlægge, hvilke 
forhold der var betydningsfulde for, at de enten er blevet fastholdt eller afskediget fra 
deres arbejdsplads. For at sikre, at de FOA-medlemmer, der deltog i undersøgelsen, så-
ledes også havde afsluttet deres sygedagspengesag, indlagde Oxford Research et indle-
dende screenings-spørgsmål i den elektroniske undersøgelse. Dette præsenterede ekspli-
cit målgruppen for undersøgelsen og sikrede således, at FOA-medlemmer med igangvæ-
rende sygedagpengesager ikke blev inkluderet i den videre undersøgelse.   

I forhold til den totale population for undersøgelsen, estimerede Oxford Research antallet 
af erhvervsaktive FOA-medlemmer til at være 170.000 medlemmer. Ud af denne gruppe 
estimerede Oxford Research, på baggrund af blandt andet tal fra FOA’s sygefraværsun-
dersøgelse fra 2006 samt nærmere drøftelser med FOA, at 10 % af de erhvervsaktive 
FOA-medlemmer havde haft en sygedagpengesag på minimum 4 uger. Derfor bestod den 
estimerede bruttomålgruppe for undersøgelsen af 17.000 erhvervsaktive medlemmer af 
FOA.  

Ved brugen af DREAM kunne Oxford Research udvælge de FOA-medlemmer, der tilhørte 
målgruppen samt havde en e-mail-adresse. Dette segment bestod af 4.969 FOA-
medlemmer. Oxford Research udsendte således 4.969 spørgeskemaer elektronisk via e-
mail-invitationer til et udsnit af den bestemte bruttoliste. E-mail-invitationerne blev kom-
bineret med et elektronisk følgebrev fra FOA og Oxford Research, hvor formålet med 
undersøgelsen blev præsenteret, og respondenterne blev opfordret til at deltage. For 
yderligere at skabe incitament til deltagelse i undersøgelsen blev der i følgebrevet frem-
lagt, at deltagelse i undersøgelse gav mulighed for at vinde gavekort til COOP. Det blev 
desuden understreget i følgebrevet, at der var tale om en fuldstændig anonym undersø-
gelse. Respondenter, der efter en perioder på 1 uge endnu ikke havde besvaret det elek-
troniske spørgeskema, modtog en rykker fra Oxford Research, hvor respondenten endnu 
engang blev gjort opmærksom på undersøgelsen og blev opfordret til deltagelse. Under-
søgelsen blev igangsat d. 6. februar 2009 og lukket d. 27. februar 2009. Der blev ud-
sendt rykkere til respondenter, der endnu ikke havde svaret hhv. d. 13. og 20. februar 
2009.  

 

Antal svar 

Ud af de 4.969 udsendte e-mail-invitationer var der ca. 1.500 e-mail-adresser, der ikke 
længere var valide, hvilket betyder, at e-mail-adressen ikke længere er i brug. Den reelle 
udsendelse af e-mail-invitationer blev således ca. 3.500. Ud af denne reelle bruttoliste for 
deltagere i målgruppen modtog Oxford Research i dataindsamlingsperioden 1.495 svar. 
Det betyder, at over 40 % af de FOA-medlemmer, der har modtaget e-mail-invitationen 
til spørgeskemaundersøgelsen, har svaret på denne. Dette vurderes af Oxford Research 
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til at være en meget tilfredsstillende svarprocent på en elektronisk survey, og viser såle-
des, at FOA-medlemmer er interesseret i at give deres mening til kende i forhold omkring 
sygefravær. 

Ud af de 1.495 svar var der 415 respondenter, der ikke havde afsluttet deres sygedag-
pengesag. Disse blev frasorteret via det indledende screeningsspørgsmål. Dermed er det 
endelige antal respondenter, der deltog i undersøgelsen, på 1.080 respondenter. Dette 
giver en svarprocent på ca. 30 %, hvilket anses som meget tilfredsstillende. I afsnit 3.2 
vil undersøgelsens stikprøve blive præsenteret mere indgående.  
  

3.1.2 Fokusgrupper 

Med henblik at komplementere den kvantitative survey gennemførte Oxford Research et 
kvalitativt undersøgelseselement. Dette kvalitative element blev gennemført som 4 fo-
kusgruppeinterview med deltagere fra den kvantitative undersøgelse. Fokusgrupperne 
havde den fordel, at de kunne kvalificere og uddybe de resultater, som den kvantitative 
survey præsenterede, de kunne beskrive mulige årsagssammenhænge på datamaterialet, 
samt udpege hvilke fremadrettede perspektiver og handlinger, der er relevante for at 
fastholde sygemeldte FOA-medlemmer på arbejdsmarkedet.   

 

Målgruppe og rekruttering 

Målgruppen for fokusgrupperne var de respondenter, der deltog i undersøgelsens kvanti-
tative survey. Rekrutteringen til fokusgrupperne blev gennemført i forbindelse med den 
kvantitative survey. Spørgeskemaet blev afsluttet med et spørgsmål, hvor respondenten 
angiver, om han/hun har lyst til at deltage i en fokusgruppe. For yderligere at sikre en 
positiv tilbagemelding i rekrutteringen af fokusgrupper, blev der ved deltagelse givet et 
gavekort til COOP samt dækket deltagernes rejseomkostninger. 

131 respondenter angav en positiv tilkendegivelse på deltagelse i fokusgrupperne (12 % 
af respondenterne i undersøgelsen). Oxford Research vurderer, at dette også fungerer 
som en solid indikator på, at FOA-medlemmer generelt er interesseret i til at påvirke for-
hold om sygefravær aktivt.  

De 131 respondenter, der angav en positiv tilkendegivelse angående deltagelse i fokus-
grupperne, havde mulighed for at tilmelde sig i 4 byer – Århus, Odense, Holbæk og Kø-
benhavn. Dette blev gjort for at sikre en geografisk spredning af fokusgrupperne.  

Nedenstående tabel 3.1 viser, at antallet af respondenter, der valgte Holbæk som deres 
primære lokation, var begrænset, mens relativt mange respondenter gerne ville deltage i 
Århus. Derfor arrangerede Oxford Research, i samråd med FOA, to fokusgrupper i Århus 
og omplacerede deltagerne i fokusgruppen i Holbæk til fokusgruppen i København.  

Tabel 3.1: Fokusgrupper 
Sted Bruttoliste Rekrutteret Endeligt antal 

Århus 1 63 10 6 
Århus 2 63 11 7 
Odense  26 9 8 
Holbæk 10 - - 
København 32 14 10 
Kilde: Oxford Research 2009 
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Som det yderligere fremgår af tabel 3.1, varierede det endelige antal i fokusgrupperne 
mellem 6-10 deltagere. Det vurderes i alle fire tilfælde, at antallet af deltagere i fokus-
grupperne har været givende for at facilitere en sund gruppedynamik og interessant di-
skussion. Yderligere vurderer Oxford Research, at antallet af fokusgrupper er fornuftigt i 
forhold til undersøgelsens resultater og konklusioner. Ved således at basere et kvalitativt 
datamateriale på 4 forskellige fokusgrupper sikres det, at årsagsforklaringer og fremad-
rettede anbefalinger ikke fremstår som ”enlige svaler”, men derimod er forankret i ud-
sagn fra et bredt udsnit af deltagerne i fokusgrupperne.  

I forhold til en kort karakteristik af deltagerne i fokusgrupperne vurderer Oxford Re-
search, at disse var relativt repræsentative for FOA-medlemmer i målgruppen. Der var en 
klar overvægt af kvinder, men dog deltagelse af mænd i alle fokusgrupperne. Derudover 
var deltagere primært i alderssegmentet 40-55 år og bredt repræsenteret i forhold til 
arbejdspladser, hvor FOA-medlemmer typisk agerer. Der var eksempelvis deltagelse af 
flere SOSU-assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere. Et interessant aspekt ved 
fokusgrupperne var derudover, at der var deltagelse af relativt mange nuværende og 
tidligere tillidsrepræsentanter. Disse var således medvirkende til at nuancere, uddybe og 
anbefale, hvordan FOA bedste kunne forholde sig til undersøgelsens problemstilling. En 
mindre overrepræsentation af dette medlemssegment, vurderes af Oxford Research dog 
ikke, at have en betydning for kvaliteten af det kvalitative datamateriale. Derimod vurde-
rer Oxford Research, at inklusionen af disse FOA-medlemmer er medvirkende til at kvali-
ficere både undersøgelsens resultater og komme med fremadrettede anbefalinger. Dette 
medlemssegment er karakteriseret ved, både at have oplevet en sygeperiode på egen 
krop, samt være vidende om, hvorledes FOA-medlemmer skal forholde sig i sådanne 
perioder, grundet deres nuværende eller tidligere funktion som TR. Det betyder, at disse 
deltagere i samspil med fokusgruppernes andre deltagere har været medvirkende til at 
facilitere og diskutere undersøgelsen problemstilling.  

 

Gennemførelse  

Fokusgrupperne blev gennemført primo marts 2009 efter den kvantitative survey var 
afsluttet, og blev gennemført i de lokale FOA-afdelinger i de respektive byer.  

Gennemførelsen af fokusgrupperne blev forestået af en erfaren moderator fra Oxford 
Research, der sørgede for at afdække interessante dele af problemstillingen, facilitere 
diskussionen samt fokusere på hvilke forklaringer, der lå til grund for det præsenterede 
datamateriale. Moderator gennemførte fokusgruppeinterviewet på baggrund af en semi-
struktureret spørgeguide. Spørgeguiden angav retningslinjerne for hvilke temaer, delta-
gerne kunne diskutere, men var derudover åben over for nye retninger, som deltagerne 
bragte i spil. Desuden blev der anvendt en række visuelle handouts. Disse præsenterede 
udvalgte resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Deltagerne fik dermed mulighed for 
at komme med årsagsforklaringer på disse resultater, samt yderligere anvise fremadret-
tede udviklingsmuligheder for problemstillingen.  

Fokusgrupperne havde en varighed på ca. 2 timer. Til hver fokusgruppe var der deltagel-
se af en erfaren referent fra Oxford Research, der sikrede, at samtlige deltageres input 
blev noteret. Fokusgruppediskussionen blev derudover optaget på diktafon.  
 

Udbytte og brug i afrapportering 

Udbyttet af fokusgrupperne er i nærværende afrapportering brugt til at forklare og udvik-
le. Det betyder, at hvor det vurderes relevant, der bruges citater fra fokusgrupperne som 
eksempler på hvilke årsagsforklaringer, som deltagerne vurderer, ligger bag det kvantita-
tive datamateriale. Yderligere bruges datamaterialet fra fokusgrupperne til at kvalificere 
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den viden, som spørgeskemaundersøgelsen gav, om hvilke potentialer og barrierer som 
deltagerne vurderer, der findes på området. 

 

3.2 Præsentation af stikprøve 

I de tre uger i februar 2009 hvor dataindsamlingen var åben, modtog Oxford Research 
1080 besvarelser fra FOA-medlemmer i målgruppen. Det følgende vil beskrive, hvorledes 
denne stikprøve er karakteriseret. Der vil derudover også blive sammenlignet med hele 
populationen af FOA-medlemmer. Det vurderes i sig selv at være interessant at se, hvor-
ledes stikprøven fordeler sig i forhold til alle FOA-medlemmer. Det er dog vigtigt at påpe-
ge, at hvis der skulle være foretaget en egentlig vurdering af, hvorvidt stikprøven er re-
præsentativ for FOA-medlemmer, der har haft et længerevarende sygefravær, skulle de 
udelukkende sammenlignes med FOA-medlemmer, der har haft en sådan. Denne popula-
tion er dog ikke mulig at udvælge på de respektive baggrundsvariable, fordi dens præcise 
omfang ikke kendes. Derfor vil der i det følgende blive foretaget en sammenligning med 
alle FOA-medlemmers karakteristika på de respektive baggrundsvariable. Denne sam-
menligning vurderes dermed som en solid indikator på repræsentativiteten og heraf vali-
diteten af undersøgelsens resultater.     

 

Som figur 3.1 illustrerer, er fordelingen 
mellem kvinder og mænd i undersøgelsens 
stikprøve på 91 % - 9 %. Denne fordeling 
vurderes at være forventelig, idet relativt 
mange FOA-erhverv er typiske omsorgsfag 
(fx dagpasning af børn og ældrepleje), 
hvor andelen af kvinder er overrepræsen-
teret i forhold til mænd. Yderligere viser 
statistisk materiale også, at kvinder gene-
relt har et højere sygefravær i forhold til 
mænd3.  

I forhold til hvorledes fordelingen er for 
alle FOA-medlemmer, er den reelle forde-
ling af populationen på 88 % af kvinder, 
mens andelen af mænd er 12 %. Det tyder 
således på, at stikprøven har repræsenta-
tiv fordeling på variablen ”køn” i forhold til populationen bestående af alle FOA-
medlemmer.  

                                                
3 Se eksempelvis tal fra Danmarks Statistik på www.statistikbanken.dk 

Figur 3.1: Hvad er dit køn? 
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I forhold til respondenternes alder viser 
figur 3.2, at de største andele af respon-
denterne angiver svar i svarkategorierne 
”40-49 år” (32 %) samt ”50-59 år” (45 %). 
Det er således en større andel af respon-
denterne, der angiver et svar i de ældre 
svarkategorier (51 % er over 50 år), mens 
der er relativt få respondenter, der angiver 
et svar i kategorierne under 30 år (ca. 2 
%). Disse fordelinger stemmer godt 
overens med fordelingerne for alle FOA-
medlemmer, der hhv. er på 30 % for ”40-
49 år” 33 % for ”50-59 år”, mens andelen 
af FOA-medlemmer, der er under 30 år, 
reelt ligger på ca. 1 %. Det tyder således 
på, at stikprøven har en mindre overre-
præsentation af ældre FOA-medlemmer. 

Den mindre skæve fordeling vurderes dog at være forventelig i henhold til undersøgel-
sens problemstilling. Det vurderes naturligt, at der er flere ældre FOA-medlemmer, der 
har haft en længerevarende sygeperiode, end yngre. Det er derudover også forventeligt, 
at der er flere ældre og færre yngre FOA-medlemmer, der er repræsenteret i nærværen-
de undersøgelse, grundet undersøgelsens udvælgelseskriterier og fokusområder. Diskre-
pansen mellem stikprøven og den reelle population på dette område vurderes dog ikke at 
have betydning for stikprøvens anvendelighed eller medføre nødvendighed for yderligere 
databehandling (vægtning).    

Omkring respondenternes statsborgerskab har 99 % af respondenterne dansk statsbor-
gerskab. I forhold til andelen af alle FOA-medlemmer, så drejer det sig her om 93 %4, 
der har et dansk statsborgerskab. På dette område er der således også en fornuftig over-
ensstemmelse mellem stikprøven og populationen bestående af alle FOA-medlemmer.  

På det geografiske område er responden-
ternes kommuneangivelse angående bo-
pæl blev summeret op til fordeling på regi-
oner. Som figur 3.3 illustrerer, bor de stør-
ste andele af respondenterne i hhv. Syd-
danmark (25 %) samt Midtjylland (24 %). 
De mindste andele af respondenter angi-
ver, at de bor i region Sjælland (14 %), 
mens hhv. 19 % og 18 % angiver, at de 
bor i regionerne ”Nordjylland” og ”Hoved-
staden”. Generelt er der dog tale om en 
relativ solid spredning af respondenterne 
på de 5 regioner. Stikprøvens fordelinger 
stemmer således også godt sammen med 
alle FOA-medlemmers bopæl fordelt på 

regioner. Her viser det sig, at hhv. 23 % bor i Syddanmark, 21 % bor i Midtjylland, mens 
16 % bor i region Sjælland. Dette indikerer dermed, at stikprøven på denne variabel er 
relativt repræsentativ for alle FOA-medlemmer.  
                                                
4 Jf. FOA-undersøgelse af medlemmer med indvandrerbaggrund fra 2008, der peger på, at andelen af medlem-
mer med Danmark som oprindelsesland er 93 %. Dog vurderer FOA dog, at andelen af medlemmer med dansk 
statsborgerskab er højere end de 93 %, hvilket dermed indikerer, at andelen af danske statsborgere blandt 
FOA-medlemmer ligger over 93 %.   

Figur 3.2: Hvad er din alder? 
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Figur 3.3: Hvilken region bor du i? 
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Tilhørsforholdet til de lokale FOA-
afdelinger, her fordelt på regioner, illustre-
res i figur 3.4. Heraf fremgår det, at de 
største andele af respondenterne angiver, 
at de har lokale FOA-afdelinger, der ligger i 
regionerne Midtjylland (29 %) og Syddan-
mark (25 %), mens færrest har FOA-
afdelinger, der ligger i region Sjælland (14 
%) og Nordjylland (15 %). 17 % angiver, 
at de tilhører en FOA-afdeling, der ligger i 
Region Hovedstaden. Denne fordeling er 
også relativt overensstemmende med, 
hvordan den reelle fordeling af FOA-
medlemmer ser ud, hvis det opgøres på 
regioner. Her tilhører 22 % en FOA-
afdeling i Midtjylland, 23 % en FOA-
afdeling i Syddanmark, mens hhv. 12 % og 15 % tilhører en FOA-afdeling i Nordjylland 
og Region Sjælland. 27 % tilhører en FOA-afdeling i Region Hovedstaden, der dermed 
står for en mindre underrepræsentation i stikprøven. 

FOA’s medlemmer er opdelt på fire forskellige sektorer. Figur 3.5 viser respondenternes 
svarfordelinger på disse fire grupperinger. 
Som figuren illustrerer, angiver den mar-
kant største andel af respondenterne, at 
de tilhører sektorgruppen ”Social og sund-
hed” (61 %). 30 % angiver, at de tilhører 
sektorgruppen ”pædagogisk”. Hhv. 5 % og 
4 % af respondenterne tilhører sektor-
grupperne ”Teknik-service” og ”Kost-
service”. I forhold til fordelingen for alle 
FOA-medlemmer tilhører hhv. 56 % ”social 
og sundhed”, 28 % tilhører ”pædagogisk”, 
9 % ”kost-service”, mens 6 % tilhører 
”teknik-service”. Dette peger således på, at 
stikprøven også på dette parameter er 
relativ repræsentativ for alle FOA-
medlemmer.  

I forhold til respondenternes nuværende 
beskæftigelse viser figur 3.6 responden-
ternes svarangivelser. Heraf fremgår det, 
at 48 % af respondenterne angiver, at de 
på nuværende tidspunkt har et fuldtidsar-
bejde, mens 39 % angiver, at de har et 
arbejde på deltid. Hhv. 5 % og 4 % af 
respondenterne angiver, at de er i fleksjob 
eller ikke er i arbejde for tiden. På dette 
område refereres der ikke eksplicit til for-
delinger for alle FOA-medlemmer, idet 
disse tal ikke er udspecificeret på alle vari-
able. Dog indikerer den reelle andel af 
erhvervsaktive FOA-medlemmer på 83 %, 
at der kan anspores en fornuftig overens-
stemmelse mellem stikprøven og populati-

Figur 3.4: Hvilken FOA-afdeling tilhø-
rer du? 
Fordelt på regioner 
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Figur 3.5: Hvilken sektor tilhører du? 
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Figur 3.6: Hvad er din nuværende be-
skæftigelse på arbejdsmarkedet? 
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onen. jf. figur 3.6.  

Figur 3.7 illustrerer, hvor respondenterne 
angiver, at de arbejdede, da de blev sy-
gemeldte. De tre arbejdspladser, som flest 
respondenter angiver, at de arbejdede på, 
er hhv. plejehjem/center (31 %), hjemme-
plejen (23 %) og dagplejen (20 %). Tidli-
gere gennemførte FOA-undersøgelser 
blandt tilfældigt udvalgte FOA-medlemmer 
indikerer, at 20 % arbejder i pleje-
hjem/center, 12 % arbejder i hjemmeple-
jen, mens 11 % arbejder i dagplejen.  Der 
er således en svag overrepræsentation i 
stikprøven, blandt FOA-medlemmer der 
arbejder inden for hvert af disse fagområ-
der. I forhold til problemstillingen vurderes 

dette dog som forventeligt, idet disse fagområder typisk er områder, der belaster medar-
bejdere fysisk og psykisk, hvorfor en mindre overrepræsentation er forventelig. Derud-
over er data, der sammenlignes med fra en mindre stikprøve, hvorfor denne også kan 
være skævfordelt5. Konklusionen på dette område er dermed, at nærværende stikprøve 
også i forhold til respondenternes angivelse af ”arbejdsplads da sygemeldt” vurderes 
repræsentativ for FOA-medlemmer med en længerevarende sygeperiode.  

Som et afsluttende karakteristika af undersøgelsens stikprøve, blev respondenterne ad-
spurgt om, hvor lang tid de har arbejdet på den arbejdsplads, de blev sygemeldt fra. 

Figur 3.8 viser, respondenternes svarangi-
velser på dette parameter. Som figuren 
illustrerer, angiver den markant største 
andel af respondenterne (47 %), at de var 
/ har været ansat i 11 år eller derover på 
arbejdspladsen. Derudover angiver 17 % 
af respondenterne, at de var / har været 
på arbejdspladsen i 6-10 år, mens 18 % af 
respondenterne angiver, at de var / har 
været på arbejdspladsen i 10 måneder-3 
år. Der er således generelt tale om en 
fordeling, der indikerer, at respondenterne 
i undersøgelsen er eller har været tilknyt-
tet deres arbejdsplads i længere årrækker. 
Dette er et interessant aspekt af stikprø-
ven, idet det kan være med til at vise, i 
hvor høj grad længden af respondenternes 
ansættelsesforhold har betydning for re-
spondenternes ansættelsesforhold i forbin-

delse med en længerevarende sygeperiode. I forhold til en sammenligning med alle FOA-
medlemmers ansættelsesforhold, har dette ikke været muligt at angive. Dog vurderes 
det, at de markante andele af respondenterne, der angiver, at de har været lang tid på 
deres arbejdspladser (64 % angiver, at de har været der i 6 år eller mere), hænger 
sammen med aldersfordelingen på stikprøven, der således også er ”ældreskæv”. Det 
betyder i denne henseende, at respondenternes anciennitet på deres respektive arbejds-

                                                
5 FOA-medlemsundersøgelse fra efteråret 2008 med deltagelse af 677 respondenter.  

Figur 3.7: Hvor arbejdede du, da du 
blev sygemeldt? 
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Figur 3.8: Hvor lang tid var du /har 
du været ansat på den arbejdsplads, 
du blev sygemeldt fra? 
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pladser vurderes højere end for alle FOA-medlemmer. I lighed med behandlingen af vari-
ablen ”alder” er dette dog ikke et forhold, der er vægtet for, men det er dog en nuance 
ved stikprøven, der er interessant at være bekendt med.    

 

3.2.1 Afsluttende kommentarer om stikprøven 

Dette indledende afsnit viser, at stikprøven er interessant på flere fronter.  

• For det første præsenteres stikprøven på en række udvalgte baggrundsvariable. 
Dette er medvirkende til, at læseren kan få et mere nuanceret billede af de generelle 
karakteristika ved de personer, der har deltaget i den kvantitative undersøgelse. 

• For det andet er stikprøvens svarfordelinger sammenlignet med populationen. Dette 
er udført med henblik på at indikere, hvorvidt den indsamlede stikprøve også kan si-
ges at være repræsentativ for alle FOA-medlemmer med en længerevarende syge-
periode. Ud fra sammenligninger mellem de respektive andele er det dermed fastslå-
et, at undersøgelsens resultater ikke udelukkende vurderes at være et billede af, 
hvordan respondenterne i stikprøven anser de respektive spørgsmål. Derudover er 
resultaterne også en indikation af, hvordan FOA-medlemmer med en længerevaren-
de sygeperiode anser forholdet til arbejdspladsen, jobcentret og FOA i forbindelse 
med et længerevarende sygefravær.  

Afsluttende kan det dermed fastslås, at stikprøven i den kvantitative undersøgelse tegner 
et interessant billede af de personer, der har deltaget i undersøgelsen. Dette billede vur-
deres at være validt og repræsentativt i forhold til, hvordan FOA-medlemmer, der har 
oplevet en længerevarende sygeperiode, anser undersøgelsens problemstilling.  
 
 
3.3 Databehandling 

Den kvantitative survey har en samlet 
respondentgruppe på 1.080 respondenter 
og lever således op til krav for generelle 
populationsundersøgelser i samfundsvi-
denskabelige undersøgelser. Størrelsen af 
respondentgruppen tillader endvidere at 
nedbryde undersøgelsesresultaterne på 
relevante baggrundsvariable. 

I rapporten er de enkelte spørgsmål fra 
spørgeskemaundersøgelsen blevet krydset 
med relevante baggrundsvariable i stati-
stikprogrammet SPSS. Som boksen til højre 
viser, er der lavet kryds med 15 bag-
grundsvariable. Derudover er der løbende i 
rapporten krydset med variable, hvor for-
delingen af respondenternes besvarelser, 
er vurderet relevant at uddybe og nuance-
re. Dette er eksempelvis variable såsom 
”forhold til ens nærmeste leder”, ”vurde-
ring af arbejdsmiljøet på ens arbejdsplads” 
samt ”antallet af sagsbehandlere under 
sygeperioden”.  I databehandlingen af de respektive kryds er der foretaget visse ”om-
kodninger” for at øge overblikket af data, samt finde interessante og potentielle forskelle 

Baggrundsvariable til kryds 

• Køn   
• Alder 
• Bopæl 
• FOA-afdeling 
• Sektorgruppe 
• Nuværende status på arbejdsmarke-

det 
• Arbejde da sygemeldt 
• Anciennitet på arbejdsplads 
• Fysisk eller psykisk sygdom 
• Kronisk sygdom 
• Syg pga. forhold på arbejdet 
• Beskrivelse af arbejdet 
• Længde af sygeperiode 
• Opsigelse under sygeperiode 
• Afslutning af sygeperiode 
Oxford Research 2009 
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mellem de enkelte gruppers besvarelser af undersøgelsens spørgsmål. Disse omhandler 
eksempelvis følgende: 

• I ”alder” er svarkategorier lagt sammen fra syv til tre kategorier: ”29 år eller derun-
der”, ”30-49 år” samt ”50 år eller derover” 

•  I ”bopæl” og ”FOA-afdeling” er respondenternes angivelse af kommune samt FOA-
afdeling blevet sammenlagt til regioner således, at der opereres med 5 regioner ”Ho-
vedstaden”, ”Sjælland”, ”Syddanmark”, ”Midtjylland” samt ”Nordjylland”.  

• I ”nuværende status på arbejdsmarkedet” er antallet af svarkategorier lagt sammen 
fra syv til tre svarkategorier: ”fuldtidsarbejde”, ”deltidsarbejde/fleksjob” samt ”ikke i 
arbejde”.  

• I ”længde af sygemelding” er svarkategorierne lagt sammen fra 8 til 2 kategorier: 
”Under 12 uger” samt ”12 uger eller derover”.  

Begrundelserne for at lægge svarkategorier sammen er en forøgelse af overblikket i de 
enkelte kryds, samt det forhold, at et stort antal svarkategorier giver relativ få antal re-
spondenter i enkelte svarkategorier. Det minimerer muligheden for statistisk signifikante 
forskelle grupperne i mellem.  

De enkelte kryds, der er medtaget i nærværende rapport, er statistisk signifikante. Det 
betyder, at der rent statistisk kan argumenteres for, at forskellen mellem grupperne ikke 
er et udtryk for en tilfældighed i stikprøven, men en reel forskel mellem gruppernes be-
svarelser på spørgsmålet.   

Yderligere er der i databehandlingen omkodet i de svarangivelser, hvor det var muligt at 
angive svarkategorien ”ved ikke”. Disse er primært udeladt, fordi de som svarkategori 
ikke bidrager med væsentlig viden om det enkelte spørgsmål, men i højere grad kan vise 
en skæv svarfordeling. Hvor det er vurderet relevant for svarfordelingen på spørgsmålet, 
er svarkategorien ”ved ikke” dog inkluderet. Svarkategorien ”andet” er, hvor vurderet 
relevant, inkluderet i afrapporteringen af de enkelte spørgsmål. Hvis besvarelserne i disse 
kategorier ikke er vurderet relevante, eksempelvis på grund af manglende konsistens i 
besvarelserne, er disse ikke inkluderet i afrapporteringen.  

Det kvalitative data er behandlet ud fra kriterier om relevans og forklaringskraft i forhold 
til den kvantitative undersøgelses resultater. Det betyder, at data, der er inkluderet i 
nærværende undersøgelse, er fokuseret på at årsagsforklare og komme med yderligere 
anbefalinger af det kvantitative datamateriale. Der er således tale om udvalgte kvalitative 
data, således at data bidrager med den største forklaringskraft til undersøgelsens konklu-
sioner, årsagsforklaringer og anbefalinger.  
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Kapitel 4. Karakteristik af sygeperioden 

Undersøgelsens resultater formidles via en inklusion af de metoder, som Oxford Research 
har gennemført for FOA. Disse dækker således over hhv. en elektronisk spørgeskemaun-
dersøgelse samt fire fokusgrupper. Resultaterne fra denne flerfoldige dataindsamling 
præsenteres på undersøgelsens tre fokusområder: arbejdspladsens indsats, jobcentrets 
sagsbehandling samt FOA’s indsats under sygeperioden. Indledende præsenteres en 
generel karakteristik af, hvorledes respondenterne angiver, at deres sygeperiode så ud. 

 

4.1 Respondenternes sygeperiode 

I dette delafsnit fokuseres der på en karakteristik af sygeperioden for respondenterne i 
undersøgelsen. Dette gøres ud fra et todelt formål. For det første, for at afdække re-
spondenternes besvarelser på de respektive spørgsmål i undersøgelsen, og dermed give 
en karakteristik af medlemmernes typiske sygeperioder. For det andet, for at kunne bru-
ge disse variable som baggrundsvariable for at kontrollere for interessante nuancer og 
forskelle i forhold til undersøgelsens omdrejningspunkter. Dette være sig relationen i 
forhold til arbejdspladsen, jobcentret samt FOA.  

For det første fokuserer undersøgelsen på, 
om sygemeldingen omhandlede en fysisk 
eller psykisk sygdom – eller begge dele. 
Figur 4.1 viser respondenternes svarangi-
velser på dette spørgsmål. Heraf fremgår 
det, at den største andel af respondenter-
ne (72 %) angiver, at de er sygemeldte på 
grund af en fysisk sygdom. 21 % angiver, 
at de er sygemeldte på grund af en psykisk 
sygdom, mens 7 % af de adspurgte angi-
ver, at de var sygemeldte på grund af 
begge dele. Det er i denne henseende 
specielt interessant at se, hvorvidt respon-
denternes svarangivelser i undersøgelsens 
fokusområder differentierer i forhold til 
årsagen for sygemeldingen. Således gav 
de kvalitative fokusgrupper det indtryk, at 
FOA-medlemmers vurdering af forholdet til 
hhv. arbejdspladsen, jobcentret og FOA 
kan være afhængigt af årsagen til sygemeldingen. Hvor dette er vurderet som en rele-
vante årsagsforklaring, vil det løbende blive inddraget i afrapporteringen.  

Figur 4.1: Var du sygemeldt på grund 
af en fysisk eller psykisk sygdom? 
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Derudover fokuserer undersøgelsen på at 
afdække, om sygdommen, der lå til grund 
for sygefraværet, var kronisk, samt om 
sygdommen skyldtes forhold på ens arbej-
de. Figur 4.2 afdækker respondenternes 
besvarelser på disse spørgsmål ved at vise 
andelen af respondenter, der har svaret 
”ja” til spørgsmålene. Som figuren illustre-
rer, angiver 21 % af respondenterne, at 
deres sygdom er kronisk, mens 38 % af 
respondenterne angiver, at deres sygdom 
skyldtes forhold på deres arbejdsplads. 10 
% af respondenterne ved ikke om deres 
sygdom er kronisk, mens 14 % af respon-
denterne ikke ved, om sygdommen skyld-
tes forhold på deres arbejdsplads. Specielt 
interessant vurderes det yderligere at ud-
dybe og nuancere de respondenters be-
svarelser, der vurderer, at deres sygeperi-
ode skyldtes forhold på deres arbejds-
plads. Karakteristisk for disse respondenter 
er, at de angiver, at der er et dårligt ar-

bejdsmiljø, samt at de har et dårligt forhold til deres nærmeste leder. En yderligere ud-
dybning af dette forhold gøres ved at bruge denne variabel som baggrundsvariable på 
respondenternes besvarelser på undersøgelsens fokusområder for herved at undersøge, 
hvorvidt forhold på arbejdspladserne har betydning for respondenternes svarangivelser.  

Efter disse indledende spørgsmål med fokus på helbredsoplysninger sigter undersøgelsen 
mere specifikt på at afdække respondenternes arbejdsforhold og sygeperiode.  

For det første viser figur 4.3, hvorledes respondenterne karakteriserer det arbejde, som 
de blev sygemeldt fra.  

Figur 4.2: ”Var der tale om en kronisk 
sygdom” samt ”Skyldtes din sygdom 
forhold på arbejdet? 
Andel af respondenterne der svarer ”ja” 

21%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

Kronisk sygdom Forhold på mit arbejde

n = 1080

Kilde: Oxford Research 2009 

Figur 4.3: Hvordan vil du beskrive dit arbejde? 
Andel af respondenter der har angivet en besvarelse i svarkategorien 
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Figur 4.3 viser, at de største andele af respondenterne angiver, at deres arbejde er ”fy-
sisk hårdt” (54 %), ”psykisk belastende” (41 %) samt ”primært alenearbejde” (25 %). 
Disse fordelinger viser således, at respondenterne har et arbejde, som de i overvejende 
grad angiver som fysisk hårdt og psykisk belastende. 

I forhold til hvilke sektorgrupper respondenterne tilhører, viser nuancering med denne 
variabel følgende tendenser: 

• Respondenter, der angiver, at de tilhører sektorerne ”kost-service” og ”social og 
sundhed”, karakteriserer i højere grad deres arbejde som ”fysisk hårdt” end andre 
sektorer 

• Respondenter, der angiver, at de tilhører sektorerne ”social og sundhed” samt ”pæ-
dagogisk”, karakteriserer i højere grad deres arbejde som ”psykisk belastende” end 
andre sektorer  

• Respondenter, der angiver, at de tilhører sektorerne ”pædagogisk” samt ”teknik-
service”, karakteriserer i højere grad deres arbejde som ”primært alenearbejde” end 
andre sektorer.  

Dette viser dermed, at der inden for sektorerne kan anspores visse forskelle på, hvorle-
des respondenterne karakteriserer deres arbejde. Respondenter, der tilhører ”social og 
sundhed”, vurderer i højere grad deres arbejde som fysisk hårdt og psykisk belastende, 
mens respondenter, der tilhører ”pædagogisk”, i højere grad vurderer, at deres arbejde 
er psykisk belastende og primært alenearbejde. Respondenter, der tilhører ”kost-service”, 
karakteriserer i højere grad deres arbejde som fysisk hårdt, mens respondenterne, der 
tilhører ”teknik-service”, i højere grad karakteriserer deres arbejde som ”primært ale-
nearbejde”.  

 

Respondenternes angivelse af længden af 
sygeperioden illustreres i figur 4.4. Heraf 
fremgår det, at der er stor variation på 
længden af sygeperioden. En relativ stor 
andel af respondenterne (62 %) angiver 
en sygeperiode på under to en halv måned 
(svarkategorierne ”4-5 uger”, ”6-7 uger”, 
”8-9 uger” og ”10-11”). Dette anses som 
en kortere sygeperiode. Derudover angiver 
19 % af respondenterne, at deres sygepe-
riode var ”12-21 uger” (3-5 måneder), 
mens 19 % angiver, at deres sygeperiode 
varede mere end 5 måneder (svarkatego-
rierne ”22-31 uger”, ”32-51 uger” samt ”52 
uger eller mere”).  

I forhold til længden af sygeperioden er 
det interessant at vurdere, hvorvidt denne 
er afhængig af hvilken type sygdom, re-
spondenterne var sygemeldt for. Resulta-
terne af undersøgelsen peger på, at re-
spondenter, der angiver, at de var syge-
meldt med en psykisk sygdom, i højere grad havde en længere sygeperiode end perso-
ner, der angiver, at de havde en fysisk sygdom. Det er en interessant nuance på hvilke 
faktorer, som spiller ind på længden af respondenternes sygemelding. Længere sygepe-
rioder er også gældende for respondenter med en kronisk sygdom samt respondenter, 

Figur 4.4: Hvor lang var din sygeperi-
ode? 
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der angiver, at deres sygeperiode skyldtes forhold på deres arbejde. Disse forhold vurde-
res fremadrettet interessante, idet de specificerer en medlemsgruppe, der i forbindelse 
med sygefravær har tendens til, at denne periode er lang.  

I forhold til fastholdelsen til den arbejdsplads de blev sygemeldt fra, viser resultaterne af 
undersøgelsen, at 11 % af respondenterne er blevet opsagt under deres sygeperiode. De 
respondenter, der er blevet opsagt, er primært karakteriseret ved at have en psykisk 
sygdom, have en længerevarende sygeperiode samt angive, at deres sygdom skyldtes 

forhold på deres arbejde.   

Figur 4.5 viser, efter hvor lang tid opsigel-
serne fandt sted. Således fremgår det, at 
respondenterne primært angiver, at de er 
blevet afskediget efter en længere sygepe-
riode. 39 % af respondenterne angiver, at 
de er blevet afskediget efter 3-7 måneder 
(svarkategorierne ”12-21 uger” og ”22-31 
uger”), mens 43 % af respondenterne 
angiver, at de er blevet afskediget efter 
mere end 7 måneder (svarkategorierne 
”32-51 uger” samt ”52 uger eller mere”). 
Dette vurderes som en solid indikator på, 
at det er de færreste arbejdspladser, der 
afskediger medarbejdere efter en kortere 
sygeperiode. Dog er 18 % af responden-
terne blevet afskediget efter en sygeperio-
de på under 3 måneder. Det er dermed en 
indikation på, at nogle arbejdspladser 
skynder sig at afskedige medarbejdere 
med et længerevarende sygefravær.  

Figur 4.6 viser hvad respondenterne angiver, at deres sygeperiode sluttede med. 

Figur 4.5: Opsagt efter hvor mange 
ugers sygeperiode? 
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Figur 4.6: Hvad sluttede din sygeperiode med? 
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Figur 4.6 illustrerer tydeligt det forhold, at den største andel af respondenterne sluttede 
deres sygeperiode med en raskmelding og tilbagevenden til den samme arbejdsplads, 
som de blev sygemeldt fra.  

Yderligere viser figuren, at 7 % af de adspurgte endte deres sygeperiode med en rask-
melding og fik en anden arbejdsplads. Denne andel vurderes i særlig grad at være inte-
ressant at afdække i forhold til hvilke forhold, der har medvirket til dette. Yderligere har 5 
% af respondenterne fået fleksjob efter endt sygeperiode, mens 3 % er blevet raskmeldt 
og flyttet til en anden afdeling. Derudover vurderes det, at figuren afdækker yderligere et 
interessant aspekt af respondenterne sygeperiode, nemlig det, at 1 % angiver, at deres 
sygeperiode endte med, at de blev arbejdsløse. Specielt i relation til hvad tidligere resul-
tater af undersøgelsen har afdækket, hvor 11 % af respondenterne angav, at de var 
blevet opsagt under deres sygeperiode (s. 28). Diskrepansen mellem disse resultater 
peger således på, at selvom der er en relativ stor andel af respondenterne, der bliver 
afskediget i løbet af deres sygeperiode, så er det en lille andel, der efterfølgende bliver 
arbejdsløse. 

I forhold til hvilke forhold der er medvirkende til, om man vender tilbage til ens arbejds-
plads efter endt sygeperiode eller ikke, viser der sig følgende interessante nuancer:  

• Respondenter, der angiver, at deres sygeperiode har varet under 12 uger, angiver i 
højere grad, at de endte deres sygeperiode med at vende tilbage til deres arbejds-
plads, end respondenterne med længerevarende sygeperioder. 

• Respondenter, der angiver, at de har bopæl samt FOA-afdeling, der ligger i ”Region 
Hovedstaden”, har i højere grad afsluttet deres sygeperiode med at skifte arbejds-
plads i forhold til respondenter fra andre regioner i landet.  

• Respondenter, der angiver, at de har været på arbejdspladsen under 4 år, har i høje-
re grad afsluttet deres sygeperiode med at skifte arbejdsplads i forhold til respon-
denter med længere tilknytning til deres arbejdsplads.  

• Respondenter, der angiver, at de er sygemeldte for en psykisk sygdom, angiver i 
højere grad, at de efter raskmeldingen har flyttet arbejdsplads i forhold til respon-
denter med en fysisk sygdom.  

• Respondenter, der angiver, at deres sygeperiode skyldtes en kronisk sygdom, angi-
ver i højere grad, at deres sygeperiode sluttede med, at de blev arbejdsløse, førtids-
pensionister eller kom i revalidering, i forhold til respondenter hvor sygdommen ikke 
var kronisk.  

Dette tegner dermed et billede af flere forhold. For det første viser det, at respondenter, 
der har kortere sygeperioder (under 12 uger), i markant højere grad har tendens til at 
vende tilbage til deres arbejdsplads efter endt sygeperiode. Det viser dermed, at hvis 
indsatsen mod den sygemeldte kan iværksættes hurtigt således, at længden på sygemel-
dingen minimeres, der er der større sandsynlighed for, at den sygemeldte vender tilbage 
til arbejdspladsen. For det andet viser disse nuanceringer af data også, at de responden-
ter, der efter raskmelding har flyttet arbejdsplads, er kendetegnet ved at være tilknyttet 
Region Hovedstaden (bopæl samt FOA-afdeling), have været på arbejdspladsen i relativ 
kort tid, samt at have været sygemeldt for en psykisk sygdom. Derudover, at responden-
ter med en kronisk sygdom har tendens til at slutte deres sygeperiode med at overgå til 
arbejdsløshed, førtidspension eller revalidering.   
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Kapitel 5. Sygeperiode – arbejdspladsens 
indsats 

Den første del af undersøgelsens fokusområder omhandler forholdet mellem FOA-
medlemmer med en længerevarende sygeperiode og deres arbejdsplads. Det følgende 
afsnit sætter fokus på undersøgelsens resultater i forhold til de enkelte undersøgelses-
spørgsmål. Resultaterne nuanceres ved at inddrage relevante baggrundsvariable, åbne 
besvarelser samt kvalitative vurderinger og refleksioner fra de afholdte fokusgrupper.  

 

5.1 Kontakt med arbejdspladsen 

Indledende fokuserer denne del af undersøgelsen på respondenternes kontakt med ar-
bejdspladsen under deres sygeperiode. Der fokuseres på, hvornår kontakten etableres, 
hvem der initierer den, samt hvem respondenterne angiver, at de var i kontakt med.  

Figur 5.1 illustrerer, hvornår respondenter-
ne havde den første kontakt med deres 
arbejdsplads, efter de blev sygemeldt. Som 
figuren illustrerer, angiver den markant 
største andel af respondenterne, at de var 
i kontakt med deres arbejdsplads inden for 
den 1. uge (76 %), mens 17 % angiver, at 
kontakten blev etableret efter en sygeperi-
ode på 2-3 uger. Der er således en relativ 
lille andel af respondenterne, der angiver, 
at de første gang var i kontakt med deres 
arbejdsplads, efter der var gået over en 
måned (i alt 8 %).  

Konklusionen er dermed, at der relativt 
hurtigt bliver etableret en kontakt mellem 
arbejdsgiver og FOA-medlem efter en sy-
gemelding.  

I forhold til geografi (arbejdspladsens be-
liggenhed) er der færre respondenter med 
arbejdspladser beliggende i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der angiver, at de 
havde en hurtig kontakt til arbejdspladsen. Undersøgelsen - både spørgeskemaundersø-
gelse og fokusgruppeinterview - kan ikke pege på egentlige årsagsforklaringer på dette 
forhold. 

Kontakten til arbejdspladsen blev generelt drøftet i de fire fokusgrupper. Specielt blev der 
fokuseret på, om det set fra den sygemeldtes perspektiv, var positivt eller negativt med 
en hurtig kontakt til arbejdspladsen. Flere deltagere påpegede, at de i forbindelse med en 
sygemelding, ikke havde lyst til at være i kontakt med deres arbejdsplads, det første 
stykke tid efter sygemeldingen – og ej heller var det. Følgende citat fra en af deltagerne 
illustrerer denne holdning: ”Jeg synes, at det var positivt, at arbejdspladsen ikke kontak-
tede mig efter min sygemelding. Jeg opfattede det som en tillidserklæring”. Fokusgrup-
pedeltagerne nuancerede dog denne holdning til i videst omfang at være gældende, når 

Figur 5.1: Hvornår var du første gang 
i kontakt med din arbejdsplads efter 
du blev sygemeldt? 
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sygdommen er fysisk betinget, og hvor specielt sygeperiodens længde var kendt (ved 
eksempelvis planlagte operationer eller lignende).  

I sygeperioder, der skyldtes psykiske sygdomme som eksempelvis stress, arbejdsklima 
eller mobning, vurderede deltagerne, at det var vigtigt med en hyppig og hurtig kontakt, 
således at disse medlemmer ikke føler sig alene, jf. ”man kommer hurtigt til at føle sig 
ensom, fordi man ikke er en del af gruppen, når man er fraværende”. Det er i særlig 
grad disse typer sygemeldinger, hvor arbejdspladsen skal være opmærksom på at fast-
holde kontakten til medarbejderen, fordi det ifølge fokusgruppedeltagerne har en positiv 
effekt på lysten til at vende tilbage.   

Derudover pegede andre deltagere på, at der på deres arbejdspladser var formaliseret en 
procedure, således at der automatisk blev etableret en kontakt mellem den sygemeldte 
og arbejdspladsen hurtigt efter sygemeldingen. Disse deltagere vurderede, at der var 
gode erfaringer med en tidlig indsats mod sygdom, jf. ”der er en særlig indsats i vores 
kommune for at arbejdsgiverne tager kontakt til langtidssygemeldte medarbejdere hurtigt 
– det fungerer rigtig godt”.  

 

 Kontaktpersoner på arbejdspladsen 

I forhold til hvem på arbejdspladserne 
respondenterne var i kontakt med, viser 
figur 5.2 respondenternes svarfordelinger. 
Figuren illustrerer, at det primært er den 
nærmeste leder, som respondenterne an-
giver som den primære kontaktperson på 
arbejdspladsen (88 %), mens 50 % af 
respondenterne angiver, at de var i kon-
takt med en kollega. Kategorien ”andre” 
dækker her typisk over ledere i andre ka-
tegorier end nærmeste – eksempelvis af-
delingsledere.  

Fokusgrupperne nuancerede dette billede 
ved at påpege, at det primært er i forbin-

delse med sygeperioder grundet et dårligt psykisk arbejdsmiljø - eksempelvis et dårligt 
forhold til ens nærmeste leder - at der tages kontakt til en kollega eller tillidsrepræsen-
tant.  

I forhold til køn er konklusionen, at kvinder i højere grad end mænd kontakter en kolle-
ga, samt at respondenter, der var sygemeldt med en psykisk sygdom, i mindre grad kon-
takter en kollega end respondenter med en fysisk sygdom.  

Ovenstående indikerer dermed, at kvinder generelt støtter sig til kolleger, mens med-
lemmer med en psykisk sygdom i mindre grad gør det. Årsagsforklaringer på sidstnævnte 
vurderes i særlig grad at være, at kolleger netop kan være årsagen til sygeperioden.   

 

Figur 5.2: Hvem var du i kontakt 
med? 
Mulighed for at angive flere svar 
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Initiativtager til kontakten 

Figur 5.3 viser, at det primært er respon-
denterne selv (de sygemeldte), der tager 
kontakt til arbejdspladsen (68 %), mens 
21 % af respondenterne angiver, at det er 
deres nærmeste leder, der tager initiativ til 
den første kontakt.  

I fokusgrupperne blev potentielle årsags-
forklaringer på ovenstående resultat drøf-
tet. Nogle af deltagere fremhævede, at de 
i deres besvarelse af spørgeskemaet, hav-
de svaret ”mig selv”, da den første kontakt 
i deres optik handlede om at sygemelde 
sig. Dette anses som en mulig årsagsfor-
klaring på den relative store andel af re-
spondenter, der angiver ”sig selv” som 
initiativtager til den første kontakt med arbejdspladsen. 

Andre deltagere fremhævede, at begrundelsen for at de havde angivet deres nærmeste 
leder som initiativtager til den første kontakt, omhandlede de retningslinjer for sygefra-
vær, der var på deres arbejdsplads, jf.: ”hos os fungerer det sådan, at der er faste regler 
for, hvornår arbejdspladsen skal kontakte medarbejdere med en længere sygemelding. 
Jeg tror, det giver en ro, at man som medarbejder ved, at det er noget, der sker for alle”.  

Kontakten fra den nærmeste leder var et emne, der optog fokusgruppedeltagerne. Såle-
des blev dette forhold anskuet fra to vinkler. Der var medlemmer, der oplevede kontak-
ten som et pres for at vende tilbage til arbejdspladsen, mens andre oplevede det som et 
udtryk for omsorg. Det var svært for deltagerne at eksemplificere, hvornår de opfattede 
det som det ene frem for det andet. En deltager fortalte dog, at hun under sin sygeperi-
ode havde ændret sit syn på den nærmeste leder, fordi hun kunne mærke en omsorg for 
hende, jf. ”Jeg fik undervejs i mit sygeforløb helt ny respekt for min leder. Jeg kunne 
mærke, at han oprigtigt havde omsorg for min situation, og vi talte om en masse ting, 
som jeg ikke en gang havde talt med min familie om. Det betød meget for mig, at jeg 
mærkede, at han gerne ville have mig tilbage”. Andre deltagere påpegede, at deres 
nærmeste leder slet ikke havde taget kontakt til dem under deres sygeperiode. Kende-
tegnende for disse deltagere var, at de alle havde været sygemeldt med psykiske pro-
blemer som eksempelvis stress eller depression. Disse deltagere vurderede, at deres 
leder havde en vis berøringsangst mod dem, fordi de ikke vidste, hvordan de skulle hånd-
tere situationen. Det medførte, at de slet ikke var i kontakt med lederen, hvilket havde en 
negativ effekt på deres sygemelding, jf. ”jeg hørte ikke fra min leder, før jeg selv tog 
kontakt. Det synes jeg egentlig er skræmmende, når man som jeg havde en depression”.   

Der var udbredt enighed blandt fokusgruppedeltagerne om, at en formalisering (politik) 
af forholdet mellem arbejdspladsen og FOA-medlemmet er vejen frem, og at kontakt 
under en længerevarende sygeperiode aktivt kan bidrage til en tilbagevenden til arbejds-
pladsen.  

Det kræver dog, at politikken er ens for alle, og at den er formidlet ud til alle ansatte. 
Hvis det er tilfældet, kan faste procedurer bidrage aktivt til at afmystificere og tydeliggøre 
formålet med den indledende kontakt fra arbejdspladsen til den sygemeldte, jf. ”hvis man 
bare formulerer det sådan, at det er et udtryk for omsorg, fordi de gerne vil have mig 
tilbage på arbejdspladsen, så synes jeg det er fint nok, de kontakter mig. Jeg var bare 
bange, fordi jeg frygtede, at de ville lægge et pres på mig for at vende tilbage til ar-
bejdspladsen”. 

Figur 5.3: Hvem tog initiativ til den 
første kontakt? 
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Derudover skal den personlige relation/kontakt mellem den sygemeldte og den nærmeste 
leder og betydningen af denne ikke underkendes. 

  

5.2 Retningslinjer for sygefravær 

Retningslinjer for sygefravær var både et fokusområde i spørgeskemaet og ved fokus-
gruppeinterviewene, som ovenstående afsnit allerede har illustreret.     

Resultaterne af den kvantitative spørgeskemaundersøgelse er, at 86 % af respondenter-
ne angiver, at der på deres arbejdsplads var retningslinjer for, hvordan man håndterer 
medarbejdere med længerevarende sygefravær (eksempelvis i form af en sygefraværs-
politik).  

De respondenter, der angiver, at der ikke er retningslinjer for sygefravær på deres ar-
bejdsplads (14 %), er karakteriseret ved følgende: 

• at arbejdspladsen er beliggende i Region Hovedstaden, 
• at have været på arbejdspladsen i kort tid (under 3 år)  
• at være blevet opsagt i sygeperioden  

Retningslinjer for sygefravær er dermed mindre udbredt blandt arbejdspladser i Region 
Hovedstaden og blandt medlemmer, der har været ansat på arbejdspladsen i en kortere 
periode ved sygemelding. Et interessant resultat af undersøgelsen er tillige, at respon-
denter, der angiver, at der ikke var retningslinjer på deres arbejdsplads, i højere grad er 
blevet opsagt under deres sygeperiode. Det indikerer dermed, at udarbejdelsen af ret-
ningslinjer for sygefravær på arbejdspladserne har betydning for, hvorvidt medlemmer 
afskediges eller ej.  

En yderligere interessant nuance ved dette spørgsmål er andelen af respondenter, der 
angiver, at de ikke ved, om der er retningslinjer for sygefravær på deres arbejdsplads. 
Dette udgør 20 % af respondenterne, der dog, jf. det indledende metodeafsnit, er ude-
ladt af den indledende præsentation af resultaterne. Den relative store andel af respon-
denter, der angiver, at de ikke vidste, om der var retningslinjer for sygefravær, er dog 
karakteriseret ved primært at være respondenter, der har været på arbejdspladserne i 
mindre end 3 år. Det kan i den henseende tyde på, at retningslinjer om sygefravær kan 
kommunikeres bedre ud til nye medarbejdere blandt de arbejdspladser, der har FOA-
medlemmer.  

Den overordnende konklusion er, at en relativ stor andel af FOA-medlemmerne er ansat 
på arbejdspladser, hvor der er formuleret retningslinjer for sygefravær. Dog viser eksem-
pelvis de kvalitative udsagn fra fokusgruppeinterviewene, at flere respondenter aktivt har 
givet udtryk for, at der på deres arbejdspladser ikke er udarbejdet retningslinjer for syge-
fravær, jf. ”hos os er der ingen retningslinjer for sygefravær, men vi er dog begyndt at 
tale om det”.  

Udarbejdelse af sygefraværspolitiker samt information til alle ansatte om politikken og 
dennes indhold/retningslinjer, er således udbredt, men der er stadig behov for at itale-
sætte fordelene og nødvendigheden over for de arbejdspladser, der endnu ikke har fået 
udarbejdet retningslinjer/politik.  

Fokusgrupperne pegede yderligere på, at det havde stor betydning, om medlemmet var 
vidende om retningslinjerne for sygefravær, jf. ”generelt fungerer reglerne rigtig godt. Vi 
arbejder med omsorgssamtaler, som skal afholdes inden for den første måned. Her er 
der mulighed for at have en bisidder med, hvilket bliver kommunikeret til den sygemeld-
te.”  
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Omsorgssamtaler 

Omsorgssamtaler er en metode, der blev drøftet indgående i fokusgrupperne. Omsorgs-
samtalen handler om at få den sygemeldte og arbejdspladsen til at indgå i en dialog, 
hvor eksempelvis den sygemeldtes fremtidsmuligheder afklares. Samtalerne var gængs 
praksis på mange af arbejdspladserne, men effekten af dem var forskellig. Således fun-
gerede de efter hensigten på mange arbejdspladser, hvor samtalerne var med til at af-
dække de muligheder, som den sygemeldte havde. Dog angav flere af deltagerne, at de i 
forbindelse med deres sygeperiode var bange for disse samtaler, fordi de troede det 
handlede om, at arbejdspladsen ville fyre dem, jf. ”mødet med omsorgssamtalen er me-
get skræmmende, synes jeg – jeg troede de ville fyre mig…”.  

Flere af deltagerne fremhævede, at løsningen på denne frygt kunne være at medbringe 
en bisidder, eksempelvis tillidsrepræsentanten, samt at der afholdtes et formøde mellem 
medarbejderen og tillidsrepræsentanten, hvor tillidsrepræsentanten forberedte medar-
bejderen på indholdet af samtalen. Dette vurderede flere deltagere havde en meget posi-
tiv effekt på samtalen, jf. ”mange føler samtalen som et overgreb, og derfor er det vigtigt 
at have en med, som man stoler på. Her er tillidsrepræsentanten et oplagt valg – og det 
er specielt fornuftigt at afholde et formøde, hvor dramaet af mødet ligesom bliver taget 
ud”.  

Hvis disse foranstaltninger iværksættes, kan omsorgssamtalen ses i et andet konstruktivt 
lys, jf. ”Det er væsentligt, at man føler, at samtalen er et udtryk for omsorg og ikke en 
trussel”.    

Det indikerer således, at jo mere et FOA-medlem er vidende om de retningslinjer, der 
ligger for sygefravær på deres arbejdsplads, jo større sandsynlighed er der for, at med-
lemmet hurtigt/hurtigere vender tilbage til arbejdspladsen. 

 
Betydningen af retningslinjer 

I spørgeskemaundersøgelsen blev der 
eksplicit spurgt om, hvilken betydning det 
havde, at der var retningslinjer for syge-
fravær på arbejdspladsen, hvilket allerede 
er beskrevet i de ovenstående afsnit.  

I dette afsnit fokuseres på respondenter-
nes besvarelser i den kvantitative dataind-
samling. Det er kun respondenter, der 
havde retningslinjer for sygefravær, der 
blev spurgt om dette. Figur 5.4 viser, at en 
markant del af respondenterne angiver, at 
betydningen af retningslinjerne for syge-
fravær er positiv (hhv. 37 % og 36 % i 
svarangivelserne ”meget positiv” og ”posi-
tiv”).  

Når dette resultat ses i forhold til forskelli-
ge baggrundsvariable, træder der en inte-
ressant tendens frem. De respondenter, 
der har svaret, at retningslinjer havde en 
negativ betydning for deres sygeperiode, 
er karakteriseret ved, at de i højere grad end de øvrige respondenter er sygemeldt grun-
det en psykisk sygdom.   

Figur 5.4: Hvilken betydning havde 
det, at der var retningslinjer for syge-
fravær på din arbejdsplads? 
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Manglen på retningslinjer  

De respondenter, der i undersøgelsen 
angav, at der ikke var retningslinjer for 
sygefravær, blev yderligere spurgt om 
betydningen af dette, jf. figur 5.56.  

47 % af respondenterne angiver, at de 
manglende retningslinjer kunne have haft 
en positiv betydning for sygefraværet 
(svarkategorierne ”i høj grad” og ”i nogen 
grad” lagt sammen).   

Omvendt vurderes svarkategorien ”slet 
ikke” som en indikation på, at responden-
terne ikke vurderer, at retningslinjer for 
sygefravær ville have en positiv betyd-
ning for respondenternes sygeperiode. 36 
% af respondenterne angiver et svar i 
denne kategori.  

Der kan således udledes to generelle 
tendenser i forhold til, hvorvidt de respondenter, der ikke havde retningslinjer for syge-
fravær, vurderer betydningen af dette. For det første, at næsten halvdelen af responden-
terne (47 %) vurderer, at det ville have haft en (positiv) betydning for deres sygeperiode, 
at der havde været retningslinjer for sygefravær. For det andet, at 53 % vurderer, at 
retningslinjer for sygefravær ikke ville have haft en betydning for deres sygeperiode.  

Nedenstående boks viser de mest hyppige uddybende forklaringer fra respondenterne i 
forhold til betydningen af retningslinjer for sygefravær for deres sygeperiode7. 
 

                                                
6 Det bør rettelig fremhæves, at spørgsmålsformuleringen ikke eksplicit giver en indikation på, hvorvidt mang-
len på retningslinjer vurderes positivt eller negativt. Dog vurderer Oxford Research i denne kontekst, og fordi 
respondenterne udelukkende har svaret på spørgsmålet, hvis der ikke var retningslinjer for sygefravær på deres 
arbejdsplads under deres sygeperiode, at svarangivelserne ”i høj grad” og ”nogen grad” er et udtryk for, at 
respondenterne vurderer, at de manglende retningslinjer havde en negativ betydning for respondentens syge-
fravær.  
7 Baseret på de åbne svarfelter i spørgeskemaundersøgelsen. 428 respondenter valgte at udfylde det åbne svar. 

Figur 5.5: I hvor høj grad vurderer 
du, at manglen på retningslinjer har 
haft en betydning for dit sygefravær? 
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• ”Det er rigtigt godt, at jeg havde mulighed for at starte stille og roligt op. De for-
maliserede retningslinjer sikrede løbende kontakt mellem mig og min arbejdsplads” 

• ”Det har en positiv betydning, at der er formuleret en fastholdelsespolitik, og at 
der arbejdes efter denne. Man føler, at der bliver taget hånd om en – og modsat 
hvis der ikke er formuleret en sådan. Men den første kontakt skal være tidligt i for-
løbet - gerne inden for den 1. uge” 

• ”Det var ikke godt, at jeg startede for tidligt, efter min sygeperiode. Jeg følte mig 
ikke klar til fuldtidsarbejde. Jeg følte mig presset af min leder til at starte igen” 

• ”Når arbejdspladsen kontakter mig i min sygeperiode, føler jeg mig mistænkt” 
• ”Hos os bruger vi det vi kalder en ”krisekurvert”. Krisekurverten fungerer således, 

at den indeholder navnet på en specifik kollega der skal kontakte den sygemeldte, 
hvis det forventes, at det tager over 8 dage. Det fungerer rigtig godt”. 

Oxford Research 2009 
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Specielt de udsagn, hvor der kan anspores en dikotomi mellem respondenternes vurde-
ring af samme handling, blev drøftet i fokusgrupperne. Heraf fremgik det, at vurderingen 
af, hvorvidt en leders henvendelse blev opfattet som omsorgsfuld eller som et pres, var 
hårfin og afhang meget af det personlige forhold til den pågældende leder, jf. ” Det er 
vigtigt, at der udøves omsorg, og at kontakten er ægte. Hvis der bliver ringet i tide og 
utide, bliver konsekvensen, at den langtidssyge føler sig presset tilbage på arbejde. At 
lederen kan vise oprigtig interesse, er det afgørende”.  

Ovennævnte støtter op om det tidligere konkluderede, at det ikke kun er retningslinjer 
for sygefravær, men også den personlige relation til lederen, der har en betydning for 
sygeperioden. Dette er dog et forhold, som kan være svært for FOA at adressere på den 
korte bane. Lederuddannelse i leadership samt undervisning i den vanskelige samtale kan 
afhjælpe dette, da de forhold, som såvel respondenter som fokusgruppedeltagere efter-
spørger, er udtryk for et godt lederskab. 

En anden løsningsmodel kunne være, at kontakten til den sygemeldte ikke skulle foregå 
gennem den nærmeste leder, men eksempelvis via en god kollega eller tillidsrepræsen-
tanten. Ovenstående eksempel på ”krisekuverter” kunne således være en praksis, der 
kunne udbredes via FOA og dermed potentielt hjælpe de FOA-medlemmer, der oplever 
det som ubehageligt at blive kontaktet af deres nærmeste leder under en sygeperiode.  

 

5.3 Initiativer fra arbejdspladsen 

I forhold til hvilke initiativer, som arbejdspladsen tog i forhold til den sygemeldte under 
sygeperioden, præsenteres undersøgelsens resultater i figur 5.6.  

Figur 5.6: Hvilke initiativer tog din arbejdsplads under din sygeperiode? 
Mulighed for at angive flere besvarelser 
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Af figur 5.6 fremgår det, at der primært er 5 forhold, som respondenterne angiver, at 
arbejdspladsen har taget initiativ til under deres sygeperiode. Disse omhandler ”sendte 
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blomster/chokolade” (48 %), ”delvis raskmelding” (35 %), rundbordssamtale (21 %), 
”ingen initiativer” (21 %) samt ”hjemmebesøg/hospitalsbesøg” (14 %).  

Det vurderes i den sammenhæng, at det er meget forskelligartede initiativer, som ar-
bejdspladserne har taget initiativ til. Således går to af de fem hyppigst angivne svarkate-
gorier på omsorgsrelaterede forhold (”sendte blomster” og ”hjemmebesøg”), mens to 
andre initiativer omhandlede forhold, der skulle afklare medarbejderens arbejdsevne 
(”delvis raskmelding og rundbordssamtaler”), og mulighed for tilbagevenden til arbejds-
pladsen.  

I forhold til køn er de respondenter, der angiver svar i de ”omsorgsrelaterede” svarkate-
gorier i højere grad kvinder end mænd. En deltager i fokusgrupperne forklarede dette 
forhold rammende, da han udtrykte: ”jeg ringede bare og meldte mig syg, efter at jeg 
blev opereret, og så var jeg faktisk ikke i kontakt med min arbejdsplads, før jeg kom 
tilbage flere måneder senere. Men det har nok noget at gøre med, at mit fag er et meget 
udpræget mandefag, hvor den slags omsorg ikke er så udbredt”.  

I forhold til de respondenter, der angav svar i kategorierne ”delvis raskmelding” og 
”rundbordssamtale” er disse i højere grad karakteriseret ved at have en sygeperiode på 
over 12 uger. Dette vurderer Oxford Research som forventeligt, idet det typisk vil være 
tiltag, der iværksættes over for medarbejdere med længerevarende sygeperioder.  

Den sidste svarkategori, som inkluderes i de fem mest angivne, er ”ingen initiativer”, som 
også vurderes som et relevant forhold at afdække. Således svarer over hvert femte FOA-
medlem (21 %), at deres arbejdsplads ikke tog nogen initiativer under sygeperioden. 
Respondenter, der angiver svar i denne svarkategori, er karakteriseret ved at være: 

• Mænd i højere grad end kvinder 
• I højere grad have en arbejdsplads der ligger i Region Hovedstaden,  
• I højere grad at have været ansat på arbejdspladsen i kortere tid (under 4 år), 
• I højere grad at være blevet opsagt i deres sygeperiode 
• I højere grad ikke være tilfredse med deres arbejde.  

Det vurderes af Oxford Research, at der specielt i forhold til disse segmenter ligger et 
forbedringspotentiale, hvor FOA i højere grad kan oplyse om muligheder og behov for at 
tage initiativer for medarbejdere under sygeperioder. En deltager i en af fokusgrupperne 
udtrykte dette behov rammende: ”selvom min arbejdsplads ikke tog nogle initiativer un-
der min sygeperiode, ville jeg da ønske, at de havde gjort det. Det viser da, at man er 
værdsat, og hvem vil ikke være det…?”.  

Fokusgrupperne pegede derudover på flere forhold, som FOA i højere grad kan støtte 
deres medlemmer med under en længerevarende sygeperiode. Disse præsenteres i kapi-
tel 7, der netop fokuserer på forholdet mellem FOA-medlemmer og FOA under en længe-
revarende sygeperiode.  

Betydningen af arbejdspladsens initiativer 

Respondenternes vurdering af arbejdspladsens initiativer8 under sygeperioden er relativt 
enslydende. Alle initiativer vurderes overvejende positivt med svarangivelser i kategorier-
ne ”positivt” og ”meget positivt” mellem 68 % og 96 %, jf. nedenstående figur 5.7.  

                                                
8 De respondenter, der angav, at deres arbejdsplads havde taget et konkret initiativ under sygeperioden, blev 
spurgt om betydning af denne. 
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Fokusgrupperne indfangede også dette forhold og nuancerede således den kvantitative 
undersøgelses resultater med følgende kvalitative betragtninger:  

• ”Jeg fik besøg af kolleger og ledere flere gange i løbet af min sygeperiode – de kom 
med blomster og gavekort. Det havde da en meget stor betydning for min sygeperi-
ode, idet jeg følte mig værdsat” 

• ”Min arbejdsplads betalte 70.000 kr. for mit behandlingsophold. Under dette kontak-
tede min kolleger mig løbende for at høre til mig, og det betød, at jeg havde stor lyst 
til at vende tilbage til mit arbejde”.  

Det kan dermed konkluderes, at de initiativer, som arbejdspladserne tager i løbet af en 
sygeperiode, i overvejende grad har en positiv betydning for medarbejdernes sygeperio-
de og potentielt dermed også for deres tilbagevenden til arbejdspladserne og arbejds-
markedet generelt.  

 

Forholdet til arbejdspladsen 

Respondenternes mere specifikke vurdering af forholdet til den arbejdsplads, de blev 
sygemeldt fra, vises i figur 5.8. Svarene på disse spørgsmål kan afdække, hvorvidt ar-
bejdsrelaterede forhold kan være medvirkende til, at FOA-medlemmer har et længereva-
rende sygefravær.  

Figur 5.7: Hvilken betydning havde det konkrete initiativ for din sygeperio-
de? 
Andel der svarer ”meget positiv” og ”positiv” 
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Figur 5.8: I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn? 
Andel der svarer ”i høj grad” og ”i nogen grad” 
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Figur 5.8 illustrerer, at markant flest FOA-medlemmer med et længerevarende sygefra-
vær vurderer, at de har et godt forhold til deres kolleger (94 %), generelt er tilfredse 
med deres arbejde (90 %), at de har et godt forhold til deres nærmeste leder (82 %), 
der er et godt arbejdsmiljø (72 %) samt har gode udviklingsmuligheder (70 %). Det an-
ses af Oxford Research som et godt og positivt billede af, hvordan FOA-medlemmer vur-
derer flere vigtige forhold på deres arbejdsplads. 

Specielt forholdet til nærmeste leder og arbejdsmiljøet var forhold, som blev drøftet i 
fokusgrupperne, hvor det som tidligere konkluderet tydeligt blev fremhævet, at forholdet 
til nærmeste leder kan have stor indflydelse på lysten og iveren til at vende tilbage til 
arbejdspladsen. Således peger den kvantitative undersøgelse også på dette forhold, idet 
at de respondenter, der angav, at de havde et dårligt forhold til deres nærmeste leder, er 
længere tid om at komme i kontakt med arbejdspladsen, er utilfredse med deres leders 
indsats i sygeperioden samt har længere sygeperioder. Yderligere eksempler på betyd-
ningen af dette fremgår af nedenstående: 

• ”… min leder ville nærmest ikke have kontakt med mig under min sygeperiode – 
måske fordi jeg er TR – men det har da helt klart forlænget min sygeperiode”  

• ”Forholdet til min leder var helt forfærdeligt under min sygeperiode og blev under-
vejs forværret, da jeg fandt ud af, at hun modarbejdede mig på alle fronter. Jeg 
kunne ikke andet end at skifte job efterfølgende”  

Der var dog også deltagere, der fremhævede de positive aspekter af forholdet til ens 
nærmeste leder, og hvordan dette kunne medvirke og motivere til at vende hurtigt tilba-
ge til arbejdspladsen, jf. ”jeg har et rigtig godt forhold til min nærmeste leder, og det er 
blevet forbedret under min sygeperiode, fordi han har været så forstående. Det har også 
medvirket til, at lysten til at vende tilbage til arbejdet hele tiden har været der”. 

Derudover er det psykiske arbejdsmiljø været et helt centralt element i sager, hvor syge-
perioden eksempelvis er forsaget af mobning, jf. 

• ”… på min arbejdsplads var arbejdsmiljøet virkelig dårligt, fordi der var en, der mob-
bede os andre. Det betød blandt andet, at jeg – efter råd fra FOA – sygemeldte mig i 
en periode, og først kom tilbage. da jeg følte mig stærk nok” 
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• ”jeg blev mobbet, fordi jeg ikke havde samme uddannelse som de andre, og de der-
for ikke stolede på min faglighed. Min leder turde ikke gå ind i sagen, og til sidst 
kunne jeg ikke se anden udvej end at sige op”.   

Ovennævnte citater viser med tydelighed, hvilke betydningsfulde konsekvenser et dårligt 
arbejdsmiljø kan have for medlemmer, der oplever dette. Det vurderes i særlig grad at 
være et fokusområde for de FOA-afdelinger og tillidsrepræsentanter, der bliver kontaktet 
af medlemmer med anmodning om hjælp grundet sådanne forhold. Det er nemlig i særlig 
grad medlemmer, som sygemeldes på grund af komplekse forhold forsaget af et dårligt 
psykisk arbejdsmiljø, hvor risikoen for, at medlemmet mister tilknytninger til arbejdsplad-
sen, og potentielt arbejdsmarkedet, vurderes højere end ved andre typer sygemeldin-
ger/sygdomme. Den kvantitative del af undersøgelsen forstærker dette billede og viser 
således, at respondenter, der angiver, at der ”i mindre grad” eller ”slet ikke” er et godt 
miljø på arbejdspladsen, også er utilfredse med deres leders indsats i sygeperioden, samt 
har tendens til at have længere sygeperioder.  

Undersøgelsen viser derudover, at de respondenter, der angiver, at de havde et dårligt 
forhold til nærmeste leder samt et dårligt arbejdsmiljø, i højere grad end undersøgelsens 
øvrige respondenter er karakteriseret ved, at: 

• arbejdspladsen beliggende i Region Hovedstaden, 
• være ansat på arbejdspladsen i kortere tid (under 4 år), 
• være sygemeldt pga. psykisk sygdom,  
• være sygemeldt pga. forhold på deres arbejde.  

Ovenstående indikerer tillige, at denne type af sygemeldte FOA-medlemmer kan have 
behov for en aktiv støtte fra FOA under sygeperioden. Specielt fordi forhold såsom for-
holdet til nærmeste leder og det generelle arbejdsmiljø på arbejdspladsen kan være svæ-
re emner at forholde sig til og forandre for personer, der i forvejen har det svært, jf. ”jeg 
havde ikke overskud til selv at tage kontakt til min arbejdsplads eller FOA under min sy-
geperiode”. Derfor er konklusionen, at FOA i særlig grad kan hjælpe medlemmer med 
sådanne problemstillinger i deres fremtidige indsats rettet mod medlemmer med en læn-
gerevarende sygeperiode. Kapitel 7 uddyber, hvad denne indsats kan rettes imod.   
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5.4 Tilfredshed med ens nærmeste leder 

En mere eksplicit afdækning af respondenternes vurdering af lederens indsats afslutter 
dette delkapitel. 

Figur 5.9 viser respondenternes vurdering 
af deres leders indsats under sygeperio-
den. Respondenternes generelle vurdering 
af den nærmeste leders indsats vurderes 
som positiv. Således angiver hhv. 36 % og 
33 % af respondenterne, at de er meget 
tilfredse eller tilfredse med deres leders 
indsats i sygeperioden. Dermed viser un-
dersøgelsens tillige en generel tilfredshed 
med lederne under sygeperioden.  

De FOA-medlemmer, der angiver, at de 
ikke er tilfredse med deres leders indsats i 
sygeperioden (16 %), er primært karakte-
riseret ved: 

• At være sygemeldt grundet en psykisk 
sygdom, 

• At være ansat på en arbejdsplads 
beliggende i Region Hovedstaden,  

• Ansat på arbejdspladsen i kortere tid 
(under 4 år),  

• At have en længere sygeperiode end 
andre respondenter, 

• At blive opsagt under deres sygeperiode, 
• At blive raskmeldt og skifte arbejde.  

Forholdet til nærmeste leder vurderes således som et betydningsfuldt parameter for med-
lemmers sygeperiode. Det vurderes både som en årsagsforklaring på, hvorfor sygemel-
dingen blev en realitet samt som en mulig årsagsforklaring på, at sygemeldingen bliver 
langvarig, og det dermed er sværere for medlemmet at vende tilbage til arbejdspladsen. 

Respondenternes utilfredshed med lederens indsats i sygeperioden sat i forhold til, at 
sygeperioden endte med, at respondenten skiftede job, indikerer dermed også, at hvis 
medlemmer er utilfredse med deres leders indsats under sygeperioden, er der en tendens 
til, at de efterfølgende finder en anden arbejdsplads.  

Nedenstående tekstboks viser de mest hyppige uddybende forklaringer fra respondenter-
ne i relation til forholdet til lederen9. 

                                                
9 I spørgeskemaundersøgelsen havde respondenterne mulighed for at uddybe deres besvarelse med mindre 
kvalitative formuleringer. 662 respondenter benyttede sig af denne mulighed.  

 

Figur 5.9: Hvor tilfreds er du med din 
leders indsats i sygeperioden? 
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Respondenternes besvarelser på de åbne spørgsmål omkring tilfredsheden med lederens 
indsats var som tidligere beskrevet et centralt omdrejningspunkt i fokusgruppernes di-
skussion af forholdet mellem de sygemeldte og arbejdspladsen. Her fremgik det med al 
tydelighed, at flere af deltagerne kunne nikke genkendende til de forhold, som der blev 
præsenteret i de åbne besvarelser, og som er opsummeret i tekstboksen. Både de positi-
ve og negative forhold blev vurderet genkendelige og dækkende for, hvordan FOA-
medlemmer med en længerevarende sygeperiode kan have et forhold til deres arbejds-
plads og leder.  

I fokusgrupperne blev det ligeledes fremhævet, at sygemeldte FOA-medlemmer med et 
tillidshverv fik en bedre behandling fra arbejdspladsen, jf.  

• ”jeg tror, der er en helt anden linje for folk, som er tillidsrepræsentanter – de har jo 
en hel anden kontakt med ledelsen” 

• ”der bliver klart taget mere hensyn til disse [TR/SR], fordi de er mere fremme i sko-
ene og har et tættere forhold til ledelsen”.  

Dette vurderes som en interessant observation, da det dermed potentielt afdækker en 
forskelsbehandling blandt medlemmerne, afhængig af om medlemmet besidder et tillids-
hverv eller ej.  

 

• ”Det betyder meget med den løbende kontakt og ens leders forståelse for ens 
svære situation” 

• ”Det er rart, når ens leder eller kolleger kontakter en løbende og hører hvordan 
det går” 

• ”Min leder pressede mig til at vende hurtigt tilbage – det følte jeg ubehageligt” 
• ”Det virkede som om min leder var ligeglad. Det var mig, der kontaktede ham de 

gange, der var kontakt” 
• ”Der er forskel på behandling fra ens leder, afhængigt af om man har tillidshverv 

(TR/SR)” 
Oxford Research 2009 
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5.5 Opsamling 

For det første viser dette kapitel relativt tydeligt, at følgende forhold kan have en negativ 
indflydelse på sygemeldingen og mulighederne for en tilbagevenden på arbejdspladsen 
eller arbejdsmarkedet: 

• Psykisk sygdom 
• Dårligt forhold til ens nærmeste leder  
• Dårligt arbejdsmiljø  
• Kort ansættelseslængde på arbejdspladsen  
• Placering af arbejdsplads i Region Hovedstaden 
• Manglende retningslinjer for sygefravær  

39 % af respondenterne angiver desuden, at det er forhold på deres arbejdsplads, der 
skyldes deres sygeperiode. Ud af denne andel af respondenterne er der markant flest (70 
%), der angiver, at deres sygeperiode skyldtes psykisk sygdom. Det indikerer dermed, at 
hovedparten af de respondenter, der er sygemeldte på grund af forhold på deres arbej-
de, primært er sygemeldte på grund af psykisk sygdom. Det være sig eksempelvis stress, 
mobning, depression mv. Det er et medlemssegment, der skal holdes øje med i forbin-
delse med sygeperioden, fordi det typisk er disse medlemmer, der har længerevarende 
sygeperioder.  Opsamlende kan det således konkluderes, at ovenstående forhold er pa-
rametre, der kan fokuseres på, når sygemeldte medlemmer kontakter FOA, idet de har 
tendens til at forlænge sygeperioden.  

For det andet viser undersøgelsen, at der er positive konsekvenser, når arbejdspladser 
har retningslinjer for sygefravær. Disse skal formidles til alle på arbejdspladsen og base-
res på omsorg i stedet for pres og kontrol. Dette gøres eksempelvis via brugen af om-
sorgssamtalen, hvor medarbejderens sygesituation afklares. I den forbindelse viser un-
dersøgelsen også, at brugen af et formøde, inden omsorgssamtalen gennemføres, kan 
være med til at ”afdramatisere” denne.  

For det tredje konkluderes det, at retningslinjer ikke kan stå alene, men skal følges op af 
lederuddannelse i eksempelvis ”den vanskelige samtale”. Dette ligger i forlængelse af 
undersøgelsens resultater, der viser, at forholdet til ens nærmeste leder kan være både 
en årsag og barriere til en hurtig tilbagevenden til arbejdspladserne.  

Oxford Research anbefaler dermed, at: 

• Arbejdspladserne informeres omkring de forhold, der kan være medvirkende til at 
forlænge sygeperioder med henblik på at forstærke indsatsen imod dette medarbej-
dersegment. 

• Arbejdspladserne opfordres til at udarbejde konkrete retningslinjer omkring sygefra-
vær, herunder hvem der tager kontakt til den sygemeldte, inden for hvilken tidshori-
sont dette skal ske, samt hvornår der gennemføres omsorgssamtale, og hvem der 
kan deltage i denne. Denne information skal kommunikeres effektivt ud til medar-
bejderne.  

• Lederne på arbejdspladserne informeres om, hvordan ”den vanskelige samtale” ud-
føres, samt generelt hvilke aspekter leadership-begrebet har fokus på. Dette gøres 
eksempelvis via informationsmateriale eller kurser. Desuden vurderer Oxford Re-
search, at en generel åbenhed på arbejdspladserne i forhold til omfanget af sygefra-
været, kan få de implicerede ledere til at ”se indad” og dermed i højere grad tage 
hånd om problemstillingen.   
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Kapitel 6. Sagsbehandling – jobcentrets 
indsats 

Det andet overordnede tema, som undersøgelsen fokuserer på, omhandler sagsbehand-
lingen under sygeperioden – og specifikt forholdet mellem det sygemeldte FOA-medlem 
og kommunens jobcenter. Dette tema vurderes at være et centralt omdrejningspunkt, 
idet de kommunale jobcentre har flere lovmæssige forpligtigelser som myndighed i for-
hold til personer med længerevarende sygefravær. En afdækning af, hvorledes dette 
udmøntes i praksis, FOA-medlemmernes behov for støtte, samt hvilken betydning forhol-
det til jobcentret har for medlemmernes sygeperiode, er omdrejningspunktet for dette 
kapitel. 

 

6.1 Kontakt med sagsbehandler 

Jobcentrets kontakt til sygemeldte borgere skal ifølge loven senest ske ved udgangen af 
8. uge, regnet fra 1. fraværsdag10. Via denne kontakt skal kommunen, ifølge loven, vur-
dere retten til udbetaling af sygedagpenge, samt hvilken indsats jobcentret skal yde til 
borgeren. Sidstnævnte sker ved at opdele borgerne i tre klassifikationer, der omhandler 
sandsynlighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Kontakten kan antage flere for-
mer, som det vil fremgå af nærværende delkapitel. Først fokuseres der dog på respon-
denternes svar på, hvornår kommunens sagsbehandler tog kontakt til dem efter syge-
melding.  

Figur 6.1 viser respondenternes svar på, 
hvornår kommunens sagsbehandler tog 
kontakt til dem efter sygemeldingen. Som 
det fremgår af figuren, angiver den største 
andel af respondenterne (70 %), at sags-
behandleren tog kontakt til dem efter 4-6 
uger. Derudover viser figuren, at 17 % af 
respondenterne angiver, at de blev kontak-
tet efter 7-9 uger.  

Dette indikerer således, at hovedparten af 
respondenterne bliver kontaktet af job-
centret inden for lovens tidsramme. 

13 % af respondenterne svarer, at kom-
munen kontaktede dem efter 10 uger eller 
mere. Dette vurderes som en indikation på 
en praksis, der ikke er i overensstemmelse 
med lovgivningen. Dette svarer til, at ca. 
hvert ottende FOA-medlem med en længe-
revarende sygeperiode ikke får den ydelse, 
som loven tilskriver dem. Karakteristisk for 

                                                
10 § 13 stk. 2-4 i Sygedagpengeloven 

Figur 6.1: Hvornår tog kommunens 
sagsbehandler kontakt til dig efter 
din sygemelding? 
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de respondenter, der angiver, at der gik mere end 10 uger, før sagsbehandleren kontak-
tede dem, er, at det er respondenter med en kronisk sygdom, samt respondenter der er 
blevet opsagt under deres sygeperiode. Fokusgrupperne afdækkede derudover, at visse 
respondenter slet ikke var blevet kontaktet i deres sygeperiode, mens andre efter en 
længere tidsperiode uden kontakt fra jobcentret selv havde taget kontakt. Dette indikerer 
dermed yderligere, at praksis i flere af landets jobcentre ikke er i overensstemmelse med 
de lovfæstede forpligtigelser.  

Hvad drejede henvendelsen sig om 

I forhold til hvad henvendelsen fra kommunen drejede sig om, viser figur 6.2 responden-
ternes svar.  

Figur 6.2: Hvad drejede henvendelsen sig om? 
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Figur 6.2 illustrerer for det første det forhold, at 62 % af respondenterne angiver, at 
kommunen tilsendte dem et oplysningsskema, som skulle sendes tilbage til kommunen. 
18 % angiver, at kontakten omhandlede den 1. indkaldelse til møde med sagsbehandle-
ren, mens 16 % blev anmodet om lægeerklæring. Disse svarangivelser vurderes som 
forventelige, idet den første kontakt med jobcentret typisk vil omhandle en afklaring af 
sygeperioden, hvilket oftest gøres gennem et oplysningsskema eller via et møde med 
sagsbehandleren. Derudover peger undersøgelsens resultater på, at respondenter med 
længerevarende sygeperioder (over 12 uger) i højere grad angiver, at de var i kontakt 
med kommunen angående forhold såsom udarbejdelse af ressourceprofil, rundbordssam-
tale og indkaldelse til 1. møde med sagsbehandleren. Det tyder således på, at respon-
denter med kortere sygeperioder i højere grad har en mere ”let” kontakt til jobcentret, 
mens respondenter med længerevarende sygeperioder i højere grad har en mere indgå-
ende kontakt til jobcentret.  

Oxford Research vurderer derudover, at figur 6.2 indeholder flere andre interessante 
nuancer. Således viser figuren, at 13 % af respondenterne svarede ”andet” på spørgsmå-
let. De primære begrundelser for at svare dette handler om, at respondenterne ikke hav-
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de været i kontakt med kommunen. Dette blev afdækket via fokusgrupperne, hvor en 
deltager udtrykte det rammende, jf. ”jeg var altså ikke i kontakt med jobcentret under 
min sygeperiode, så det skrev jeg i ”andet”-svarkategorien”. Yderligere fokuserede fo-
kusgrupperne på at komme bag om tallene i figur 6.2 og således komme med årsagsfor-
klaringer på kommunens kontaktform og i visse tilfælde mangel på kontakt. Her kan der 
udpeges to typiske tendenser: 

For det første pegede flere deltagere på, at kontakten til jobcentret er foregået mere 
uformelt og kortvarigt i relation til deres sygeperiode. De er således telefonisk blevet 
ringet op af en kommunal sagsbehandler, der skulle høre, hvornår de forventede at være 
i arbejde igen. Dette var således den første og eneste gang, disse FOA-medlemmer var i 
kontakt med kommunen. Karakteristisk for disse deltagere var, at deres diagnose for 
sygemelding alle var fysisk relateret. De kunne således med relativ præcision angive, 
hvornår de forventede at vende tilbage til deres arbejdsplads. Dette anses af Oxford Re-
search som et godt eksempel på den praksis, der også hersker mellem jobcentret og den 
sygemeldte. Hvis sygemeldingen vurderes at være relativ enkel (glat sag), og at det  med 
rimelighed kan vurderes, hvornår den sygemeldte vender tilbage til arbejdspladsen, så 
fungerer et telefonopkald som den rette fremgangsmåde - også i et lovgivningsperspek-
tiv. 

For det andet pegede flere fokusgruppedeltagere på, at de i deres kommune slet ikke er i 
kontakt med jobcentret. I stedet er de i kontakt med kommunens sygedagpengekontor. 
Det betyder, at de ikke vurderer, at de har været i kontakt med kommunens jobcenter, 
og derfor svarer ”andet”, som 13 % af respondenterne gjorde, jf. figur 6.2. Dette peger 
således på en anden forklaringsvariabel på, hvorfor andelen af respondenterne, der sva-
rer ”andet” i figur 6.2, er relativ stor. Der er således tale om en diskrepans i beskrivelsen 
af praksis for disse respondenter, der ikke kunne genkende jobcentrets indsats i deres 
sygeperiode - også selvom de har fået refusion fra kommunen, jf. ”I Odense Kommune 
er det altså ikke jobcentret, man henvender sig til, eller som henvender sig til den syge-
meldte. Det er VISMA11, der står for udbetalingen af sygedagpenge”. Det vurderes dog, 
at andelen af respondenter, der angiver en sådan praksis, er relativ lille, hvorfor betyd-
ningen af dette forhold vurderes minimal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Navnet på sygedagpengekontoret i Odense Kommune ifølge deltagere i fokusgruppen i Odense.  
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Antallet af sagsbehandlere  

En yderligere interessant nuance omkring 
jobcentrets indsats i forhold til FOA-
medlemmer med længerevarende syge-
fravær omhandlede respondenternes 
angivelse af antallet af sagsbehandlere 
under deres sygeperiode. Figur 6.3 viser, 
at 73 % af respondenterne angiver, at de 
havde én sagsbehandler under deres 
sygeperiode, mens 22 % angiver, at de 
havde 2-3 sagsbehandlere i perioden. 
Andelen af respondenter, der angiver, at 
de havde flere end 3 sagsbehandlere, er 
relativ lille, og medvirker således til at 
tegne et billede af, at flest respondenter 
har 1-3 sagsbehandlere.  

Nuanceret med baggrundsvariable viser 
undersøgelsens resultater, at responden-
ter med længere sygeperioder angiver, at 
de har haft flere sagsbehandlere. Dette 

vurderes forventeligt, idet borgere med længere sygeperioder oftest vil have tendens til 
at være udsat for skift af sagsbehandlere. Således viser en yderligere nuancering af 
spørgsmålet også, at respondenter med over tre sagsbehandlere under deres sygeperio-
de er karakteriseret ved, at de i højere grad bliver opsagt under deres sygeperiode. Dette 
viser således de potentielle konsekvenser af et stort antal sagsbehandlere – længere 
sygeperioder og større risiko for opsigelse.   

Den fordeling, som figur 6.3 tegner, var et billede, som deltagerne i fokusgruppeinter-
view kunne genkende. Således fremgik det af disse, at den mest gængse praksis omkring 
antallet af sagsbehandlere handlede om ingen eller enkelte udskiftninger. Dog vurderede 
deltagerne, at selvom man kun skifter sagsbehandler én gang i løbet af ens sygeperiode, 
kan det godt have konsekvenser for sagsforløbet, jf. ”der er stor udskiftning blandt sags-
behandlerne, og det har betydning for sagsbehandlingen. Der er mangel på hurtige løs-
ninger, og sagsbehandlingen bliver langsommelig”. Generelt vurderede deltagerne dog, 
at antallet af sagsbehandlere i deres sagsforløb havde været tilfredsstillende. Enkelte 
fokusgruppedeltagere havde oplevet sagsforløb, hvor der var stor udskiftning af sagsbe-
handlerne. En sådan praksis blev af disse deltagere forbundet med stor usikkerhed, irrita-
tion og frustration. I særlig grad fordi de gang på gang skulle fortælle deres sygeforløb til 
en ny person. En øvelse der kan være hård, når man i forvejen ikke har overskud, jf. 
”Jeg havde under min sygemelding 3 forskellige sagsbehandlere, og det var rigtig be-
sværligt. Mine sagsbehandlere overleverede ikke viden til hinanden, hvilket betød, at jeg 
hele tiden skulle forklare det hele igen. Jeg var altid helt nede under gulvbrædderne, når 
jeg kom fra samtaler med dem”.  

Dermed peger undersøgelsen på, at sagsbehandlingen i kommunerne er karakteriseret 
ved i overvejende grad at bestå af relativt få sagsbehandlerskift, men at der er sager, 
hvor antallet af sagsbehandlere er betydeligt. En sådan kommunal praksis kan have store 
konsekvenser for de borgere, der oplever denne, idet sagsbehandlingen typisk forlænges, 
og sygeperioder dermed potentielt forlænges.  

 

 

Figur 6.3: Hvor mange sagsbehandle-
re havde du under din sygeperiode? 
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6.2 Opfølgningssamtaler 

Lovgivningen siger, at kommunen senest efter udgangen af 8. uge efter 1. fraværsdag 
skal afholde en opfølgningssamtale med den sygemeldte. Dette skal ske telefonisk eller 
personligt, afhængig af sandsynligheden for at vende tilbage på arbejdsmarkedet.  

Respondenterne i nærværende undersøgelse blev således også spurgt om deres delta-
gelse i opfølgningssamtaler. 

Figur 6.4 viser, at 55 % af respondenterne 
ikke har deltaget i en opfølgningssamtale 
under deres sygeperiode, mens 38 % har 
deltaget i 1-4 opfølgningssamtaler. 7 % 
angiver, at de har deltaget i 5 eller flere 
opfølgningssamtaler. Dette viser dermed, 
at en stor andel af respondenterne ikke 
har deltaget i en opfølgningssamtale. Re-
spondenter, der angiver, at de har deltaget 
i flere opfølgningssamtaler, er primært 
karakteriseret ved at være respondenter 
med et længerevarende sygefravær, mens 
respondenter, der ikke har deltaget i no-
gen opfølgningssamtaler, er karakteriseret 
ved at have kortere sygeperioder (under 
12 uger) samt primært være sygemeldt 
med en fysisk sygdom. 

Årsagsforklaringerne på dette kan være 
flere. For det første har minimum 37 % af 
respondenterne været sygemeldte i mindre end 8 uger, hvorfor de dermed ikke tilhører 
den primære målgruppe for opfølgningssamtaler.   

En anden årsagsforklaring kan være kategoriseringen af sagerne, hvor de respondenter, 
der ikke har deltaget i en opfølgningssamtale, tilhører ”glat sagerne”, hvor en telefon-
samtale vurderes tilstrækkelig. Som allerede beskrevet, pegede fokusgruppeinterviewene 
på, at hvis årsagerne til en sygemelding primært var fysisk, relativ enkel og med en rime-
lig tidshorisont, så udtrykte flere respondenter, at de kun havde haft en første afklarende 
kontakt med kommunen.  

Hvis denne praksis er ubredt, vurderes det, at den kan være problematisk, hvis den ind-
ledende screening af borgerens behov ikke foretages med en tilfredsstillende akkurates-
se, således at eksempelvis borgere med både fysiske og psykiske problemer overlades til 
sig selv.   

Figur 6.4: Hvor mange opfølgnings-
samtaler har du deltaget i? 
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Første opfølgningssamtale 

I forhold til tidspunktet for den første 
opfølgningssamtale viser figur 6.5, at 
klart de største andele af respondenterne 
angiver, at der er blevet afholdt en op-
følgningssamtale inden for 8 uger (hhv. 
60 % i ”inden 8 uger” og 18 % ”efter ca. 
8 uger”). Det betyder, at respondenterne 
i overvejende grad har en samtale med 
kommunen inden for de 8 uger.  

Der er dog ”brodne kar” blandt de kom-
munale jobcentre, idet 22 % af respon-
denterne har svaret, at den første op-
følgningssamtale fandt sted efter mere 
end 8 ugers sygemelding. Respondenter, 
der tilhører dette segment, er primært 
karakteriseret ved, at: 

 

 

• Have længere sygeperioder end de øvrige respondenter 
• I mindre grad være fastholdt arbejdsmarkedet efter endt sygeperiode end øvrige 

respondenter.  

Dette indikerer, at hvis der går lang tid før opfølgningssamtalen bliver iværksat, så er der 
en tendens til, at sygemeldingen bliver længere, og at mulighederne for en tilbagevenden 
til arbejdsmarkedet forringes, hvilket nedenstående tekstboks også illustrerer.  

 

Figur 6.5: Hvornår fandt første op-
følgningssamtale sted? 
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”Behandlingen af min sag har været alt for langsommelig. Under kommunalsammen-
lægningerne var der så travlt, at jeg først fik en samtale 4 måneder efter min syge-
melding. Det var bare lang tid! Og det betød, at jeg bare sad derhjemme, og at der 
ikke skete noget. Det var meget frustrerende, og det tog efterfølgende mange måne-
der, før det blev afklaret, om jeg skulle have førtidspension eller fleksjob”.  
Oxford Research 2009 
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Antal uger mellem opfølgningssamtalerne 

Afhængig af sagsbehandlerens vurdering af sandsynligheden for, at en borger kan vende 
tilbage til arbejdsmarkedet, skal kommunen følge op på opfølgningssamtalerne med hhv. 
4 og 8 ugers mellemrum.  

Nedenstående figur 6.6 viser responden-
ternes svar på antallet af uger imellem 
opfølgningssamtalerne. Som figuren illu-
strerer, er dette forhold også præget af, at 
respondenterne i overvejende grad ople-
ver, at opfølgningssamtalerne gennemfø-
res inden for hhv. 4 og 5-8 uger – hvilket 
begge er inden for de lovmæssige krav. 
Derudover angiver flere respondenter, at 
der gik mere end 8 uger mellem opfølg-
ningssamtalerne (hhv. 8 % i ”9-12 uger” 
samt 6 % i ”12-26 uger”) samt 2 % af 
respondenterne angiver, at der gik mere 
end ca. et halvt år (”27 uger eller mere”) 
mellem opfølgningssamtalerne.  

Konklusionen er dermed, at sagsbehand-
lingen for hovedparten af respondenterne 
foregår i overensstemmelse med lovens 
rammer.  

Men der en relativ stor andel af respondenterne (14 %), der angiver en praksis, der indi-
kerer, at sagsbehandlingen på dette område ikke er i overensstemmelse med lovgivnin-
gen. Andelen af respondenter, der angiver, at der er gået lang tid mellem opfølgnings-
samtalerne, er signifikant større for respondenter, der efter sygemeldingen ikke er i ar-
bejde samt for respondenter med længere sygeperioder. Dette indikerer dermed, at der 
er konsekvenser ved en manglende og langsommelig opfølgning fra jobcentrets side. Kort 
sagt viser data, at der er tendens til, at FOA-medlemmer, der angiver, at det tog lang tid, 
før de blev kontaktet af jobcentret under deres sygeperiode samt at der gik lang tid imel-
lem opfølgningssamtalerne, i højere grad har længere sygeperioder, samt at de efter 
raskmelding er blevet arbejdsløse. 

Figur 6.6: Hvor mange uger gik der 
mellem opfølgningssamtalerne? 
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  Udbytte af opfølgningssamtalerne  

Figur 6.7 viser, at der er stor variation på 
udbyttet af deltagelse i samtalerne. Gene-
relt kan det konkluderes, at andelen af 
respondenter, der angiver, at de fik udbyt-
te af deltagelsen, ligger på 52 % (svarka-
tegorierne ”i høj grad” og ”i nogen grad” 
lagt sammen). 

Andelen af respondenter, der angiver intet 
eller mindre udbytte, ligger på 48 % (svar-
kategorierne ”i mindre grad” og ”slet ikke” 
lagt sammen). Det er karakteristik for de 
respondenter, der angiver et mindre eller 
intet ubytte i forbindelse med opfølgnings-
samtalerne, at det er respondenter, der er 
blevet opsagt under deres sygeperiode.  

Nedenstående tekstboks viser de mest 
hyppige uddybende forklaringer fra re-
spondenterne i relation til udbyttet af sam-
talerne12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Jobcentrets initiativer til konkrete aktiviteter 

Et fokusområde for undersøgelsens afdækning af jobcentrets sagsbehandling omhandle-
de de konkrete aktiviteter, som jobcentret havde taget initiativ til under respondenternes 
sygeperioder. Dette være sig i form af rundbordssamtaler, ressourceprofil eller opfølg-
ningsplan. Af disse initiativer er opfølgningsplanen lovpligtig og skal udarbejdes senest 
efter 2. opfølgningssamtale. Ressourceprofilen er udelukkende lovpligtig i de tilfælde, 
hvor der skal tages stilling til, hvorvidt den sygemeldte skal visiteres til virksomhedsprak-
tik, revalidering, fleksjob eller førtidspension, mens rundbordssamtalen er en aktivitet, 

                                                
12 I spørgeskemaundersøgelsen havde respondenterne mulighed for at uddybe deres besvarelse med mindre 
kvalitative formuleringer. 622 respondenter benyttede sig af denne mulighed. 

 

Figur 6.7: I hvor høj grad fik du ud-
bytte af at deltage i opfølgningssam-
talerne? 
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• ”Jeg oplevede det som en behagelig samtale, hvor jeg syntes, at jeg blev 
behandlet som et menneske” 

• ”Opfølgningssamtalerne gav mig god mulighed for at komme videre. Det 
var især godt, at jeg fik oplyst mine muligheder omkring tilbagevenden til 
min arbejdsplads” 

• ”Sagsbehandleren var kun interesseret i, hvornår jeg kunne komme tilbage 
i arbejde. Det opfattede jeg som kontrollerende og som et stort pres” 

• ”Jeg synes, at man bliver opfattet som en ting, der skal placeres ned i en 
kasse – sagsbehandlerne glemmer ofte, at man er en person der er syg” 

Oxford Research 2009 
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der kan bruges til at afklare den sygemeldtes arbejdsevne og mulighed for eksempelvis 
at vende tilbage til arbejdspladsen.  

Nedenstående figur 6.8 viser respondenternes angivelser af, hvilke konkrete aktiviteter 
jobcentret har taget initiativ til under deres sygeperiode.  

 

Figur 6.8: Hvilke konkrete aktiviteter tog jobcentret initiativ til under dit sy-
gefravær? 
Mulighed for at angive med end et svar 
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Kilde: Oxford Research 2009 
 

Af figur 6.8 fremgår det, at 7 ud af 10 respondenter (70 %) angiver, at jobcentret ikke 
har taget nogen initiativer under deres sygeperiode. Ca. hver 8. respondent (12 %) angi-
ver, at de er blevet indkaldt til udarbejdelse af opfølgningsplan. 9 % af respondenterne 
angiver, at de er blevet indkaldt til hhv. udarbejdelse af ressourceprofil samt rundbords-
samtale. 8 % af respondenter angiver, at jobcentret har taget initiativ til andet end de 
mulige svarkategorier. ”Andet” kategorien dækker primært over respondenter, der angi-
ver, at jobcentrets initiativ under sygeperiode bestod af telefonisk kontakt vedrørende 
information omkring, hvornår de kunne genoptage deres arbejde.  

Det må konkluderes, at andelen af respondenter, der ingen initiativer har fået fra job-
centret, er relativt højt. Disse respondenter er primært karakteriseret ved at have en 
kortere sygeperiode (under 12 uger) samt have en fysisk sygdom. Dette var dermed et 
naturligt omdrejningspunkt at drøfte i fokusgrupperne. Deltagerne vurderede, at resulta-
terne var en naturlig konsekvens og opfattelse af den praksis, der føres på landets job-
centre i forhold til hovedparten af personer med længere sygeperioder. Der er tale om en 
enkel kontakt, der primært går på en indledende afklaring af den sygemeldtes situation.  

Specielt i forbindelse med fysiske sygdomsforløb vurderedes det mindre relevant at være 
i kontakt med jobcentret, jf. ”de [jobcentret] kontaktede mig pr. telefon og spurgte, hvor 
lang tid jeg havde tænkt mig at være syg. Så forklarede jeg dem om min operation, og 
hvornår jeg forventede at være tilbage igen. Det accepterede de fuldt ud. Jeg tror det er 
sådan, at hvis de kan se, at der er stor sandsynlighed for, at man vender tilbage til ar-
bejdet, så blander de sig ikke meget”. Dermed vurderede deltagerne, at det primært var 
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årsagen til sygemeldingen, der var styrende for jobcentrets initiativer, jf. ”I vores kom-
mune er der heldigvis forskel på, om du har ondt i knæet eller ondt i sjælen. Indsatsen 
justeres herefter”.  

Yderligere blev det i fokusgrupperne afdækket, at behovet og nødvendigheden af disse 
initiativer fra jobcentrets side er størst i forbindelse med sygemeldte, der har et komplice-
ret sygdomsforløb. Deltagerne fokuserede således på, at eksempelvis en fysisk sygdom 
oftest er enkel og dermed kan afklares pr. brev eller telefon, mens de mere komplicerede 
sygeforløb (som eksempelvis psykisk sygdom, kronisk sygdom, dårligt arbejdsmiljø eller 
dårligt forhold til nærmeste leder), potentielt egner sig bedre til nogle af de konkrete 
aktiviteter fra jobcentret.  

De respondenter, der angiver, at de har deltaget i udarbejdelse af en opfølgningsplan, er 
karakteriseret ved at have en længerevarende sygeperiode. Dette vurderes i denne hen-
seende som forventeligt, idet det netop først er efter 2. opfølgningssamtale, at denne 
skal udarbejdes. Før en sygemeldt kommer til den 2. opfølgningssamtale, foreligger der 
dermed en sygeperiode, der er relativ længerevarende.  

De respondenter, der angiver, at de er blevet indkaldt til udarbejdelsen af en ressource-
profil, burde være karakteriseret ved, at de tilhører målgruppen for dette initiativ (virk-
somhedspraktik, revalidering, fleksjob eller førtidspension). Dette viser sig således også 
at være tilfældet, når dette spørgsmål nuanceres med, hvad respondenternes sygemel-
ding endte med. Heraf fremgår det, at de respondenter, der i forbindelse med deres sy-
geperiode har fået udarbejdet en ressourceprofil, i højere grad end de øvrige responden-
ter, har afsluttet deres sygeperiode med et fleksjob, førtidspension eller revalidering.  

De respondenter, der angiver, at de er blevet indkaldt til rundbordssamtale, er karakteri-
seret ved at være respondenter, der angiver, at de efter endt sygemelding fik et fleksjob, 
førtidspension eller revalidering. Rundbordssamtalen vurderes således primært anvendt i 
forbindelse med komplicerede sygeperioder, hvor borgerens arbejdsevne skal afklares, og 
en eventuel foranstaltning iværksættes.  

 

Rundbordssamtalen 

Som figur 6.8 viste, angiver 9 % af respondenterne, at jobcentret havde taget initiativ til 
en rundbordssamtale. Disse respondenter fik efterfølgende en række uddybende spørgs-
mål, omhandlende deltagerne i rundbordssamtalen samt betydningen af rundbordssam-
talen. Nedenstående figurer 6.9 og 6.10 viser respondenternes svar på disse spørgsmål. 
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Som figur 6.9 illustrerer, er deltagerne i rundbordssamtalerne primært lederen (61 %), 
sagsbehandleren (59 %), en repræsentant fra FOA (39 %), en jobkonsulent (31 %) samt 
tillidsrepræsentanten (20 %). Disse fordelinger vurderes som lidet overraskende, idet 
disse aktører er de primære i relation til at afdække og sikre den sygemeldtes tilbage-
venden til arbejdspladsen.  

Figur 6.9 afdækker yderligere et interessant forhold, idet FOA har deltaget i minimum 39 
% af rundbordsamtalerne. Dette indikerer, at FOA har en aktiv rolle i forbindelse med 
medlemmers længerevarende sygefravær. Hvorvidt denne procentsats er tilfredsstillende, 
bør FOA reflektere over, idet FOA både som arbejdsmarkedsaktør og som medlemmernes 
interessevaretager, kan spille en væsentlig rolle i deres medlemmers sygeperiode.  

Figur 6.9: Hvem deltog i rundbordssamtalen? 
Mulighed for at angive flere svar 
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I forhold til respondenternes vurdering af 
betydningen af rundbordssamtalen viser 
figur 6.10, at den største andel af respon-
denterne vurderer, at rundbordssamtalen 
havde en positiv betydning for deres syge-
periode.  

Dette stemmer således godt overens med, 
hvad undersøgelsen allerede har konklude-
ret: at de FOA-medlemmer, der under 
deres sygeperiode får tildelt initiativer eller 
foranstaltninger (både fra arbejdspladsen 
og jobcentret), vurderer, at disse har haft 
en positiv betydning for deres sygeperiode.  

Der er dog naturligvis forskel på, hvor 
mange medlemmer der vurderer et enkelt 
initiativ som positivt i forhold til deres sy-
geperiode. I denne relation anses rund-
bordssamtalen som et af de initiativer, der 
er udbredt tilfredshed med.     

 

 

 

Nedenstående tekstboks viser de mest 
hyppige uddybende forklaringer fra re-
spondenterne i relation til udbyttet af sam-
talerne13. Disse opsummerer rammende, 
hvordan respondenterne oplever rund-
bordssamtalen.  

                                                
13 I spørgeskemaundersøgelsen havde respondenterne mulighed for at uddybe deres besvarelse med mindre 
kvalitative formuleringer. 67 respondenter gjorde dette.  

 

Figur 6.10:  Hvilken betydning havde 
rundbordssamtalen for din sygeperi-
ode? 

Svarkategorierne ”meget positiv” og ”posi-
tiv” samt ”negativ” og ”meget negativ” er 
lagt sammen 

58%

30%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Positiv Hverken eller Negativ

n = 94

Kilde: Oxford Research 2009 

• ”Det giver en tryghed omkring, at alle 
muligheder bliver afprøvet” 

• ”Det gav mig selvtillid, fordi der blev 
fokuseret på, hvad jeg kunne, og det 
gav skred i min sag”  

• ”Jeg synes det var spild af tid – fik 
intet ud af det” 

• ”Det var meget ubehageligt at skulle 
sidde i det forum – specielt når man 
er syg” 

Oxford Research 2009 
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Ressourceprofilen 

Jf. figur 6.11 har 102 respondenter fået udarbejdet en ressourceprofil. Disse responden-
ter har ligeledes vurderet betydningen af 
ressourceprofilen. 37 % vurderer, at res-
sourceprofilen havde en positiv betydning 
på deres sygeperiode, 52 % vurderer den 
”hverken eller”, mens 11 % af responden-
terne vurderer, at ressourceprofilen havde 
en negativ betydning for deres sygeperio-
de.  

Konklusionen er dermed, at også dette 
initiativ har en positiv betydning for FOA-
medlemmers sygeperiode. Dog er det inte-
ressant at bemærke, at andelen af respon-
denter, der svarer ”hverken eller”, er stor. 
Fokusgrupperne afdækkede, at et svar i 
denne kategori primært skal tolkes som, at 
respondenten ikke havde viden om, hvor-
dan ressourceprofilen blev anvendt i sags-
behandlingen. Derudover uddybede andre 
deltagere i fokusgrupperne de positive 
aspekter ved ressourceprofilen, jf. ”Res-
sourceprofilen giver mulighed for, at den 
syge selv kan udtrykke ens arbejdskapaci-
tet. Det synes jeg er rigtig positivt”. Dette 
ligger således i fin overensstemmelse med 
de åbne besvarelser fra respondenterne i 
den kvantitative spørgeskemaundersøgel-
se, jf. tekstboksen nedenfor14.  

Andre deltagere var dog mindre begejstret 
for ressourceprofilen og vurderer, at den 
var med til at stigmatisere personer, der 
allerede befinder sig i en svær situation, jf. 
”Når du allerede har det svært, så er tiltag 
som ressourceprofilen lidt ligesom at træde 
på folk, der ligger ned. Der bruges kræfter 
på at dokumentere al ting, og den tid kun-
ne bruges mere fordelagtigt på at tale med 
de borgere, der har problemer”.  

 
 
 
 
 

                                                
14 I spørgeskemaundersøgelsen havde respondenterne mulighed for at uddybe deres besvarelse med mindre 
kvalitative formuleringer. 69 respondenter gjorde dette. 

Figur 6.11: Hvilken betydning havde 
ressourceprofilen for din sygeperio-
de? 

Svarkategorierne ”meget positiv” og ”posi-
tiv” samt ”negativ” og ”meget negativ” er 
lagt sammen 
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• ”Ressourceprofilen afklarede mine 
kompetencer og begrænsninger – 
samt fokuserede på nye og andre 
kompetencer” 

• ”Jeg synes, at det var godt at få ord 
på papir” 

• ”Den havde absolut ingen betydning 
for min sygeperiode. Det var bare 
endnu et skema, der skulle udfyldes” 

Oxford Research 2009
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Opfølgningsplanen 

I forhold respondenternes vurdering af opfølgningsplanen blev der i undersøgelsen 
spurgt til flere forhold. Disse omhandlede, hvornår den blev udarbejdet, samt hvilken 
betydning denne havde for respondenternes sygeperiode.  

Undersøgelsens resultater viser, at det typiske tidspunkt, som respondenterne angiver, at 
opfølgningsplanen er udarbejdet på, er efter 1. møde med sagsbehandleren (54 %). 23 

% angiver, at opfølgningsplanen blev ud-
arbejdet efter hhv. andet møde med sags-
behandleren eller efter tredje møde eller 
senere. Figur 6.12 illustrer disse fordelin-
ger.  

Det kan dermed konkluderes, at opfølg-
ningsplanen for langt hovedparten af re-
spondenterne er udarbejdet i overens-
stemmelse med lovgivningen (senest efter 
2. møde).  

Derudover viser figuren, at 23 % af re-
spondenterne har fået udarbejdet opfølg-
ningsplanen ved 3. møde med sagsbe-
handleren eller senere. Karakteristisk for 
de respondenter, der angiver, at opfølg-
ningsplanen blev udarbejdet efter 3. møde 
eller senere, er, at de har en længere sy-
geperiode end de øvrige respondenter. 
Dette kan dermed indikere, at en lang-

sommelig proces med opfølgningsplanen kan resultere i længere sygeperioder. 

I forhold til betydningen af opfølgningsplanen for sygeperioden viser figur 6.13 respon-
denternes svar.  

Som det fremgår af figuren, vurderer 39 
%, at opfølgningsplanen havde en positiv 
betydning på deres sygeperiode, mens 10 
% vurderer, at den havde en negativ be-
tydning. 51 % angiver, at den var ”hver-
ken eller”.  

Ovenstående resultater er dermed med til 
at forstærke undersøgelsens konklusion: 
At de konkrete initiativer, som jobcentrene 
iværksætter over for personer med et 
længerevarende sygefravær, i overvejende 
grad vurderes positivt.   

 

 

 

 

 

 

Figur 6.12: Hvornår blev opfølgnings-
planen udarbejdet? 
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Figur 6.13: Hvilken betydning havde 
opfølgningsplanen for din sygeperio-
de? 

Svarkategorierne ”meget positiv” og ”posi-
tiv” samt ”negativ og meget negativ” er 
lagt sammen 
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6.4 Konkrete foranstaltninger fra jobcentret 

Denne del af undersøgelsen omhandler hvilke konkrete foranstaltninger, som jobcentret 
har givet i sygeperioden. Det være sig eksempelvis fleksjob, personlig assistance eller 
delvis raskmelding. Nedenstående figur 6.14 viser respondenternes svar i forhold til det-
te.  

 

Figur 6.14 viser primært, at den største andel af respondenterne angiver, at de ikke har 
fået nogen konkrete foranstaltninger fra jobcentret under deres sygeperiode. Årsagsfor-
klaringen på dette er ifølge fokusgruppedeltagerne todelt. For det første var deltagerne i 
fokusgrupperne af den opfattelse, at fordelingen var naturlig. Det er de færreste med-
lemmer, der har brug for konkrete foranstaltninger fra jobcentret i løbet af deres sygepe-
riode - eksempelvis fordi der er tale om en ukompliceret fysisk sygdom.  

En anden årsagsforklaring på fordelingen kunne, ifølge deltagerne, være jobcentrenes 
manglende kontakt og synlighed i forhold til personer med en længerevarende sygeperi-
ode. Således fremlagde en fokusgruppedeltager, at hun i forbindelse med hendes syge-
periode flere gange havde prøvet at kontakte jobcentret. Det var for det første svært at 
komme igennem, og når hun endelig fik kontakt, så kunne de ikke hjælpe hende, jf. ”jeg 
prøvede at ringe til dem [jobcentret] flere gange, men det var ret svært at komme igen-
nem. Og når jeg endelig gjorde, blev jeg viderestillet flere gange. Til sidst gad jeg ikke 
mere”. Dette havde andre deltagere også oplevet og hørt om, jf. ”Det er nogle gange 
sådan, at personer, der er langtidssyge, bliver glemt i systemet. Mange af jobcentrenes 
sagsbehandlere er presset helt i bund tidsmæssigt”.  

Begge eksempler tjener dermed det formål, at de er eksempler på årsagsforklaringer til, 
hvorfor der er en markant stor andel af respondenterne, der angiver, at jobcentret ikke 
har givet dem en eller flere konkrete foranstaltninger i deres sygeperiode. 

Figur 6.14: Hvilke konkrete foranstaltninger har jobcentret givet dig under 
din sygeperiode? 
Mulighed for at angive flere svar 
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Andre interessante forhold ved figur 6.14 er, at 18 % af respondenterne angiver, at de 
har fået en delvis raskmelding. 6 % af respondenterne angiver, at de har fået arbejds-
prøvning eller en § 56-aftale, mens 4 % angiver, at de har fået fleksjob. Karakteristisk for 
de respondenter, der angiver, at de har fået disse foranstaltninger, er, at: 

• De respondenter, der har fået en delvis raskmelding, havde en længerevarende sy-
geperiode. 

• De respondenter, der fik en arbejdsprøvning, i højere grad end de øvrige responden-
ter fik tilkendt et fleksjob. 

• De respondenter, der fik bevilliget en § 56-aftale, havde en kronisk sygdom. 
• De respondenter, der fik et bevilliget et fleksjob, havde en længerevarende sygepe-

riode.  

Ovenstående resultater vurderes som forventelige, idet hhv. delvis raskmelding og fleks-
job er mere udpræget blandt FOA-medlemmer med en længere sygeperiode, mens hhv. 
arbejdsprøvning er en forudsætning for at få fleksjob og § 56-aftale primært er en foran-
staltning, der gives til borgere med kroniske sygdomme.  

Betydningen af de konkrete foranstaltninger 

Respondenternes vurdering af betydningen af de enkelte foranstaltninger vises i figur 
6.15. Vurderingerne af de enkelte foranstaltninger er i overvejende grad positive. Det er 
også kendetegnende for de foranstaltninger, der ikke er inkluderet i figuren.  

 

Opsummerende kan det konkluderes, at hovedparten af respondenterne ikke har fået 
tilkendt en foranstaltning, og at de, der har fået tilkendt en foranstaltning, i overvejende 
grad vurderer, at det havde en positiv effekt på sygeperioden.  

 

 

 

Figur 6.15: Hvilken betydning havde den konkrete foranstaltning? 
Andel der svarer ”meget positiv” eller ”positiv” 
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6.5 Tilfredshed med den samlede indsats fra jobcentret 

Figur 6.16 viser respondenternes svar i forhold til den samlede tilfredshed med jobcent-
rets indsats. 

Den største andel af respondenterne er 
tilfredse (41 % - svarkategorierne ”meget 
tilfreds og ”tilfreds” lagt sammen).  

Dog angiver lidt under hver 5. respondent, 
at de er utilfredse med den samlede ind-
sats fra jobcentret (19 % - svarkategorier-
ne ”utilfreds og ”meget utilfreds” lagt 
sammen). Karakteristisk for disse respon-
denter er, at det primært er respondenter, 
der har en længerevarende sygeperiode 
samt respondenter, der blev opsagt under 
deres sygeperiode. Dog er det interessant, 
at de respondenter, der har længereva-
rende sygeperioder, i højere grad er både 
positive og negative omkring jobcentrets 
indsats i forhold til respondenter med sy-
geperioder under 12 uger. Det tyder såle-
des på, at indsatsen mod dette segment er 
så forskelligartet, at der både er flere re-
spondenter, der er tilfredse med indsatsen, samt flere der er utilfredse.  

40 % af respondenterne vurderer derudover, at indsatsen fra jobcentret vurderes som 
”hverken eller”. Fokusgrupperne afdækkede, at svar i denne kategori primært dækkede 
over en manglende kontakt fra og til jobcentret under sygeperioden. Derfor havde disse 
deltagere ikke et grundlag, der satte dem i stand til at angive en hhv. positiv eller negativ 
vurdering, jf. ”jeg synes ikke, jeg har det store grundlag for at udtale mig om dette 
spørgsmål, eftersom jeg kun havde været i kontakt med jobcentret, da de sendte mig et 
skema. Derfor svarede jeg ”hverken eller””.  

Nedenstående tekstboks viser respondenternes mest hyppige eksemplificeringer af, hvor-
for de var hhv. tilfredse eller utilfredse med jobcentrets samlede indsats.15  

                                                
15 I spørgeskemaundersøgelsen havde respondenterne mulighed for at uddybe deres besvarelse med mindre 
kvalitative formuleringer. 564 respondenter benyttede sig af denne mulighed.  

Figur 6.16: Hvor tilfreds er du med 
den samlede indsats fra jobcenteret? 
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• ”Jeg synes, at det er godt med tilbud om kurser og brug af ressourceprofilen. 
Den sygemeldte kom i fokus, og de var gode til at finde den bedste løsning” 

• ”Jobcentret hjalp mig, de var omsorgsfulde og gode til at komme med tilbud”  
• ”Det er fint med den rene telefoniske kontakt” 
• ”Det tager for lang tid. Det tager for lang tid at få en sagsbehandler, og når 

man endelig gør det, så er den videre proces meget langsommelig” 
• ”Der er for mange papirer, der skulle sendes frem og tilbage. Man har det, som 

om det er kontrol for kontrollens skyld og generelt spild af tid” 
• ”Det ville være rart med en mere gennemgående person – man føler, at man 

bliver kastet rundt mellem sagsbehandlere” 
Kilde: Oxford Research 2009 
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Overordnet kan det konkluderes, at undersøgelsen viser en generel tilfredshed med job-
centrenes indsats under sygeperioden.  

Dette hænger primært sammen med, at den største andel af respondenterne kun i min-
dre grad har haft en egentlig kontakt med jobcentrene, og denne vurderes primært posi-
tivt. Andre respondenter vurderer eksplicit, at den indsats, som de fik under deres syge-
periode fra jobcentret, var god og havde en positiv betydning for deres sygeperiode, jf. 
”jobcentret var det eneste sted, hvor jeg fik hjælp under min sygeperiode. Både min 
arbejdsplads og FOA, følte jeg, havde opgivet mig, men i jobcentret fik jeg hjælpen. Det 
havde virkelig stor betydning for, at jeg kom tilbage i fuldtidsarbejde”.   

Andre respondenter angav, at de i overvejende grad var utilfredse med indsatsen fra 
jobcentret, jf. ”de personer der arbejder i jobcentret skal lære at være mere menneskeli-
ge. De skal fralægge deres mistro og respektere det enkelte individ og menneske. Jeg 
synes de virker menneskekolde”.  
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6.6 Opsamling 

For det første kan det konkluderes, at barriererne for en hurtig tilbagevenden til arbejds-
pladsen primært kan placeres hos jobcentrene i forhold til den praksis, de anvender. De 
eksplicitte barrierer kan udpeges som en manglende og langsommelig kontakt fra job-
centret samt en langsommelig eller manglende opfølgning. Konsekvensen af dette vurde-
res at være manglende tilbud om initiativer og foranstaltninger for de sygemeldte. Der-
med forlænges sygeperioden, med den potentielle negative konsekvens, at de bliver 
stigmatiseret.  

Udviklingspotentialerne er primært at skabe opmærksomhed omkring de rettigheder og 
muligheder, som personer, der oplever en længerevarende sygeperiode, har. Sagt med 
andre ord – tydeligt italesætte lovgivningens indhold. Det være sig både i form af konkre-
te aktiviteter, som kan afklare arbejdsevnen, samt konkrete foranstaltninger der kan 
medvirke til en hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen. Dette kapitel har således vist, 
at konkrete initiativer og foranstaltninger har en positivt betydning for medlemmernes 
sygeperiode.  

Derudover har dette kapitel vist, at det primært er i forhold til respondenter med en læn-
gerevarende sygeperiode (over 12 uger), at jobcentret har været i spil i sygeperioden.  
Tilfredsheden med jobcentrets indsats fra disse respondenter er svingende, idet det af-
hænger af det konkrete jobcenter, som respondenten har været i kontakt med. Det har i 
den forbindelse ikke været muligt at identificere konkrete regioner, hvor der i særlig grad 
er en tilfredshed eller utilfredshed med jobcentrenes indsats. Generelt kan det dog kon-
kluderes, at arbejdsmængden i mange jobcentre er massiv, hvilket kan medføre lange 
tider på sagsbehandlingen og ”maskinel sagsbehandling”. Dette har som konsekvens, at 
indsatsen over for borgerne kommer for sent i forløbet, samt at borgerne ikke får tilbudt 
de aktiviteter og foranstaltninger, som loven foreskriver.   

Oxford Research anbefaler derfor, at: 

• Der fokuseres på at informere om de muligheder og rettigheder, som FOA-
medlemmer har i forbindelse med en længerevarende sygeperiode. Det være sig i 
særlig grad i forhold til kontakten til jobcentret, hvor det gælder om at klæde borge-
ren på til denne kontakt. Dette gøres eksempelvis via distribution af informationsma-
teriale eller gennem de lokale tillidsrepræsentanter.  

• Der fokuseres på muligheden for at inddrage den lokale FOA-afdeling samt tillidsre-
præsentanten i kontakten til jobcentret. Disse aktører besidder en særlig faglig vi-
den, der kan have en gavnlig effekt på de aktiviteter og foranstaltninger, der bliver 
tilbudt den sygemeldte.  
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Kapitel 7. Sygeperiode – FOA´s indsats 

Den tredje og sidste del af undersøgelsen omhandler forholdet og kontakten til FOA un-
der sygeperioden. Denne del af undersøgelsen fokuserer primært på en afdækning af 
respondenternes kontakt med FOA under deres sygeperiode, hvem de var I kontakt med, 
og hvornår kontakten blev etableret. Derudover fokuseres der på at afdække, hvorvidt 
FOA kunne hjælpe den sygemeldte under sygeperioden samt generelt afdække respon-
denternes tilfredshed med FOA’s indsats under sygeperioden.  

 

7.1 Kontakt med FOA 

For det første viser den kvantitative undersøgelse, at 37 % af respondenterne har været i 
kontakt med FOA under deres sygeperiode. Dette udgør 390 af respondenterne. Karakte-
ristisk for de respondenter, der angiver, at de ikke har været i kontakt med FOA under 
deres sygeperiode, er, at det er respondenter, der afsluttede deres sygeperiode med at 
vende tilbage til deres arbejdsplads. Blandt de respondenter, der afsluttede deres syge-
periode med at komme i fleksjob, angiver 93 % af respondenterne, at de har været i 
kontakt med FOA. Fokusgruppedeltagerne vurderede, at denne fordeling var forventelig, 
idet det primært er i forbindelse med mere komplicerede sygeperioder, at kontakten til 
FOA etableres, jf. ”det er jo ikke alle, der har behov for det [kontakt til FOA]. Mange kan 
klare det alene eller med deres tillidsrepræsentant. Det er specielt medlemmer med mere 

komplicerede sygeperioder, der med fordel 
kan inddrage FOA under denne”.  

I forhold til hvordan respondenterne typisk 
kommer i kontakt med FOA under deres 
sygeperiode, viser figur 7.1, at den største 
andel af respondenterne selv kontaktede 
FOA under deres sygeperiode (80 %). 11 
% af respondenterne angiver, at deres 
sikkerheds- eller tillidsrepræsentant anbe-
falede dem at kontakte FOA. Dette afdæk-
ker dermed de mest hyppige kontaktfor-
mer, som respondenterne angiver, at de 
bruger i forhold til at komme i kontakt med 
FOA.  

Fokusgrupperne fokuserede på dette for-
hold samt diskuterede mere bredt, hvorfor 
der ikke var flere respondenter, der havde 
kontaktet FOA under deres sygeperiode. 

Heraf fremgik det, at flere deltagere i fokusgrupperne først i forbindelse med nærværen-
de undersøgelse blev opmærksomme på muligheden for at kontakte FOA under deres 
sygeperiode, jf. ”jeg blev faktisk først opmærksom på de muligheder, som FOA tilbyder, 
da jeg svarede på spørgeskemaet, samt når vi diskuterer det nu. Jeg vil klart råde andre 
til at inddrage FOA i forløbet, hvis de kommer ud for en længere sygeperiode ”. Dette 
anses som en mulig årsagsforklaring på, hvorfor der ikke er flere FOA-medlemmer, der 
har været i kontakt med FOA under deres sygeperiode. De kendte ikke til muligheden for 
hjælp fra FOA under deres sygeperiode. Dette vurderes dermed som et muligt forbed-

Figur 7.1: Hvordan kom du i kontakt 
med FOA? 
Mulighed for at angive flere svar 
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ringspotentiale for FOA, i forhold til medlemmer der har en længerevarende sygeperiode 
– at informere medlemmerne om muligheden for, at FOA kan støtte dem under deres 
sygeperiode. En anden mulig årsagsforklaring på, hvorfor deltagerne ikke har været i 
kontakt med FOA under sygeperioden, er, at de sygemeldte ikke havde behov. Denne 
årsagsforklaring ligger således i forlængelse af forklaringen på, hvorfor jobcentret ikke 
har taget konkrete initiativer eller tilbudt foranstaltninger fra jobcentret – behovet var 
ikke synligt.  

I forhold til sikkerheds- og tillidsrepræsentanternes henvisning til FOA under sygeperio-
den var det ligeledes et tema, der blev drøftet indgående i fokusgrupperne. Heraf fremgik 
det, at specielt tillidsrepræsentanterne indtager en central rolle under FOA-medlemmers 
sygeperioder. For det første fungerer de typisk som bindeled mellem den sygemeldte, 
arbejdspladsen og FOA, jf. ”tillidsrepræsentanterne er FOA’s forlængede arm. Hvis tillids-
repræsentanterne ikke er synlige, bliver kontakten til medlemmerne svær. FOA får oftest 
at vide, at der er brug for hjælp, når medarbejderen er fyret”.  

Derudover afdækkede fokusgrupperne, at tillidsrepræsentanternes position som et poten-
tielt bindeled mellem den sygemeldte, arbejdspladsen og FOA også stiller krav til disse, i 
form af viden om området, samt viden om hvor de skal henvise de enkelte medlemmer. 
Det betyder ifølge fokusgruppedeltagerne, at tillidsrepræsentanterne skal klædes på til at 
varetage denne funktion - specielt i forhold til de regler og muligheder, der er på områ-
det for sygefravær. Fokusgruppedeltagerne vurderede, at dette ikke altid var tilfældet. 
FOA kunne, ifølge deltagerne, med fordel fokusere på, at klæde tillidsrepræsentanterne 
endnu bedre på, jf. ”når tillidsrepræsentanterne har en så central rolle, så er det vigtigt, 
at tillidsrepræsentanterne er synlige, og de er klædt på til det arbejde. Specielt i forhold 
til at vejlede medlemmer med en længerevarende sygeperiode kunne tillidsrepræsentan-
terne godt klædes bedre på”. Det interessante ved denne udmelding er, at dette også 
blev italesat af flere af de deltagere, der selv er tillidsrepræsentanter.  

Dette delafsnit afdækker dermed flere interessante nuancer omkring sygemeldte FOA-
medlemmer og FOA. Der peges på et potentielt indsatsområde, der kan få medlemmer til 
at kontakte FOA under deres længerevarende sygeperiode, det afdækker tillidsrepræsen-
tanternes rolle som bindeled mellem medlemmet, arbejdsplads og FOA samt viser, at der 
er et potentielt behov for at klæde tillidsrepræsentanterne bedre på til at hjælpe med-
lemmer med en længerevarende sygeperiode samt henvise disse til FOA. 
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Figur 7.2 viser, hvilken del af FOA, respondenter angiver, at de har været i kontakt med. 

Af figuren fremgår det, at den primære indgang til FOA er den lokale FOA-afdeling (91 
%). Herefter angiver flere respondenter (15 %), at de har været i kontakt med deres 
tillidsrepræsentant, mens hhv. 6 % og 5 % af respondenterne har været i kontakt med 
A-kassen og sikkerhedsrepræsentanten. Konklusionen er dermed, at respondenterne 
primært kontakter deres FOA-afdeling, sekundært deres tillidsrepræsentant.   

 

15 % af respondenterne angiver ifølge figur 7.2, at de har været i kontakt med tillidsre-
præsentanten under sygemeldingen. Denne fordeling stemmer dog ikke overens med 
fokusgruppedeltagernes fokus på, at tillidsrepræsentanten er en central person i forbin-
delse med sygemeldingen. Således kunne fokusgruppedeltagerne ikke genkende figur 
7.2’s resultater fra deres egen hverdag. De påpegede derimod den centrale rolle, som de 
vurderer, at TR spiller i sygeforløbet. Det vurderes i den henseende, at figuren illustrerer 
det potentiale, hvor kombinationen af kontakten til tillidsrepræsentanten og den lokale 
FOA afdeling i højere grad kan medvirke til en arbejdsfastholdelse. Dette kan gøres pga. 
tillidsrepræsentanternes forankring på arbejdspladserne, hvor de kender den specifikke 
kontekst. Denne lokale forankring kan dog også være et problem ifølge flere fokusgrup-
pedeltagere. Således vurderede disse, at tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne kan 
komme for tæt på den sygemeldte, hvilket kan virke hæmmende på processen. Inddra-
gelsen af tillidsrepræsentanten er dermed et valg, der primært skal tages af den syge-
meldte selv. Den indledende kontakt med den sygemeldte kan med fordel foretages af 
tillidsrepræsentanten, men denne kan derefter henvise til den lokale FOA-afdeling, som 
kan støtte med faglig viden og mulige foranstaltninger i forbindelse med medlemmers 
længerevarende sygeperiode.  

Fokusgruppeinterviewene afdækkede, at kontakten med de lokale FOA-afdelinger var 
mest udbredt i de tilfælde, hvor tillidsrepræsentanten ikke var synlig eller ikke kunne 
hjælpe. Dermed kan der anspores en diskrepans mellem det kvantitative og kvalitative 
datamateriale. Dette anses dog ikke som problematisk, da specielt fokusgruppedeltager-
ne fokuserede på, at kombinationen mellem en indledende kontakt til tillidsrepræsentan-

Figur 7.2: Hvilken del af FOA var du i kontakt med? 
Mulighed for at angive flere svar 
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ten og en supplerende kontakt til den lokale FOA-afdeling var at foretrække, jf. ”jeg sy-
nes, at tillidsrepræsentanterne skal indblandes først, og så kan man derefter inddrage 
den lokale FOA-afdeling. Men det kræver, at tillidsrepræsentanterne er klædt på til også 
at anbefale FOA’s inddragelse, og der kniber det nok stadig”.  

Tidspunktet for den første kontakt til FOA 

Figur 7.3 fokuserer på tidsaspektet og 
viser, hvornår respondenterne første gang 
var i kontakt med FOA under deres syge-
periode. Figuren viser, at størstedelen af 
respondenterne var i kontakt med FOA 
relativt hurtigt efter deres sygemelding (73 
% i svarkategorierne ”inden for 1. uge” og 
”2-6 uger”).  

Karakteristisk for de respondenter, der har 
kontaktet FOA inden for denne periode, er, 
at det er respondenter med en psykisk 
sygdom, og respondenter der har kortere 
sygeperioder. Dette kan dermed indikere, 
at respondenter, der ikke kontakter FOA 
hurtigt efter sygemeldingen, har tendens 
til at have længere sygeperioder. Dette 
vurderes som et muligt forbedringsområ-
de: at informere om muligheden for at 
inddrage FOA hurtigt i sygeperioden, fordi 
resultaterne peger på, at dette forkorter 
denne. Deltagerne i fokusgrupperne pegede således også på, at kontakten til FOA skal 
etableres relativt hurtigt efter starten på sygeperioden, for at det kan have den mest 
effektive og positive betydning for medlemmernes sygeperiode.  

 

 

7.2 Hjælp fra FOA under sygeperiode 

Spørgeskemaundersøgelsen og de efterfølgende fokusgrupper fokuserede i høj grad på, 
om og hvordan FOA kunne hjælpe medlemmer med en længerevarende sygeperiode. I 
dette delkapitel vil respondenternes vurdering af dette blive udfoldet. Derudover vil der 
blive sat fokus på, hvilke forbedringsmuligheder der er på området.  

Figur 7.3: Hvornår var du første gang 
i kontakt med FOA under din sygepe-
riode? 
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Figur 7.4 illustrerer, at langt hovedparten 
af respondenterne vurderer, at FOA kunne 
hjælpe dem under deres sygeperiode (77 
% i svarkategorierne ”i høj grad” og ”i 
nogen grad”). De respondenter, der angi-
ver, at FOA kunne hjælpe, er i særlig grad 
karakteriseret ved at have en kronisk syg-
dom samt ved at have længerevarende 
sygeperioder (over 12 uger).  

Ca. hver 10. respondent vurderer, at FOA 
slet ikke kunne hjælpe (9 %).  

Konklusionen er dermed, at hovedparten 
af de respondenter, der har været i kon-
takt med FOA under deres sygeperiode, 
vurderer, at denne hjælp var nyttig.  

Fokusgruppedeltagerne pegede på, at 
forklaringen på, at FOA ikke kunne hjælpe 

under sygeperioden, omhandler, at respondenterne ikke kunne få støtte til deres konkre-
te situation samt ikke kunne få svar på konkrete spørgsmål. Dette være sig både via 
kontakten til den lokale FOA-afdeling og specielt i forhold til tillidsrepræsentanten, jf. 
”tillidsrepræsentanten mangler konkret information i forhold til kendskab til regler om-
kring sygefravær af længere varighed. Tillidsrepræsentanten er ikke klædt godt nok på i 
sygefraværsforløb”. Dette afdækker dermed yderligere det mulige forbedringspotentiale, 
som fokusgruppedeltagerne har peget på – at klæde tillidsrepræsentanterne bedre på. 

 

I det efterfølgende uddybes det, hvordan respondenterne i undersøgelsen vurderer, at 
FOA kan hjælpe og samtidig gives uddybende begrundelser for, hvorfor respondenterne 
vurderede, at FOA ikke kunne hjælpe. Disse forhold fremstilles i de efterfølgende figurer 
7.5 og 7. 6.  

Respondenternes angivelser af hvilke forhold, som FOA kunne hjælpe dem med, fremgår 
af figur 7.5. Således illustrerer figur 7.5, at det primært er områderne: ”FOA vejledte mig 
om mulighederne for at vende tilbage til arbejdet” (38 %), ”FOA deltog i en rundbords-
samtale” (32 %) samt ”FOA vejledte mig om reglerne for sygedagpenge” (25 %), som 
respondenterne hyppigst angiver som områder, hvor FOA kunne hjælpe.  

Figur 7.4: I hvor høj grad kunne FOA 
hjælpe dig i din sygeperiode? 
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Kilde: Oxford Research 2009 
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Af fokusgrupperne fremgik det, at der generelt er overensstemmelse mellem de primære 
områder, som spørgeskemaundersøgelsen peger på, og deltagernes vurdering af, hvor de 
behøver hjælp. Dog uddybede fokusgrupperne, at der er andre områder, hvor FOA i hø-
jere grad kunne forbedre deres indsats i forhold til medlemmer med et længerevarende 
sygefravær. Dette omhandler primært at klæde tillidsrepræsentanterne bedre på til at 
varetage deres funktion. Dette eksempelvis ved at inkludere et kursuselement omhand-
lende retningslinjer for sygefravær i forbindelse med grunduddannelsen for tillidsrepræ-
sentanter. Derudover at være mere synlige i forhold til medlemmerne omkring den 
hjælp, der kan tilbydes i forbindelse med sygefravær.  

Derudover pegede andre fokusgruppedeltagere på, at FOA i højere grad skal initiere kon-
takten mellem den sygemeldte og FOA, og således kontakte medlemmer i dette segment 
med henblik på at tilbyde støtte og hjælp. Dette var et fokuspunkt, der blev diskuteret på 
flere af fokusgrupperne. Deltagerne vurderede dette tiltag som både positivt og negativt. 
Positivt forstået på den måde, at det er hensigtsmæssigt, hvis medlemmet grundet sy-
gemeldingen ikke selv har taget initiativ til at kontakte FOA på grund af et manglende 
overskud (eksempelvis i forbindelse med psykisk sygdom). Det var deltagernes vurdering, 
at denne kontakt med fordel vil kunne foretages pr. brev fra den lokale FOA-afdeling. 
Andre deltagere vurderede ikke dette som hensigtsmæssigt, idet medlemmerne kunne 
opfatte initiativet som snagende.  

Dermed viser denne del af undersøgelsen, at FOA generelt hjælper medlemmer med en 
længerevarende sygeperiode, men at FOA med fordel kan målrette deres indsats mod 
dette segment af deres medlemmer. Det gøres eksempelvis ved at klæde tillidsrepræsen-
tanterne bedre på, da de opfylder en vigtig funktion som bindeled mellem den sygemeld-
te og FOA. Derudover kan FOA med fordel i endnu højere grad oplyse om lovgivningens 
støttemuligheder. 

Figur 7.5: Hvordan kunne FOA hjælpe dig under din sygeperiode? 
Mulighed for at angive flere svar 
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Årsager til at FOA ikke kunne hjælpe 

Figur 7.6 illustrerer, hvad de respondenter, 
der har svaret, at FOA ikke kunne hjælpe, 
vurderer som årsager:  

De primære årsager er, at FOA ikke havde 
den nødvendige viden om medlemmets 
specifikke situation (18 %), samt at med-
lemmet ikke blev taget alvorligt (17 %). 
Specielt forholdet omkring ikke at blive 
taget alvorligt vurderes som et område, 
som FOA bør adressere på den korte bane. 
Selvom antallet af respondenter, der angi-
ver et svar i denne kategori, er relativt lavt 
(11), vurderes dette stadig som 11 for 
mange.  

 

 

 

7.3 Den samlede tilfredshed med FOA’s indsats  

Af figur 7.7 fremgår det, at hovedparten af respondenterne er ”meget tilfredse” eller 
”tilfredse” med FOA’s indsats under deres sygeperiode (57 %).  

6 % af respondenterne angiver, at de en-
ten er ”utilfredse” eller ”meget utilfredse” 
med FOA’s indsats under deres sygeperio-
de. Den relative stor andel af responden-
ter, der angiver ”hverken eller”, vurderes i 
denne kontekst at være besvarelser fra 
respondenter, der ikke har været i kontakt 
med FOA under deres sygeperiode. Hvis 
der udelukkende fokuseres på de 390 re-
spondenter, der har været i kontakt med 
FOA under deres sygeperiode, så angiver 
79 %, at de er ”meget tilfredse” eller ”til-
fredse” med FOA’s indsats, 14 % angiver 
et svar i ”hverken eller”, mens 7 % angi-
ver, at de er ”utilfredse” eller ”meget util-
fredse” med FOA’s indsats.  

Konklusionen er dermed, at hovedparten 
af de respondenter, der under deres syge-

periode har været i kontakt med FOA, er tilfredse med indsatsen. 

Det er karakteristisk for de respondenter, der angiver, at de er tilfredse med FOA’s ind-
sats, at det i overvejende grad er respondenter, der er blevet opsagt under deres syge-
periode. Dette vurderes dermed som et godt eksempel på den indsats, som FOA yder 
medlemmerne.  

For de respondenter, der har været i kontakt med FOA under deres sygeperiode, er der 
flere interessante forhold ved deres angivelse af tilfredsheden med FOA’s indsats. For det 

Figur 7.6: Hvorfor kunne FOA ikke 
hjælpe dig? 
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Kilde: Oxford Research 2009 

Figur 7.7: Hvor tilfreds er du med 
FOA’s indsats i din sygeperiode? 
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første viser undersøgelsens resultater, at 60 % af de respondenter, der er utilfredse med 
jobcentres indsats under deres sygeperiode, har været i kontakt med FOA – og primært 
været tilfredse med den indsats, som FOA har gjort for dem. Dette indikerer dermed, at 
FOA’s indsats under sygeperioden vurderes tilfredsstillende af flertallet af de medlemmer, 
der har været i kontakt med FOA, men også at medlemmer, der er utilfredse med job-
centrets indsats, er tilfredse med FOA’s indsats.   

For det andet viser undersøgelsens resultater, at de respondenter, der er utilfredse med 
FOA’s indsats under sygeperioden, er karakteriseret ved at have en psykisk sygdom, an-
giver at det er forhold på arbejdspladsen, der er årsag til sygeperioden, vurderer at der 
er et dårligt arbejdsklima på arbejdspladsen, samt at de har et dårligt forhold til deres 
nærmeste leder. Disse medlemmer repræsenterer således de karakteristika, der vurderes 
som de væsentligste hindringer for at fastholde FOA-medlemmer på arbejdspladsen. 

Nedenstående tekstbokse illustrerer respondenternes mest hyppige begrundelser for at 
være tilfredse eller utilfredse med FOA’s indsats.  

 

Ovenstående kan ses som eksempler på årsagsforklaringer på, hvorfor respondenterne 
enten er tilfredse eller utilfredse med FOA’s indsats. Dermed har citaterne til formål at 
påpege områder, hvor FOA’s indsats påskønnes, samt områder hvor medlemmer vurde-
rer, at indsatsen kan forbedres. 

 

• ”Jeg føler at FOA burde have kontaktet mig. Jeg havde ikke selv overskuddet” 
• ”Jeg har ingen tillid til min tillidsrepræsentant eller den lokale FOA-afdeling, derfor 

oplever jeg at FOA ikke kunne hjælpe mig” 
• ”FOA burde være bedre til at oplyse om rettigheder og muligheder. Jeg manglende 

information omkring mulighederne for at bruge FOA i forbindelse med en sygepe-
riode – eksempelvis mulighederne for at have en bisidder med til rundbordssamta-
ler 

Oxford Research 2009 

• ”FOA giver en god og hurtig respons. Det er meget vigtigt” 
• ”Det er godt med faglig og menneskelig støtte” 
• ”Jeg synes, det har været rart at få hjælp, når man sidder fast i systemet” 
• ”For mig har det været rart med hjælp til eksempelvis at udfylde papirer. FOA gav 

mig kendskab til mine rettigheder” 
Oxford Research 2009
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7.4 Opsamling 

For det første kan det konkluderes, at barriererne for hurtig tilbagevenden til arbejde 
primært omhandler to forhold: Tillidsrepræsentantens funktion som bindeled mellem den 
sygemeldte og FOA, samt synligheden af FOA’s lokalafdelinger. Tillidsrepræsentantsy-
stemet vurderes at være et system, der generelt fungerer efter hensigten, men i relation 
til længerevarende sygemeldte medlemmer vurderes det, at det rummer visse barrierer 
for hurtigt at få medlemmer tilbage på arbejdspladsen. Således er TR-systemet sårbart, 
hvis den lokale tillidsrepræsentant ikke er synlig eller ikke besidder de nødvendige kom-
petencer/viden på området. Dette kan resultere i, at medlemmer med længerevarende 
sygefravær ikke inddrager FOA i deres sygeperiode. Konsekvenserne af dette kan være 
længerevarende sygeperioder samt mulig stigmatisering.  

De lokale FOA-afdelinger vurderes af Oxford Research at være en barriere i form af 
manglende synlighed om deres støtte og kompetencer i forhold til sygefravær. Således 
viser undersøgelsen, at flere medlemmer slet ikke tænkte på FOA i forbindelse med deres 
sygeperiode, mens andre ikke vurderede, at FOA kunne hjælpe dem. Dette er et essenti-
elt indsatsområde, da undersøgelsen jo samtidig viser, at de medlemmer, der bruger FOA 
i forbindelse med et længerevarende sygefravær, i overvejende grad er tilfredse. Et po-
tentielt indsatsområde er derfor at forøge andelen af FOA-medlemmer, der aktivt ind-
tænker og gør brug af FOA i forbindelse med en sygeperiode.  

Ovenstående tydeliggør behovet for at uddanne tillidsrepræsentanterne samt skabe mere 
synlighed omkring de ydelser/tilbud, som FOA kan give i forhold til støtte, vejledning 
m.m. i forhold til medlemmer med længerevarende sygefravær. Således viste dette del-
kapitel, at FOA med fordel kan sætte ind i forhold til at uddanne og oplyse deres tillidsre-
præsentanter om, hvordan de kan støtte medlemmer med længerevarende sygefravær.  

Afsluttende vurderes det, at et indsatsområde ligeledes er, at FOA kontakter medlemmer 
med komplicerede sygeperioder (fx psykisk sygdom). Undersøgelsen viste, at dette med-
lemssegment i højere grad er sværere at fastholde på arbejdspladserne. Ved at tage 
kontakt til disse medlemmer vurderes det, at de i højere grad vil kunne hjælpes, og der-
med vil denne medlemsgruppes chancer for en aktiv tilbagevenden til arbejdspladsen 
eller arbejdsmarkedet forbedres. 

Oxford Research anbefaler derfor, at: 

• Der fokuseres på at informere tillidsrepræsentanterne om deres vigtige funktion som 
bindeled mellem den sygemeldte og FOA og i højere grad få dem til at facilitere kon-
takten mellem disse. Tillidsrepræsentanterne skal være synlige i forbindelse med 
længerevarende sygeperioder blandt FOA-medlemmer på arbejdspladserne. Derud-
over skal der fokuseres på at tilbyde videreuddannelse til tillidsrepræsentanterne. 
Ved således at opkvalificere disse aktører på området for sygefravær, vurderes det 
også, at de kan blive mere aktive i forhold til sygemeldte FOA-medlemmer på ar-
bejdspladserne.  

• Der fokuseres på, at de lokale FOA-afdelinger bliver mere synlige i forhold til de 
medlemmer, som de repræsenterer, og i særlig grad i forhold til medlemmer med 
sygefravær. Ved således at informere om den støtte og rådgivning som medlemmer 
kan få, hvis de oplever et længerevarende sygefravær, vurderer Oxford Research, at 
brugen af de lokale FOA-afdelinger i forbindelse med medlemmers længerevarende 
sygeperioder kan forøges.  

• Der fokuseres på at afdække mulighederne for, at FOA kan initiere kontakten mellem 
den sygemeldte og FOA. Dette vurderer Oxford Research specielt er relevant i mere 
komplicerede sygdomsforløb, der eksempelvis omhandler psykiske forhold såsom et 
dårligt arbejdsklima eller dårligt forhold til nærmeste leder. Kontakten kunne med 



 

 

 

73

fordel etableres pr. brev således, at den virker mindst muligt intervenerende. Tillids-
repræsentanterne kunne i den forbindelse fungere som informationsaktør mellem 
den sygemeldte og den lokale FOA-afdeling og kontakte den lokale FOA-afdeling, 
hvis de får kendskab til medlemmer med særligt udsatte sygeperioder.  
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Kapitel 8. Årsager til fastholdelse og afske-
digelse 

Som en afsluttende del af undersøgelsen fokuseres der på at afdække hvilke forhold, 
som respondenterne angav som årsager til, at de hhv. blev fasthold og afskediget fra 
deres arbejdsplads.  

Nedenstående to figurer, 8.1 og 8.2, præsenterer hhv. respondenternes begrundelse for 
at blive fastholdt og afskediget fra deres arbejdsplads.  

Figur 8.1: Hvad er årsagen til, at du stadig er fastholdt på din arbejdsplads? 
Mulighed for at angive flere svar 
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Kilde: Oxford Research 2009 

 

Figur 8.1 viser, at de primære begrundelser for at vende tilbage til arbejdspladsen var 
”jeg ville vende tilbage” (57 %), ”min leder bakkede mig op” (53 %) og ”mine kolleger 
bakkede mig op” (47 %).  

I forhold til hvilke forhold, der gør sig gældende for respondenter, der angiver, at de ville 
vende tilbage til arbejdspladsen, viser nuanceringer med baggrundsvariable følgende 
tendenser: 

• Respondenter, der angiver et svar i denne svarkategori, er i højere grad karakterise-
ret ved at have været på arbejdspladsen i længere tid (over 3 år) 

• Respondenter, der angiver et svar i denne svarkategori, er i højere grad karakterise-
ret ved have en fysisk sygdom 

Dermed vurderes både ancienniteten på arbejdspladsen og sygdomstypen at have betyd-
ning for respondenternes vilje til at vende tilbage til arbejdspladsen. Derudover viser figur 
8.1 også, at respondenter, der er fastholdt på deres arbejdsplads, primært angiver, at 
det er grundet deres egen vilje samt støtten fra leder og kolleger. Dette er således be-
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tydningsfulde faktorer for at blive fastholdt på ens arbejdsplads, når man gennemgår en 
længerevarende sygeperiode. Dette forhold viser respondenternes angivelser i den åbne 
svarkategori således også, jf. nedenstående tekstboks.  

 

I forhold til de respondenter, der ikke længere er fastholdt på deres arbejdsplads efter 
deres sygeperiode, viser figur 8.2 hvilke mulige årsagsforklaringer, respondenterne giver.  

 

Af figur 8.2 fremgår det, at de primære begrundelser for, at respondenterne ikke længe-
re er fastholdt på deres arbejdsplads omhandler svarkategorierne ”arbejdspladsen afske-
diger typisk efter længere tids sygeperiode” (35 %) samt ”manglende vilje fra min leder” 
til at vende tilbage (21 %). Yderligere angiver flere respondenter, at deres manglende 
fastholdelse til arbejdspladsen skyldtes ventetider på behandling (13 %), at de ikke fik 
tildelt hjælp (12 %) samt at der ikke var omsorg fra kollegerne (12 %). Samarbejdet 
mellem arbejdspladsen, jobcentret og FOA er ifølge 3 % af respondenterne årsag til en 
manglende fastholdelse.  

Figur 8.2: Hvad er årsagen til at du ikke længere er fastholdt på din arbejds-
plads? 
Mulighed for at angive flere svar 
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Kilde: Oxofrd Research 2009 

Hvad vil du fremhæve som årsag til, at du er blevet fastholdt arbejdspladsen 
 
• ”Det var et godt arbejdsmiljø på min arbejdsplads. Jeg kan lide mit arbejde, kolle-

ger og leder”  
• ”Det var en sygdom, der havde en kendt længde, f.eks. en planlagt operation” 
• ”Jeg fik hjælp til opstarten (f.eks. delvis raskmelding, nedsat tid, justerede ar-

bejdsopgaver)” 
Oxford Research 2009
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Specielt i forhold til den manglende vilje fra lederen og den manglende tildeling af hjælp, 
vurderer Oxford Research, at det er forhold, hvor FOA med fordel kan støtte medlemmer, 
der udsættes for disse forhold. En aktiv og tidlig indsats i forhold til disse personer vurde-
res at have en positiv betydning for sygeperioden og således være medvirkende til at 
fastholde disse medlemmer på arbejdsmarkedet.   

Også i forhold til dette spørgsmål fik respondenterne mulighed for at uddybe deres be-
svarelse med yderligere nuancer, jf. nedenstående tekstboks.    

Som det fremgår af tekstboksen, så angiver respondenterne flere mulige årsagsforklarin-
ger på, hvorfor de afskediges fra arbejdspladserne. Nogle forklaringer går på det person-
lige plan og handler om forholdet til lederen, mens andre går på det mere strukturelle 
niveau og således handler om mulighederne for at få konkret støtte i processen eller 
behandling. Begge forhold er dog vigtige at have in mente, når FOA-medlemmer oplever 
en længerevarende sygeperiode, og den indsats, der skal iværksættes for dem hver især, 
skal planlægges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad kunne have forhindret, at du blev afskediget 
 
• ”At jeg havde fået mulighed for omplacering / nedsat tid (både fra jobcenteret og 

arbejdspladsen)” 
• ”En mere forstående ledelse (samt at der eksempelvis blev taget hånd om mob-

ning)” 
• ”Hurtigere behandling (ventetider)” 
Oxford Research 2009 
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Kapitel 9. Fastholdelse af FOA-medlemmer 
på arbejdsmarkedet 

Som afsluttende del af undersøgelsen blev deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen bedt 
om at komme med gode råd, der kan bruges til at fastholde FOA-medlemmer på ar-
bejdsmarkedet. Yderligere blev disse råd præsenteret for fokusgruppedeltagerne, for at 
få en kvalitativ betragtning af disse. De mest karakteristiske råd er præsenteret i neden-
stående tekstboks.  

Fokusgruppedeltagerne vurderede relativt enstemmigt, at disse råd er de primære råd, 
der kan bruges for at få medlemmer med en længerevarende sygeperiode til at fastholde 
deres arbejdsplads og/eller fastholde dem på arbejdsmarkedet, jf. ”de dækker godt over 
de råd, som jeg ville fokusere på”.  

Således fungerer rådene som en afsluttende opsummering af undersøgelsen af FOA-
medlemmers længerevarende sygefravær og udtrykker dermed ganske rammende de 
potentialer og barrierer, der på nuværende tidspunkt vurderes at være. Det kan således 
konkluderes, at i forhold til:  

• Arbejdspladsen, kan der med fordel sættes ind i forhold til en tidlig og kontinuerlig 
indsats og gennem en formaliseret brug af retningslinjer og omsorgssamtaler. 

• Jobcentret, kan med fordel sætte ind i forhold til oplysning om de rettigheder og 
muligheder, som lovgivningen giver, således at aktiviteter og foranstaltninger hur-
tigst muligt iværksættes.  

• FOA, kan der med fordel sætte ind i forhold til at oplyse om FOA’s mulighed for at 
indgå som sparringspartner i sygeforløbet og den generelle støtte, som FOA kan til-
byde. Det være sig både i form af den lokale FOA-afdeling samt tillidsrepræsentan-
terne på arbejdspladserne. Derudover kan tillidsrepræsentanterne med fordel klædes 
bedre på til at støtte og rådgive medarbejdere med længerevarende sygeperioder.   

 

 

Hvordan bringes FOA-medlemmer tilbage på arbejdsmarkedet 

• ”Man skal ville vende tilbage. Det er klart en af de største motivationsfaktorer” 
• ”Det er vigtigt med åbenhed om ens sygdom. Specielt i forhold til ens arbejds-

plads, så kolleger og ledere ved, hvad det handler om” 
• ”Det er meget vigtigt at have en jævnlig kontakt med arbejdspladsen” 
• ”For mig handlede det meget om at give mig anerkendelse. At sige, at det var ok, 

at jeg var syg. Jeg fik ro og tid, og blev lyttet til” 
• ”Brugen af de eksisterende redskaber, der findes på området, er vigtig - eksem-

pelvis delvis raskmelding samt fleksjob” 
• ”Det er vigtigt, at medlemmet komme tidligt i kontakt med FOA og dermed får 

ekspertstøtte”  
• ”Jeg synes, at TR har en opgave med at kontakte de medlemmer, der har en 

længerevarende sygeperiode mhp. at støtte. Det bliver ikke gjort i høj grad nu” 
Oxford Research 2009 
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Undersøgelsens resultater, i forhold til arbejdspladsens og jobcenteret indsats, vurderes 
af Oxford Research, at ligge i forlængelse af, hvad tidligere undersøgelser på området 
også har afdækket16. Således viste en undersøgelse fra LO fra 2008 også, at arbejdsplad-
serne med fordel kunne forbedre deres indsats i forhold til medarbejdere med længere-
varende sygeperioder ved at udarbejde ”forpligtende mål” for virksomhedernes indsats 
på området. Derudover at arbejdspresset hos jobcentrene er medvirkende til, at sagsbe-
handlingen er langsommelig, til tider arbitrær, og med en maskinel tilgang til det enkelte 
individ.  

Yderligere har FOA’s egen sygefraværsundersøgelse fra 2006 også peget på, at det psy-
kiske arbejdsmiljø er en betydelig faktor for længerevarende sygefravær. Undersøgelsens 
resultater ligger dermed i forlængelse af dette og viser netop, hvordan FOA-medlemmer, 
der angiver, at de er sygemeldte på grund af det psykiske arbejdsmiljø, har længereva-
rende sygeperioder og er sværere at fastholde på arbejdspladserne.  

Problematikken med det psykiske arbejdsmiljø er også tidligere belyst i andre undersø-
gelser: blandt andet via HK17. Denne undersøgelse peger således også på, at det psykiske 
arbejdsmiljø på arbejdspladserne spiller en betydelig rolle i forhold til sygefraværet. I 
denne undersøgelse angiver 11 % af deltagerne, at de inden for det seneste år har været 
sygemeldt på grund af stress. Det eksemplificerer dermed nærværende undersøgelses 
resultater, der ikke eksplicit viser, hvilke dele af det psykiske arbejdsmiljø der er årsagen 
til sygefravær, men derimod peger på, at arbejdsmiljøet på FOA-medlemmernes arbejds-
plads er en væsentlig faktor i forbindelse med længerevarende sygefravær. Specielt i 
forhold til de sygemeldtes vilje og muligheder for at fastholdes arbejdspladsen under et 
længerevarende sygefravær.  

Således vurderer Oxford Research, at nærværende undersøgelses resultater ligger i tråd 
med tidligere gennemførte undersøgelser på området og dermed også kan tilslutte sig de 
problematikker, som disse præsenterer på området. Dog vurderer Oxford Research, at 
nærværende undersøgelse adskiller sig fra andre undersøgelser, idet der eksplicit fokuse-
res på, hvordan FOA kan støtte medlemmer med længerevarende sygeperioder. Det væ-
re sig i særlig grad i forhold til arbejdspladserne og jobcentrene, men derudover også 
hvordan kontakten mellem FOA og den sygemeldte kan optimeres under sygeperioden.  

Under devisen - ”Det handler om ægte omsorg og interesse” - har nærværende undersø-
gelsen dermed skrevet sig ind i forlængelse af de forhold, som tidligere undersøgelser på 
området har påpeget, men har derudover, med et anvendelsesorienteret perspektiv for 
FOA, påpeget de potentialer og barrierer, der findes på området.  

                                                
16 Se eksempelvis LO-undersøgelsen fra 29. april 2008: ”Nedbringelse af sygefraværet” 
17 http://www.hk.dk/www/job_og_loen/temaer/styr_paa_sygefravaeret/mange_gaar_til_laegen_med_stress 
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Bilag 1: Spørgeskema 

A. Introspørgsmål 
 

1. Har du efter 1. januar 2006 afsluttet en sammenhængende sygeperiode på 
over 4 uger? 
 
BEMÆRK: Med afsluttet menes, at sygedagpengesagen er afsluttet. Det kan eksempelvis betyde, at du efter 
sygeperioden er kommet tilbage på arbejdsmarkedet, i fleksjob, på orlov, er ledig, er på førtidspension eller på 
efterløn/folkepension. 
 
Hvis du pt. er sygemeldt, skal du kun udfylde spørgeskemaet, hvis du efter 1. januar 2006 har haft en tidligere 
sygedagpengeperiode, der er afsluttet. Du bedes dermed udfylde spørgeskemaet ud fra denne periode. 
 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan svare "ja" eller "nej" til dette spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Anne D. Pedersen fra FOA på andp@foa.dk, Frederik Grønfeldt fra Oxford Research på fhg@oxfordresearch.dk 
eller Helle Ourø fra Oxford Research på hon@oxfordresearch.dk  
 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Ja 

 2. Nej 

 

 

B. Baggrundsoplysninger 
 

Hvis du siden 1. januar 2006 har afsluttet flere sygeperioder, bedes du besvare dette spør-
geskema ud fra den senest afsluttede periode. 

2. Er du: 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Kvinde 

 2. Mand 
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4. Hvad er dit statsborgerskab? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Dansk 

 2. Andet 

 

5. I hvilken kommune arbejdede du da du blev syg? 
 

 1. Scroll-drown med alle landets kommuner (inkl. besvarelse om region) 

 

5.a [Hvis region i 5] I hvilken region arbejdede du da du blev syg? 
 

 1. Scroll-drown med alle landets regioner 

 

6. I hvilken kommune bor du? 
 

 1. Scroll-drown med alle landets kommuner 

 

7. Hvilken FOA-afdeling tilhører du? 
 

 1. Scroll-drown med alle FOA afdelinger (inkl. ved ikke) 

 

3. Hvad er din alder? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Under 18 år 

 2. 18-19 år 

 3. 20-29 år 

 4. 30-39 år 

 5. 40-49 år 

 6. 50-59 år 

 7. 60 år eller derover 
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8. Hvilken sektorgruppe i FOA tilhører du? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Social og sundhed 

 2. Pædagogisk 

 3. Kost-service 

 4. Teknik-service 

 5. Ved ikke 

 

9. Hvad er din nuværende status på arbejdsmarkedet? 
(Sæt kun ét kryds)  

 1. Jeg har fuldtidsarbejde (37 timer) 

 2. Jeg har deltidsarbejde 

 3. Jeg er i flexjob    

 4. Jeg er på orlov (barselsorlov, børnepasnings- eller uddannelsesorlov) 

 5. Jeg er ikke i arbejde for tiden (herunder sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp) 

 6. Jeg er på førtidspension 

 7. Jeg er på efterløn/folkepension 

 8. Andet (skriv): 

 

9.
a 

[hvis 5 i 9] Angiv den besvarelse der passer på din situation: 
(Sæt kun ét kryds) 

1. Jeg får sygedagpenge 

2. Jeg får dagpenge fra a-kassen 

3. Jeg får kontanthjælp 

4. Jeg får ingen økonomisk hjælp 

5. Ved ikke 
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11. Hvor lang tid var du / har du været ansat på den arbejdsplads du blev sygemeldt fra? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Under 6 måneder 

 2. 6-9 måneder 

 3. 10 måneder – 3 år 

 4. 4-5 år 

 5. 6-10 år 

 6. 11 år eller mere 

 

C. Helbredsoplysninger 
 

12. Var du sygemeldt på grund af en fysisk eller psykisk sygdom? 
(kun ét svar) 

 1. Fysisk 

 2. Psykisk 

 3. Begge dele 

 4. Ved ikke 

10. Hvor arbejdede du, da du blev sygemeldt? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Hjemmeplejen 

 2. Plejehjem/plejecenter 

 3. Rådhus/folkeskole (ikke SFO) 

 4. Daginstitution/SFO eller lignende 

 5. Dagplejen 

 6. Sygehus (somatisk) 

 7. Behandlingspsykiatrien 

 8. Socialpsykiatrien 

 9. Andet (skriv): 
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13. Var der tale om en kronisk sygdom? 
(kun ét svar) 

 1. Ja 

 2. Nej 

 3. Ved ikke 

 

14. Skyldtes din sygdom forhold på dit arbejde? 
(kun ét svar) 

 1. Ja 

 2. Nej 

 3. Ved ikke 

 

15. Hvordan vil du beskrive dit arbejde? 
Her tænkes på det arbejde du var sygemeldt fra 
(skriv gerne flere svar) 

 1. Monotont 

 2. Fysisk hårdt 

 3. Psykisk belastende 

 4. Primært alenearbejde 

 5. Præget af skiftende arbejdstider 

 6. Primært om aftenen/natten 

 7. Ved ikke 

 8. Andet (skriv): 

 



 

 

 

86 

 

D. Kort om din sygeperiode 
 

Denne del af spørgeskemaet indeholder spørgsmål om din sygeperiode.  
 
Det skal endnu engang understreges, at hvis du siden 1. januar 2006 har afsluttet flere 
sammenhængende sygeperioder over 4 uger, skal du svare ud fra den senest afsluttede 
sygeperiode. 

 

16. Hvor lang var din sygeperiode? 
Hvis du har haft flere sammenhængende sygeperioder over 4 uger siden 1. januar 2006, tænk da på 
den seneste. 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. 4-5 uger 

 2. 6-7 uger 

 3. 8-9 uger 

 4. 10-11 uger 

 5. 12-21 uger 

 6. 22-31 uger 

 7. 32-51 uger 

 8. 52 uger eller derover 

 9. Ved ikke 

 

17. Blev du opsagt under din sygeperiode? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Ja 

 2. Nej 
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17.
a 

[Hvis ja i 17] Efter hvor mange ugers sygemelding? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. 4-5 uger 

 2. 6-7 uger 

 3. 8-9 uger 

 4. 10-11 uger 

 5. 12-21 uger 

 6. 22-31 uger 

 7. 32-51 uger 

 8. 52 uger eller derover 

 9. Ved ikke 

 

18. Hvad sluttede din sygeperiode med? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Jeg blev raskmeldt og vendte tilbage til min arbejdsplads 

 2. Jeg blev raskmeldt og flyttet til en anden afdeling 

 3. Jeg blev raskmeldt, men har fået en anden arbejdsgiver 

 4. Jeg fik revalidering til uddannelse 

 5. Jeg fik virksomhedsrevalidering (på en arbejdsplads) 

 6. Jeg blev raskmeldt og arbejdsløs 

 7. Jeg fik fleksjob 

 8. Jeg fik førtidspension 

 9. Jeg fik folkepension / efterløn 

 10. Andet: 
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18.
a 

[hvis 6 i 18] Angiv her den besvarelse der passede til din situation? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Jeg fik dagpenge fra a-kassen 

 2. Jeg fik kontanthjælp 

 3. Jeg fik ingen økonomisk hjælp 

 

19. [Hvis nej i 17] Hvad er efter din mening årsagen til, at du stadig er fastholdt på din ar-
bejdsplads? 
(sæt gerne flere kryds) 

 1. Min leder bakkede mig op 

 2. Min(e) kolleger bakkede mig op 

 3. Der var et godt samarbejde mellem min arbejdsplads og jobcentret  

 4. Der var et godt samarbejde mellem min arbejdsplads og FOA 

 5. Der var et godt samarbejde mellem min arbejdsplads, jobcenteret og FOA 

 6. Jeg ville vende tilbage til arbejdspladsen 

 7. Jeg fik den nødvendige hjælp (eksempelvis § 56 ordning, delvis raskmelding mv.) 

 8. Ved ikke 

 

19.
a 

[Hvis nej i 17] Hvad vil du særlig fremhæve som årsagen til at du blev 
fastholdt arbejdspladsen  
(skriv max 100 ord) 

 1. 

 2. 

 3. 

Skriv: 
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20. [Hvis ja i 17] Hvad er efter din mening årsagen til at du ikke længere er fastholdt din ar-
bejdsplads? 
(sæt gerne flere krydser) 

 1. Min arbejdsplads afskediger typisk efter længerevarende sygefravær 

 2. Der var nedskæringer 

 3. Der var omorganiseringer 

 4. Der var manglende vilje fra min leder til at jeg kunne komme tilbage 

 5. Mine kolleger viste ingen omsorg 

 6. Min arbejdsplads havde ingen sygefraværspolitik / retningslinjer for sygefravær 

 7. Der var et dårligt samarbejde mellem min arbejdsplads og jobcentret  

 8. Der var et dårligt samarbejde mellem min arbejdsplads og FOA 

 9. Der var et dårligt samarbejde mellem min arbejdsplads, jobcenteret og FOA 

 10. Jeg fik ikke tildelt hjælp (eksempelvis § 56 ordning, delvis raskmelding mv.) 

 11. Ventetider på behandling 

 12. Ved ikke 

 

20.
a 

[Hvis ja i 19] Hvad kunne have forhindret at du blev afskediget?  
(skriv max 100 ord) 

 1. 

 2. 

 3. 

Skriv: 
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E. Sygefraværsforløb - dig og din arbejdsplads 
 

Den næste række af spørgsmål handler om din kontakt til din arbejdsplads under din syge-
periode. 

 

21. Hvornår var du første gang i kontakt med din arbejdsplads efter du blev sygemeldt? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Indenfor 1. uge 

 2. 2-3 uger 

 3. 4-5 uger 

 4. 6-7 uger 

 5. 9-10 uger 

 6. Over 10 uger 

 7. Ved ikke 

 

22. Hvem var du i kontakt med? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Min nærmeste leder 

 2. En kollega 

 3. Min tillidsrepræsentant  

 4. Min sikkerhedsrepræsentant 

 5. Andre (skriv): 

 6. Ved ikke 
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23. Hvem tog initiativ til den første kontakt mellem dig og din arbejdsplads? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Mig selv 

 2. Min nærmeste leder 

 3. Min(e) kolleger 

 4. Min tillidsrepræsentant 

 5. Jobcenteret / kommunen 

 6. Andre (skriv):  

 7. Ved ikke 

 

24. Var der på din arbejdsplads retningslinjer for, hvordan man håndterer medarbejdere med 
et længerevarende sygefravær (eksempelvis sygefraværspolitik)? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Ja 

 2. Nej 

 3. Ved ikke 

 

24.
a 

[hvis ja i 24] Hvilken betydning vurderer du, at arbejdspladsens retningslinjer for længe-
revarende sygefravær havde for din sygeperiode? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Meget positiv 

 2. Positiv 

 3. Hverken eller 

 4. Negativ 

 5. Meget negativ 

 6. Ved ikke 
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24.
b 

[hvis nej i 24] I hvor høj grad vurderer du, at arbejdspladsens mangel på retningslinjer for 
længerevarende sygefravær har haft betydning for dit sygefraværsforløb? 
(Sæt kun ét kryds) 

 7. I høj grad 

 8. I nogen grad 

 9. I mindre grad 

 10. Slet ikke 

 11. Ved ikke 

 

25. Uddyb venligst din besvarelse med eksempler? 
(skriv max 100 ord) 

 1. 

 2. 

 3. 

Skriv: 
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26. Hvilke konkrete initiativer tog din arbejdsplads under din sygeperiode? 
(Sæt gerne flere krydser) 

 1. Rundbordssamtale 

 2. Omplacering 

 3. § 56 aftale (sygedagpengerefusion til arbejdsgiveren fra første fraværsdag ved kronisk sygdom)

 4. Hjælpemidler (arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads) 

 5. Virksomhedspraktik 

 6. Mentorordning 

 7. Delvis raskmelding 

 8. Arbejdsprøvning 

 9. Uddannelse/efteruddannelse 

 10. Fleksjob 

 11. Hjemmebesøg 

 12. Sendte blomster/chokolade mv. 

 13. Der blev ikke taget nogen initiativer fra min arbejdsplads 

 14. Andet (skriv): 

 

 

2
6.
a-
l 

[Hvis 1-12 i spg. 26] Du har angivet, at din arbejdsplads har taget følgende initiativer 
under din sygeperiode. Angiv venligst hvilken betydning hver af disse har haft for din 
sygeperiode:  
(Sæt kun ét kryds ved hvert spørgsmål) 

   Meget posi-
tiv betydning

Positiv 
betydning 

Hverken 
eller 

Negativ 
betydning 

Meget 
negativ 

betydning

Ved 
ikke 

 1. 
Indsæt svarkategorier af-
hængig af svar i ”26” 

      

 2. 
Indsæt svarkategorier af-
hængig af svar i ” 26” 

      

 3. 
Indsæt svarkategorier af-
hængig af svar i ” 26” 
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27. I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn:  
(Sæt kun ét kryds ved hvert spørgsmål) 

   I høj 
grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 

 1. 
”Jeg er generelt tilfreds med 
mit arbejde” 

     

 2. 
”Jeg har gode udviklingsmu-
ligheder i mit arbejde” 

     

 3. 
”Der er et godt arbejdsmiljø 
på min arbejdsplads” 

     

 4. 
”Jeg har et godt forhold til 
mine kolleger” 

     

 5. 
”Jeg har et godt forhold til 
min nærmeste leder” 

     

 

29. Uddyb venligst dit svar med eksempler? 
(skriv max 100 ord) 

 1. 

 2. 

 3. 

Skriv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Hvor tilfreds er du med din leders indsats i sygeperioden? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Meget tilfreds 

 2. Tilfreds 

 3. Hverken eller 

 4. Utilfreds 

 5. Meget utilfreds 

 6. Ved ikke 
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F. Sagsbehandling - dig og jobcenteret 
 

Den næste række af spørgsmål handler om din kontakt til jobcenteret under din 
sygeperiode 

 

30. Hvornår tog kommunens sagsbehandler kontakt til dig efter din sygemelding? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Efter 4-6 uger 

 2. Efter 7-9 uger 

 3. Efter 10 uger eller mere 

 4. Ved ikke 

 

31. Hvad drejede henvendelsen sig om: 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Jeg fik tilsendt oplysningsskema som skulle returneres til kommunen 

 2. Jeg blev anmodet om lægeerklæring 

 3. Jeg blev anmodet om speciallægeerklæring 

 4. Jeg blev indkaldt til første møde med sagsbehandler 

 5. Jeg blev indkaldt til gruppemøde / informationsmøde med andre sygemeldte borgere 

 6. Jeg blev indkaldt til rundbordssamtale 

 7. Jeg blev indkaldt til udarbejdelse af opfølgningsplan 

 8. Jeg blev indkaldt til udarbejdelse af ressourceprofil 

 9. Jeg fik oplyst mine muligheder og rettigheder  

 10. Andet (skriv): 

 11. Ved ikke 
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32. Hvor mange opfølgningssamtaler har du deltaget i under din sygeperiode?  
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Ingen 

 2. 1-2 

 3. 3-4 

 4. 5-6 

 5. 7 eller derover 

 6. Ved ikke 

 

32.
a 

[Hvis 2-5 i 32] Hvornår fandt første opfølgningssamtale sted?  
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Inden 8 ugers sygdom 

 2. Efter ca. 8 ugers sygdom 

 3. Efter mere end 8 uger sygdom 

 4. Ved ikke 

 

32.
b 

[Hvis 2-5 i 32] Hvor mange uger gik der mellem opfølgningssamtalerne?  
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Under 4 uger 

 2. 5-8 uger 

 3. 9-12 uger 

 4. 12-26 uger 

 5. 27 uger eller mere 

 6. Ved ikke 
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33. Hvor mange sagsbehandlere havde du under din sygeperiode? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. 1 

 2. 2-3 

 3. 4-5 

 4. 6-7 

 5. 8 eller derover 

 6. Ved ikke 

 

34. I hvor høj grad vurderer du, at du fik udbytte af at deltage i opfølgningssamtaler? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. I høj grad 

 2. I nogen grad 

 3. I mindre grad 

 4. Slet ikke 

 5. Ved ikke 

 

 

36. Hvilke konkrete aktiviteter tog jobcenteret initiativ til under din sygefraværsperiode? 
(Sæt gerne flere kryds) 

 1. Jeg blev indkaldt til afholdelse af rundbordssamtale 

 2. Jeg blev indkaldt til udarbejdelse af ressourceprofil 

 3. Jeg blev indkaldt til udarbejdelse af opfølgningsplan 

 4. Ingen 

 5. Andet: 

35. Uddyb venligst dit svar med eksempler: 
(Max 100 ord) 

 4. 

 5. 

 6. 

Skriv: 
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36.
1.a 

[Hvis 1 i 36] Hvem deltog i rundbordssamtalen? 
(Sæt gerne flere krydser) 

 1. Min sagsbehandler 

 2. En jobkonsulent 

 3. Min tillidsrepræsentant 

 4. Min sikkerhedsrepræsentant 

 5. Min leder 

 6. En kollega 

 7. En pårørende 

 8. Min praktiserende læge 

 9. Kommunens lægekonsulent 

 10. En repræsentant fra FOA 

 11. En repræsentant fra ”Anden aktør” (privat firma) 

 12. Andre: 

 

36.
1.
b 

[Hvis 1 i spg. 36] Angiv venligst hvilken betydning rundbordssamtalen har haft for din 
sygeperiode:  
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Meget positiv betydning 

 2. Positiv betydning 

 3. Hverken eller 

 4. Negativ betydning 

 5. Meget negativ betydning 

 6. Ved ikke 
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36.
1.c 

[hvis 1 i 36] Fremhæv venligst hvilken betydning rundbordssamtalen havde for dit videre 
forløb under din sygeperiode: 
(Max 100 ord) 

 1. 

 2. 

 3. 

Skriv: 

 

 

 

 

 

36.
2.a 

[Hvis 2 i spg. 36] Angiv venligst hvilken betydning ressourceprofilen har haft for din sy-
geperiode:  
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Meget positiv betydning 

 2. Positiv betydning 

 3. Hverken eller 

 4. Negativ betydning 

 5. Meget negativ betydning 

 6. Ved ikke 

36.2.
b 

[Hvis 2 i 36] Fremhæv venligst hvilken betydning ressourceprofilen havde for dit videre 
forløb under din sygeperiode: 
(Max 100 ord) 

 1. 

 2. 

 3. 

Skriv: 
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36.
3.
b 

[Hvis 3 i spg. 36] Angiv venligst hvilken betydning opfølgningsplanen har haft for din 
sygeperiode:  
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Meget positiv betydning 

 2. Positiv betydning 

 3. Hverken eller 

 4. Negativ betydning 

 5. Meget negativ betydning 

 6. Ved ikke 

37. Hvilke konkrete foranstaltninger har jobcentret givet dig under din sygeperiode? 
(Sæt gerne flere krydser) 

 1. Delvis raskmelding (gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet) 

 2. § 56 aftale (sygedagpengerefusion til arbejdsgiveren fra første fraværsdag ved kronisk sygdom)

 3. Arbejdsprøvning/virksomhedspraktik 

 4. Virksomhedsrevalidering (på en arbejdsplads) 

 5. Uddannelsesrevalidering 

 6. Genoptræning/behandling 

 7. Hjælpemidler (arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads) 

 8. Mentorordning 

 9. Fleksjob 

 10. Personlig assistent 

 11. Andet: 

 

36.
3.a 

[hvis 3 i 36] Hvornår blev opfølgningsplanen udarbejdet? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Første møde med sagsbehandleren 

 2. Andet møde med sagsbehandleren 

 3. Tredje møde med sagsbehandleren eller senere 

 4. Ved ikke 
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37.1-
10 

[Hvis 1-10 i spg. 37] Angiv venligst hvilken betydning hver af disse har haft for din syge-
periode:  
 (Sæt kun ét kryds ved hvert spørgsmål) 

   Meget posi-
tiv betydning

Positiv 
betydning 

Hverken 
eller 

Negativ 
betydning 

Meget 
negativ 

betydning

Ved 
ikke 

 1. 
Indsæt svarkategorier 
afhængig af svar i ”37” 

      

 2. 
Indsæt svarkategorier 
afhængig af svar i ”37” 

      

 3. 
Indsæt svarkategorier 
afhængig af svar i ”37” 

      

38. Hvor tilfreds er du med den samlede indsats fra jobcenteret i din sygeperiode? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Meget tilfreds 

 2. Tilfreds 

 3. Hverken eller 

 4. Utilfreds 

 5. Meget utilfreds 

 6. Ved ikke 

39. Uddyb venligst dit svar med eksempler: 
(Max 100 ord) 

 1. 

 2. 

 3. 

Skriv: 
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G. Sygefraværsforløb - dig og FOA 
 

Den næste række af spørgsmål handler om din kontakt til FOA under din sygeperi-
ode. 

 

40. Har du under din sygemelding været i kontakt med FOA? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Ja 

 2. Nej 

 3. Ved ikke  

 

41. [hvis ja i 40] Hvordan kom du i kontakt med FOA? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Min tillidsrepræsentant / sikkerhedsrepræsentant anbefalede mig at kontakte FOA 

 2. Min kollega anbefalede mig at kontakte FOA 

 3. Min leder anbefalede mig at kontakte FOA 

 4. Min sagsbehandler anbefalede mig at kontakte FOA 

 5. Min læge anbefalede mig at kontakte FOA 

 6. Jeg kontaktede FOA på eget initiativ 

 7. Andet (skriv): 

 

42. [hvis ja i 40] Hvilken del af FOA var du i kontakt med? 
(Sæt kun ét kryds) 

 8. Min FOA-afdeling 

 9. A-kassen 

 10. Min tillidsrepræsentant 

 11. Min sikkerhedsrepræsentant 

 12. Andet (skriv): 

 13. Ved ikke 
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43. [hvis ja i 40] Hvornår var du første gang i kontakt med FOA under din sygeperiode? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Indenfor 1. uge 

 2. 2-8 uger 

 3. 9-16 uger 

 4. 17-32 uger 

 5. 33-52 uger 

 6. Over 52 uger 

 7. Ved ikke 

 

44. [hvis ja i 40] I hvor høj grad kunne FOA hjælpe dig under din sygeperiode? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. I høj grad 

 2. I nogen grad 

 3. I mindre grad 

 4. Slet ikke 

 5. Ved ikke 



 

 

 

104 

 

44.
b 

[Hvis ”i mindre grad & ”slet ikke” i spg. 44] Hvorfor kunne FOA ikke hjælpe dig under 
din sygeperiode? 
(Sæt gerne flere kryds) 

 1. Manglende viden om min specifikke situation 

 2. Jeg kunne ikke få et møde med de relevante personer 

 3. Jeg blev ikke taget alvorligt  

 4. Fordi kommunens afgørelse var lovlig 

 5. Andet (skriv): 

 6. Ved ikke 

 

 

 

 

 

 

 

44.
a 

[Hvis ”i høj grad” & ” i nogen grad” i 44] Hvordan kunne FOA hjælpe dig i din sygefra-
værsperiode? 
(Sæt gerne flere kryds) 

 1. Jeg fik rådgivning om sygedagpenge 

 2. Jeg fik rådgivning om forskellige muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet 

 3. Jeg fik rådgivning om kontanthjælp 

 4. Jeg fik hjælp til at anke kommunens afgørelse 

 5. Jeg fik tilbud om at komme i kontakt med min leder 

 6. Jeg fik tilbud om at komme i kontakt med min tillidsrepræsentant 

 7. Jeg fik tilbud om at komme i kontakt med min sikkerhedsrepræsentant 

 8. Jeg fik tilbud om at arrangere rundbordssamtale 

 9. Andet (skriv): 

 10. Ved ikke 
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45. Hvor tilfreds er du samlet med indsatsen fra FOA under din sygefraværsperiode? 
(Sæt kun ét kryds) 

 1. Meget tilfreds 

 2. Tilfreds 

 3. Hverken eller 

 4. Utilfreds 

 5. Meget utilfreds 

 6. Ved ikke 

45.a [hvis 1 & 2 i 45] Uddyb venligst dit svar med eksempler: 
(Max 100 ord) 

 1. 

 2. 

 3. 

Skriv: 

45.b [hvis 3-6 i 45] Hvilken hjælp skulle FOA have givet dig under din sygeperiode? 
(Skriv max 100 ord) 

 1. 

 2. 

 3. 

Skriv: 
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H. Afslutning 
 

Du kan her skrive afsluttende kommentarer til undersøgelsen, deltage i lodtræk-
ning om gavekort samt tilmelde dig en fokusgruppe 

 

46. Giv afslutningsvist eksempler på gode råd der kan bruges til at bringe 
FOA medlemmer tilbage på arbejdsmarkedet? 
(skriv max 100 ord) 

 1. 

 2. 

 3. 

Skriv:  

 

48. Oxford Research afholder i forbindelse med undersøgelsen flere fokusgrupper rundt om i 
landet. Disse fokusgrupper har til formål at drøfte undersøgelsens resultater samt af-
dække årsagsforklaringer og give anbefalinger. 
 
Fokusgrupperne afholdes i uge 10 og 11 i hhv. København, Århus, Odense og Holbæk. 
De vil hver have en varighed af ca. 2 timer.  
 
Transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i fokusgrupperne dækkes af FOA. 
 
Har du lyst til at deltage i en fokusgruppe? 

 1. Ja tak 

 2. Nej, tak 

 

 

 

 

 

47. Hvis du ønsker du at deltage i lodtrækningen om 20 gavekort á 150 kr. til 
COOP, skal du udfylde nedenstående. Vinderne får direkte besked fra Ox-
ford Research 

 1. Navn: 

 2. Adresse: 

 3. Telefonnummer: 
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48.
a 

[Hvis ja i 48] Hvor ønsker du at deltage? 
(sæt kun ét kryds) 

 1. København 

 2. Århus 

 3. Odense 

 4. Holbæk 

 

48.
b 

[hvis ja i 48] Tak for, at du vil deltage i en fokusgruppe. Angiv venligst di-
ne kontaktoplysninger herunder. Vi kontakter dig hurtigst muligt. 
 

 1. Navn: 

 2. Arbejdsfunktion: 

 3. Arbejdsplads: 

 4. Mail: 

 5. Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. FOA og Oxford Research takker for din deltagelse. Tryk på ”afslut” for at 
sende din besvarelse 
 

 1.  Afslut 


