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P R E S S E M E D D E L E L S E 
 

Danske Regioner ønsker at nedbringe sygefraværet – den er vi med på! 
 

”Sygefraværet i kommuner og regioner er foruroligende højt. Det skal vi have bragt ned”, 

udtaler formand for KTO, Dennis Kristensen. 

 

En meget stor del af sygefraværet skyldes dårligt arbejdsmiljø. En undersøgelse fra 2004 viste 

fx, at ca. 50 % af de ansatte i kommuner og regioner oplever stress eller højt arbejdstempo. 

Andre undersøgelser viser, at der er en betydelig sammenhæng mellem stress og sygefravær.  

 

Tilbagemeldinger fra organisationerne viser samtidigt, at kommuner og regioner fortsat ikke 

gør nok for at fastholde sygemeldte medarbejdere eller for at afkorte deres sygdomsforløb.  

 

Danske Regioner har i et netop udsendt oplæg om kvalitet i regioner sat fokus på sygefravæ-

ret. I oplægget sættes fokus på en indsats for et bedre arbejdsmiljø, og der lægges op til, at 

hele indsatsen for at nedbringe sygefraværet gribes systematisk an. Værktøjerne er bl.a. udar-

bejdelse af sygefraværspolitikker, arbejdsmiljøindsatser, statistik, sundhedsfremmeordninger, 

fastholdelse, hjælpetilbud når skaden er sket og omsorgssamtaler. På Danske Regioners gene-

ralforsamling i dag opfordrer formand Bent Hansen organisationerne til at bakke op om ind-

satsen. 

 

Dennis Kristensen udtaler i den forbindelse: 

 

”Den er vi med på. Jeg synes det er et rigtigt godt signal Danske Regioner sender med deres 

konkrete forslag til værktøjer. Der er brug for, at vi tager indsatsen seriøst. Vi har ikke brug 

for flere skåltaler og uforpligtende personalepolitiske udmeldinger. Der er alt for meget at 

tabe, hvis ikke der tages fat på problemet. Det gælder såvel de menneskelige som de økonomi-

ske omkostninger, men også hensynet til at kunne skabe mere attraktive arbejdspladser i 

fremtiden. En sådan indsats skal løftes i fællesskab, hvis den skal lykkes. 

 

Der er derfor brug for en fælles forpligtende indsats. Ved 3-partsdrøftelsen om regeringens 

kvalitetsreform forventes parterne at komme et stykke ad vejen. Men arbejdsmiljøet og ned-

bringelse af det alt for høje sygefravær vil også komme til at indtage en helt central rolle ved 

de kommende overenskomstforhandlinger i kommuner og regioner. 

 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 tog overenskomstparterne fat på de hastigt voksen-

de stress-problemer i kommuner og regioner med en aftale om en fælles indsats for at styrke 

arbejdspladsernes indsats for at forebygge og håndtere stress. Denne indsats skal vi følge op 

på ved de kommende overenskomstforhandlinger”. 

 

Yderligere oplysninger: KTO’s formand Dennis Kristensen, telefon 40 18 42 81 

456.19 
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