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Baseret på DA’s 
fraværsstatistik 



Hvor højt er sygefraværet egentlig blandt 
pædagoger? 

For højt hvis man skal tro de danske medier: 

Pædagoger er syge fire uger årligt 
Pædagogers sygefravær er steget markant de seneste år. Claus Hjort Frederiksen (V) kalder udviklingen skræmmende. 

Pædagoger og lærere har færre sygedage 
Sygefraværet falder for tredje år i træk i børn og unge, men det er fortsat højere end i resten af kommunen. 

Sygefravær truer folkeskolerne 
Formanden for arbejdsmarkedsudvalget CSP kalder sygefravær er en af de største udfordringer kommunen står over 
for. -Det er det største problem rent økonomisk, menneskeligt, uddannelsesmæssigt og pædagogisk lige nu. Vi kan ikke 
helt forhindre sygefravær , men lige nu er der omkring 100 fraværende i byens institutioner og skoler hver eneste dag. 
Hvis vi bare kunne nedsætte sygefraværet med en tredjedel, så sparede vi et to-cifret millionbeløb, siger CSP. 



Gennemsnitligt sygefravær. 2008 
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Er sygefraværet så højt blandt 
pædagoger? 

Ja måske, men... 
 

...langt de fleste pædagoger har et ligeså begrænset antal 
sygedage som andre lønmodtagere. 

 

...10% af de sygemeldte pædagoger står for 50% af alle 
pædagogernes sygedage. 

 

...hvem er det i grunden rimeligt at sammenligne med, når 
pædagogernes sygefravær er i fokus? 



Hvilke begrundelser har pædagoger for at 
tage sygefravær? 

  Pædagoger Socialpædagoger Lærere Tømrer/Murer Kontorassistent Alle 

Forkølelse, Influenza 83,5 82,0 81,3 68,7 77,7 77,1 

Bevægeapparatsmerter 31,5 29,6 23,9 32,4 25,4 26,2 

Hårdt brug for fridag 24,0 24,9 31,9 13,4 16,2 19,5 

Længerevarende sygdom/Operation 10,9 12,7 14,4 8,9 11,7 11,8 

Sygt barn 13,4 6,9 13,8 10,1 7,6 10,7 

Personlige problemer 13,7 13,8 13,8 10,1 9,6 10,1 

Arbejdsulykke 8,7 5,3 4,9 26,3 3,0 7,4 

Problemer med chef 5,3 5,3 6,3 2,2 5,1 4,5 

Problemer med kolleger 5,3 5,8 6,6 1,1 5,6 3,4 

Vold eller trusler 2,5 6,9 4,6 0,0 1,0 1,3 

Mobning 0,9 2,6 3,2 0,0 2,0 1,3 



Hvilke begrundelser har pædagoger for at 
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Sygemeldt pædagog - vold 

Patient: pædagog i 40’erne, henvist af egen læge med bevægeapparatsmerter og arbejdsrelateret 
stress.  
 
Nuværende arbejdsplads: SFO med 14-15 medarbejdere, heraf 8-9 pædagoger samt medhjælpere. 
God normering, synlig ledelse, har ikke været meget sygefravær. 
 
Arbedet generelt: Der har været mange episoder med voldsomt utilpassede børn. Det drejer sig fra 
mellem 3-6 børn afhængigt af hvilken årgang, hun har arbejdet på.  
Efterår 2008: Episode hvor 6-årig dreng kastede kop efter hende og ramte hende i baghovedet og 
kort efter kastede sig fra højre side og greb hende kraftigt om halsen med begge hænder 
(kvælertag). Var indlagt til observation på skadestuen i denne forbindelse. 
Der har været mange episoder, hvor hun har været udsat for slag, spark og bid, og hvor hun 
beskriver, at der er mange hændelser, men at hun bare er gået videre. Beskriver en episode, hvor 
hun først efter 2 dage opdagede at hun havde fået bidemærker i ballen. 
Forår 2009: Episode i havehus, hvor et barn gik amok med rive, hvor man har nødt til at lave en mur 
omkring barnet og blev tildelt mange spark og slag. 
På lejr i 3 dage, hvor hun også fik mange slag. Efter sommerferien var en kollega sygemeldt i 3 
måneder, således arbejdede 3 på årgangen + assistance. Føler at der kom optrapning i konflikter og 
at hun herefter modtog mange slag dagligt. Bliver sygemeldt med smerter i bevægeapparatet og er 
efter 7 måneder stadig ikke fuldt raskmeldt. 



Arbejdsmiljø, vold og sygefravær 

Ikke særlig megen viden fordi den eksisterende forskning har 
været for dårlig. 

 

Arbejdsmiljøet har betydning for hyppigheden af vold f.eks. 
indflydelse på arbejdet, lav social støtte fra kollegaer og 
konflikter mellem de ansatte. 

 

Hvad betyder ledelsens indstilling til episoder med vold og 
trusler? Kan det forebygges ved en klar politik på området? 
Inspiration fra arbejdsulykkesforskningen, hvor man kan se, at jo 
mere ledelsen prioriterer sikkerhed desto bedre sikkerhedskultur 
bliver der på arbejdspladsen. 



Sygemeldt pædagog – arbejdspres og 
konflikter med leder 

Patient:  Pædagogleder i 50’erne, henvist af egen læge med diagnosen arbejdsrelateret stress.  
 
Arbejdsplads: Daginstitution med 10-12 pædagoger, kørt godt i mange år, godt ry og primært søgt af 
forældre med god uddannelse. På grund af forskellige politiske beslutninger skete der en markant 
ændring i klientellet og i forældresamarbejdet bl.a. pga. mange traumatiserede forældre.  85% af 
børnene er nu to-sprogede = mere udfordrende arbejde med højere fagligt niveau. 
 
Patient oplever, at nærmeste leder i kommunen mangler forståelse for hvad det kræver af ressourcer 
at arbejde med 2-sprogede børn, har flere gange følt sig afvist og nedgjort af lederen og oplevet 
manglende muligheder for dialog. Manglen på ressourcer resulterede desuden i, at der gennem den 
sidste del af efteråret 2008 tilsyneladende udviklede sig et vist modsætningsforhold mellem 
patienten og hendes medarbejdere. 
 
Patienten fortæller at to markante medarbejdere på institutionen, som var med til at løfte det hele 
forsvandt i sommeren 2008. Det øvrige personale var på dette tidspunkt ved at være kørt træt, bl.a. 
fordi der ikke var muligheder for at få supervision ligesom der opstod konflikt om vikardækning. 
Fører til at patienten efter en uges sygemelding med influenza blev mødt med krav om møde med 
medarbejderne med deltagelse af fagforening. Blev herefter sygemeldt og er efter 8 måneder stadig 
ikke fuldt raskmeldt igen. 



Sygefravær og uønskede forandringer på 
arbejdet 

Jeg har oplevet eller forventer 

at opleve uønskede ændringer 

på mit arbejde 

N % med 

sygemelding (>14 

dage) over 1½ års 

opfølgning 

% der ikke er stolt 

af deres job 

% der er utilfredse 

med deres job 

% der har taget 

sygefravær fordi de 

havde hårdt brug 

for en fridag 

Uenig 4.128 7,99 3,24 4,35 13,57 

Enig, det generer mig ikke 1.948 9,72 3,61 4,97 14,53 

Enig, det generer mig lidt 2.872 9,74 4,22 10,00 17,56 

Enig, det generer mig noget 2.192 10,87 6,13 16,28 20,97 

Enig, det generer mig meget 1.397 14,31 7,67 31,87 27,97 

1 Alle analyser er justeret for køn, alder, social klasse og selvvurderet helbred. 

Betydningen af uønskede forandringer for sygefravær og arbejdstilfredshed. Forventede sandsynligheder.  
Cox Proportional Hazards og Logistisk regression.1 

44% af pædagogerne angiver at have oplevet uønskede forandringer på arbejdet, der generer 
noget eller meget. 39% af socialpædagogerne angiver det, mens det kun er 28% i arbejdsstyrken 
betragtet som helhed. 



Sygefravær og uønskede forandringer på 
arbejdet 

”…men der er jo skåret noget i servicen... For det første skal du omstille dig. Det er måske ikke det 
værste. Men det er tyngden. Det er dét ikke at kunne gøre sit arbejde godt nok… [ikke kun] ét sted, 
men fire steder. For det kan du ikke, når du kun har en time. I dag, der må du ikke, der runder du jo 
hjørnerne. Vi kan jo ikke sådan komme ned, eller skal ikke gøre det i hvert fald... Det er dét, der har 
været svært, fordi nogle af dem, jeg arbejder sammen med, det er jo gamle hjemmehjælpere, 
husmoderagtige... De unge, der kommer til [faget] i dag, de lærer at sige: ’Dét der. Det må vi ikke’ 
eller ’Dét der skal vi ikke’. Hvor måske en [ældre] hjemmehjælper siger: ’Jamen, det er også synd 
for Marie. Jeg har lige gjort det [alligevel], fordi [vi har] sådan en lidt speciel aftale.’ Der er vi blevet 
bedre til at holde fast i, hvornår man er professionel, og hvornår man ikke er. [Men] det er svært i 
små samfund... Jeg kan da huske, at jeg arbejdede sammen med en hjemmehjælper, der sagde: 
’Årh, men jeg tager lige hjem og tager en middagssøvn, og så tager jeg lige ned til Niels Peter i 
eftermiddag, og så får han lige et besøg.’ Det gjorde man bare, der skrev man [det] ikke på 
[arbejdssedlen]. [Sådan] gør man ikke i dag. Der skal man have for den tid, man skal have for.” 
(Olivia, hjemmehjælper om udviklingen i den kommunale service) 



Sygefravær som konfliktområde 
”Jo, jeg har haft timer, hvor der var nogen, der var syge hele tiden. Det er altså ikke ret sjovt…det er 
sådan noget…så er de syge to dage…så er de syge fire dage og så går der fjorten dage, og så er de 
væk en dag igen. Sådan nogen, dem gider jeg ikke at arbejde sammen med... Hvis man er virkelig 
meget syg hele tiden, så bliver man kaldt ind til sådan nogle sundhedsfremmende samtaler, som 
det hedder... [Ledelsen] ... skal have at vide om det er samarbejderelationerne eller om det er 
hjemme der er et eller andet, eller hvad søren det er, der gør, at de ikke passer deres arbejde... Og 
det var så ikke samarbejdsrelationerne der var noget i vejen med. Det var…ja, så er det 
hjemmefronten, så er det små børn, der er syge hele tiden, og de ikke kan få andre til at passe 
dem… Men det er ikke særligt sjovt at arbejde sammen med dem. Det synes jeg ikke.” (Belindam 
folkeskolelærer om kollegaer der ofte melder sig syge) 
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Går pædagoger syge på arbejde? 

Ja det gør de... 
 

ca. 80% af alle pædagoger angiver at have gået på arbejde selvom de med 
rimelighed kunne have meldt sig syge. 20% gør det 4 eller flere gange på en 12 
måneders periode. 

 

Mere end 90% går syge på arbejde for at tage hensyn til deres kollegaer, 75% af 
hensyn til børnene, 15% fordi de frygter at kollegaerne bliver sure på dem. 

 

Sygefravær og at gå syg på arbejde udelukker ikke hinanden – der er snarere tale 
om at man fra gang til gang vælger hvad der er den bedst løsning i situationen: at 
blive hjemme i sengen (og svigte børn og kollegaer) eller slæbe sig på arbejde på 
trods af dårligdom (og risikere at smitte kollegaer, børn eller forlænge 
sygdomsperioden). 



Skal man ’forebygge’ sygefravær i lyset af 
denne viden? 

Nej, men man skal forebygge sygdom og det der skaber sygdom 
herunder dårlige arbejdsmiljøforhold. 

 

Pas på med at fokusere på sygefraværet alene – et lavt 
sygefravær kan være udtryk for højt sygenærvær, et højt 
sygefravær kan være udtryk for socialt engagement og 
rummelighed. 

 

Mange ‘strukturelle’ vilkår for pædagoger som ikke kan 
forebygges uden mere omfattende forandringer i samfundet. 



Nogle særlige arbejdsmiljøudfordringer 
for pædagoger 

Epidemiske sygdomme 

Småbørn i institutioner har i gennemsnit 6-8 infektioner om året med mellem 10 
og 24 sygedage afhængigt af alderen. Selv med megen fokus på håndhygiejne vil 
man forvente, at det smitter af på pædagogernes sygefravær. 

 

Vold og trusler 

Psykiatriske patienter, børn med adfærdsvanskeligheder o.lign. vil formentlig altid 
udgøre en risiko for trusler og vold i forbindelse med socialpædagogisk arbejde. 
Det har også betydning for niveauet af sygefravær.  

 

Normering og arbejdspres 

En lang række arbejdsmiljøbelastninger er formentlig relateret til normeringen, 
f.eks. smitterisiko, uro og konflikter i børneflokken, støjniveau, hvilket også 
påvirker sygefraværet på længere sigt → mere arbejdspres på tilbageværende 
kollegaer → mere sygefravær osv osv. 



 

 

 

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 

I kan downloade præsentationen på 

http://personprofil.aau.dk/profil/103392 


