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FORORD
Hvad gør lederne for at identificere og håndtere medarbejdere med psykisk relaterede helbredsproblemer? Og hvilke barrierer og muligheder oplever lederne i forhold til at identificere og håndtere
medarbejdere med disse problemer? Det er disse og lignede spørgsmål denne rapport beskæftiger sig
med.
Mens mange studier peger på betydning af ledernes rolle i forhold til forebyggelse, håndtering og
fastholdelse af medarbejdere med psykisk relaterede helbredsproblemer, er der kun få studier, der
tager udgangspunkt i lederens egen oplevelse af at varetage denne rolle. Det foreliggende kvalitative
studie gør dog netop det og bidrager dermed med en bedre forståelse af muligheder og udfordringer
i ledernes håndtering af medarbejdere med Psykisk relaterede Trivsels- og Fraværs Problemer
(PTFP).
Undersøgelsen er gennemført af en forskergruppe på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i et samarbejde med Arbejdsmiljø København (AMK), som er Københavns Kommunes
interne rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Projektet blev igangsat i forlængelse af
satspuljeprogrammet ”Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte jobgrupper”.
Undersøgelsen har en mere overordnet og en mere specifik del. Mens den overordnede del af
undersøgelsen fokuserer på ledernes generelle oplevelse af og erfaringer, fokuserer den mere
specifikke del af undersøgelsen på ledernes erfaringer med og oplevelse af Københavns Kommunes
tilbud Tidlig Indsats (TI). TI er et tilbud til ansatte i Københavns Kommune, som har til hensigt at
reducere sygefravær og håndtere kommunalt ansattes mistrivsel på arbejdet.
På baggrund af undersøgelsens resultater og diskussion præsenteres nogle anbefalinger til praksis i
forhold til at hjælpe ledere med identificering og håndtering af medarbejderne med PTFP samt
anbefalinger i forhold til yderligere forbedring af TI.
Vi håber, at rapporten bidrager til en bedre forståelse af ledernes rolle i forhold til identificering og
håndtering af medarbejdere med PTFP, samt hvorledes TI kan hjælpe både ledere og medarbejdere
mod et bedre arbejdsliv.
Vi vil gerne takke lektørerne Hans Jørgen Limborg, adjungeret professor, arbejdslivsforsker og
partner i TeamArbejdsliv og seniorforsker Bryan Cleal, Steno Diabetes Center for gode og
konstruktive forslag til rapporten. Vi vil også gerne takke alle 21 lederne fra Københavns Kommune,
som gav os indsigt i deres erfaringer og udfordringer i forhold til håndtere medarbejderne med
psykisk relaterede helbredsproblemer. Ligeledes en tak for et godt og konstruktivt samarbejde med
medarbejdere og leder af AMK.
God læselyst
November 2016
Malene Friis Andersen
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
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1 SAMMENFATNING
Introduktion
Mange studier peger på, at lederen har en vigtig rolle i både forebyggelse, håndtering og fastholdelse
af medarbejdere med psykisk relaterede helbredsproblemer. På trods af det er der kun få studier, der
tager udgangspunkt i lederens egen oplevelse af at varetage den rolle. Det foreliggende kvalitative
studie søger netop derfor at undersøge ledernes oplevelse af muligheder og udfordringer i forhold til
at identificere, håndtere og fastholde medarbejdere med Psykisk relaterede Trivsels- og Fraværs
Problemer (PTFP).
Undersøgelsen har en mere overordnet og en mere specifik del. Den overordnede del af undersøgelsen fokuserer på ledernes generelle oplevelse af og erfaringer med at identificere og håndtere
medarbejdere med PTFP. Følgende spørgsmål besvares: Hvad gør lederne konkret for at identificere,
håndtere og fastholde medarbejdere med PTFP? Hvilke konkrete barrierer og muligheder oplever
lederne i forhold til at løse denne ledelsesopgave?
Den mere specifikke del af undersøgelsen fokuserer på ledernes erfaringer med og oplevelse af
Københavns Kommunes tilbud Tidlig Indsats (TI). TI er et tilbud til ansatte i Københavns Kommune,
som har til hensigt at reducere sygefravær og hjælpe kommunalt ansatte, som mistrives. Følgende
spørgsmål besvares: I hvilke tilfælde benytter lederne sig af TI? Hvilke erfaringer har de med
anvendelsen af TI, og hvordan oplever lederne samarbejdet med TI-professionelle?
Metode
Undersøgelsen er gennemført af en forskergruppe på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i et samarbejde med Arbejdsmiljø København (AMK), som er Københavns Kommunes
interne rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv, og som udbyder TI.
Interviewpersonerne blev rekrutteret gennem AMK’s databank om ledere i Københavns Kommune,
som har anvendt AMK’s tilbud om TI. Der blev rekrutteret ledere inden for følgende tre områder:
Social og sundhed, pædagogisk område samt teknik og miljø.
Rekrutteringen blev gennemført ved, at NFA udsendte en invitationsmail til 120 tilfældig udvalgte
potentielle interviewpersoner (40 ledere fra hvert af de tre områder), som havde anvendt TI inden for
de seneste fem år. Undersøgelsen bygger på i alt 21 interviews ligelige fordelt mellem de tre områder.
Interviewene blev gennemført med udgangspunkt i en struktureret interviewguide. Alle interviews
blev transskriberet og analyseret ved hjælp af meningskondensering samt af metoden template
analysis.
Centrale fund
Ledere oplever det generelt som en ledelsesopgave at identificere og håndtere medarbejdere med
PTFP. En del af dem føler sig fornuftigt klædt på til at løse opgaven og anvender desuden
organisatoriske ressourcer som lederuddannelse, deres chef og lederkollegaer til at sparre om både
konkrete og generelle udfordringer forbundet med denne opgave. Der er dog også tendens til, at en
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gruppe af ledere føler et behov for mere viden og kompetenceudvikling i forhold til identificering og
håndtering af medarbejdere med PTFP.
Flere ledere peger på en række organisatoriske udfordringer forbundet med at identificere og
håndtere medarbejdere med PTFP. Især nævnes mangel på tid, stort ledelsesspænd og sparsom
daglig kontakt til medarbejderne. Organisationens fokus på at nedbringe sygefraværet synes at
fremme ledernes opmærksomhed på området men kan også skabe dilemmaer for lederen i forhold til
at ”presse” og bremse medarbejdere med PTFP. Flere af lederne oplever også en til tider vanskelig
balance mellem både at tage hensyn til medarbejderen med PTFP og det øvrige team.
De interviewede ledere er overordnet tilfredse med anvendelsen af TI til medarbejdere med PTFP. TI
sparrer lederne for tid, giver dem tryghed og løser en opgave, som lederne selv kan føle sig usikre på.
Lederne opfatter TI-professionelle som legitime hjælpere, som ofte formår at reducere usikkerheden
hos både ledere og medarbejdere ved at skabe relevante arbejdsrelaterede løsninger og retningslinjer.
Der synes dog også at være nogle udfordringer eller forbedringsmuligheder i forhold til TI. Mange
ledere er af den opfattelse, at det er et kriterium for anvendelse af TI, at medarbejderens vanskeligheder skal skyldes problemer på arbejdspladsen på trods af, at TI ikke stiller dette krav. Dette kan
føre til, at lederne undlader at visitere medarbejdere, der kunne have gavn af indsatsen. Derudover
oplever lederne til tider intensiteten af samarbejdet med TI som vilkårlig og uigennemsigtig. Når
samarbejdet mellem lederen, medarbejderen og TI fungerer godt med en relevant intensitet, er der
potentiale for, at nogle ledere opnår viden og læring, som de kan anvende fremadrettet i lignende
sager. I og med at TI er indlejret i organisationen, opstår der potentielle udfordringer i forhold til
indsatsens neutralitet. Men netop det, at den er indlejret, skaber også unikke betingelser for TI’s
muligheder for at intervenere bredere og mere arbejdspladsrettet end mere traditionelle individuelle
indsatser.
På baggrund af undersøgelsens resultater og diskussion af dem præsenteres nogle anbefalinger til
praksis i forhold til at hjælpe ledere med identificering og håndtering af medarbejderne med PTFP
samt anbefalinger i forhold til yderligere forbedring af TI.
Konklusion
Undersøgelsen viser, at lederne oplever det som en central opgave at identificere, håndtere og
fastholde medarbejdere med PTFP. Der er identificeret både organisatoriske og individuelle
udfordringer og styrker i forhold til løsning af disse ledelsesopgaver. Lederne er tilfredse med TI,
som anvendes for at spare tid og få professionel og arbejdsrelateret støtte til medarbejdere med PTFP.
TI udbydes af arbejdspladsen, hvilket kalder på kontinuerlige refleksioner om indsatsens neutralitet.
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2 INDLEDNING
Mentale helbredsproblemer har store folkesundheds- og erhvervsmæssige konsekvenser i den
vestlige verden inklusiv Danmark (1). Depression og andre mentale helbredsproblemer forøger
markant risikoen for langtidssygefravær og er i Danmark hovedårsagerne til førtidspensionering,
også efter førtidspensionsreformen (2-4). Mentale helbredsproblemer har desuden store arbejdsrelaterede og sociale konsekvenser (1) og kan gennem reduktion i funktionsevne, aktivitetsniveau,
kognitive og sociale funktioner føre til nedsat produktivitet (5). Herudover kan manglede viden om
mentale helbredsproblemer føre til stigmatisering og diskriminering, hvilket kan stå i vejen for
rettidig håndtering af problemerne (6-8). Forebyggelse og tidlig håndtering af de første tegn på
mentale helbredsproblemer er derfor afgørende for det videre forløb og arbejdspladserne er en
central arena for det (5;9). Flere studier peger på, at lederen kan spille en vigtig rolle i forhold til at
håndtere psykisk mistrivsel samt mentale helbredsproblemer og nedbringe sygefraværet hos
medarbejderne (10-13). På trods heraf synes der at mangle viden om ledernes egne oplevelser af at
løfte denne ledelsesopgave, herunder ledernes oplevelse af at have de fornødne redskaber og rammer
samt tilstrækkelig viden. Denne undersøgelse tager derfor udgangspunkt i ledernes eget perspektiv.
Undersøgelsen sætter fokus på ledernes erfaringer med samt oplevelser af, hvilke udfordringer og
muligheder der er i forhold til at identificere og håndtere Psykisk relaterede Trivsels- og Fraværs
Problemer (PTFP).
2.1 Formål med undersøgelsen
Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i følgende indtil nu underbelyste spørgsmål: Hvilke
konkrete barrierer og muligheder oplever kommunalt ansatte ledere i forhold til at identificere og
håndtere medarbejdere med PTFP? Hvilke erfaringer og oplevelser har lederne med at løse denne
ledelsesopgave i praksis, og hvad gør de konkret for at identificere og håndtere medarbejdernes
psykiske mistrivsel eller mentale helbredsproblemer?
Udover det mere overordnede formål med projektet, undersøger vi også ledernes erfaringer med og
oplevelse af Københavns Kommunes tilbud Tidlig Indsats (TI). TI er et tilbud til ansatte i Københavns
Kommune, som har til hensigt at reducere sygefravær og håndtere kommunalt ansattes mistrivsel på
arbejdet. Vi fokuserer i denne undersøgelse på ledernes anvendelse af, erfaring med og oplevelse af
TI til medarbejdere med PTFP1.
Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Arbejdsmiljø København (AMK), som er
Københavns Kommunes interne rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv.
2.2 Rapportens opbygning
Rapporten er inddelt i 7 kapitler. Kapitel 1 indeholder en sammenfatning af rapporten, og kapitel 2 er
rapportens indledning. I kapitel 3 (baggrund) vil vi give en kort oversigt over den eksisterende viden
inden for området samt beskrive udbredelsen og konsekvenserne af mentale helbredsproblemer.
Dernæst vil vi præcisere projektets primære fokusområde. I kapitel 4 (metode) præsenterer vi vores
1

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) hedder dette tilbud Tidlig Indsats/SYFO, da tilbuddet er integreret med SYFO
(Sygefravær og Forebyggelse), som SUF har brugt gennem mange år. For at øge læsevenligheden anvender vi dog kun
betegnelse Tidlig Indsats i rapporten, dvs., Tidlig Indsats omfatter også SYFO, medmindre andet særligt er nævnt.
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valg af metode og beskriver projektets dataindsamling og analysestrategi. I kapitel 5 (resultater)
præsenterer vi vores fund. Herefter vil vi i kapitel 6 (diskussion) diskutere vores resultater i forhold
til andre forskningsstudier. I kapitel 7 (konklusion) samler vi op og konkluderer på forskningsprojektet. Vi beskriver og vurderer herudover resultaternes implikationer for praksis.
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3 BAGGRUND OG STATUS OVER FORELIGGENDE VIDEN
3.1 Konsekvenser af sygefravær og mistrivsel på grund af mentale
helbredsproblemer
Sygefravær, der skyldes mentale helbredsproblemer, er en belastning for den enkelte medarbejder
(14) samt en økonomisk byrde for det danske samfund og de enkelte arbejdspladser (5). Langvarigt
sygefravær, forårsaget af den gruppe af mentale helbredsproblemer, der kaldes Common Mental
Disorders (CMD), er et stigende problem i flere lande (15-19). CMD dækker over tilstande som
depression, angst, stressrelaterede lidelser og tilpasningsreaktion. Langvarigt sygefravær er en central
risikofaktor for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet (20). Forskningen viser, at kun 50 % af
dem, der er væk fra arbejdet i mere end seks måneder på grund af dårligt mentalt helbred, kommer
tilbage til arbejdet (21). Flere studier har tillige identificeret en stærk korrelation mellem depression
og førtidspension (18;22-24). CMD-relateret sygefravær og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er
økonomisk omkostningstungt for samfundet og de enkelte virksomheder grundet tabt produktivitet,
sygedagpenge og førtidspension (5;25). Også for individet har det en række negative konsekvenser udover en potentiel reduceret indtægt -, da det at arbejde er forbundet med selvrespekt, identitet,
helbred og trivsel (14).
Grundet de omfattende konsekvenser af sygefravær og mistrivsel, der skyldes mentale helbredsproblemer såsom CMD, er det relevant at undersøge og opnå viden om, hvad der kan forhindre, at
nedsat psykisk trivsel resulterer i mere alvorlige mentale helbredsproblemer. Det er ligeledes vigtigt
at undersøge, hvordan vi forebygger, at mentale helbredsproblemer resulterer i langvarigt sygefravær og potentielt udstødelse fra arbejdsmarkedet.
3.2 Komplekse fænomener påvirket af mange forskellige faktorer
Mentale helbredsproblemer, sygefravær og tilbagevenden til arbejdet er komplekse fænomener,
som påvirkes af mange forskellige faktorer. I forhold til sygefravær og tilbagevenden til arbejdet
refereres der i litteraturen ofte til en konceptuel model udviklet af den canadiske forsker Patrik
Loisel. I modellen beskriver han fire systemer, der har betydning for håndteringen og udfaldet af
et sygefraværsforløb (26;27): Det personlige system (fx sociale relationer), sundhedssystemet (fx
koordination mellem forskellige sundhedsfaglige professioner), forsikringssystemet (fx regler
om sygedagpenge) og arbejdspladssystemet (fx tilpasninger i arbejdsopgaver). Alle disse
systemer antages at have betydning for en medarbejders sygemelding og mulighed for
tilbagevenden til arbejde. Selvsamme synes systemer også at have betydning for, hvorvidt
mentale helbredsproblemer resulterer i en langvarig sygemelding (5). I nærværende projekt
sætter vi fokus på det system, som Loisel betegner som ”arbejdspladssystemet”, velvidende at
andre systemer også har betydning for udviklingen og konsekvenserne af mentale helbredsproblemer. Mere specifikt fokuserer vi på lederens egne erfaringer med og oplevelse af at kunne
identificere og håndtere psykisk mistrivsel eller mentale helbredsproblemer hos medarbejdere.
Vi fokuserer ligeledes på, hvordan lederne i Købehavns Kommune oplever at kunne anvende TI
til at minimere de negative konsekvenser af psykisk relateret mistrivsel for såvel medarbejderen
som organisationen.
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3.3 Ledernes rolle i forebyggelse og håndtering af medarbejdere med mentale
helbredsproblemer
Litteraturen peger på, at lederen har betydning for forebyggelse og håndtering af mentale
helbredsproblemer samt for fastholdelse af sygemeldte medarbejdere med disse problemer. I
forhold til forebyggelse konkluderer et omfattende review, at både ledelsesstil (især
transformational leadership, hvor lederen aktiv motiverer, inspirerer og individuelt understøtter
den enkelte medarbejder (28)), lederadfærd (fx social støtte, feedback, tillidsfulde handlinger)
samt lederens egen trivsel, har betydning for medarbejdernes stress og trivsel (10). I reviewet
gøres der dog opmærksom på, at de fleste resultater bygger på tværsnitsundersøgelser.
Forløbsstudier skal derfor bekræfte resultaterne, inden der kan siges noget om kausale sammenhænge. Også Lewis et al., 2012 (11) henviser til, at identificerede sammenhænge mellem social
støtte fra lederen og positive udfald hos medarbejderen såsom velbefindende, sundhed og
fastholdelse primært er baserede på tværsnitstudier. De få longitudinelle studier, der er udført
inden for området, har ikke fået samme entydige resultater som tværsnitsundersøgelserne. For
eksempel fandt Bernstrøm et al. 2012 (12) i et longitudinelt studie, at social støtte fra lederen er
forbundet med højere sygefravær blandt ansatte. Dog viste studiet også, at social støtte ikke er
forbundet med højere sygefravær, hvis lederen samtidig anvender en problemkonfronterende
tilgang. Det vil sige, at lederen adresserer og tager hånd om problemer hos medarbejderne, så
snart de opstår. Studiet peger altså på, at sammenhænge mellem lederens adfærd og fx
sygefravær er komplekse og kræver, at man også medtænker konteksten og samspillet med
andre faktorer. Også Skakon et al. henviser i deres review til, at en bedre forståelse for
sammenhængene mellem lederens adfærd og udfald hos ansatte kræver mere omfattende
studier, end der er udført hidtil (10). Forfatterne påpeger fx behovet for kvalitative studier.
Kvalitative studier har mulighed for at bibringe mere dybtgående viden om mulige sammenhænge mellem lederens adfærd og udfald hos medarbejderne samt om kontekstuelle faktorers
potentielle betydning for disse sammenhænge.
Vi vil kort understrege, at der naturligvis er andre faktorer end den nærmeste leder, som har
betydning i forhold til at forebygge – eller øge risikoen for - mentale helbredsproblemer. En
række studier viser, at også mere generelle betingelser så som graden af indflydelse i arbejdet
(29;30), balancen mellem krav og ressourcer (31), social støtte (32) og oplevelsen af retfærdighed
(33-35) kan øge risikoen for stress, depression og udbrændthed. Selvom nærmeste leder potentielt også har betydning for tilstedeværelsen eller fraværet af de nævnte betingelser, er en del af
dem dog også betinget af organisatoriske rammer og forhold, som lederen ikke nødvendigvis
har indflydelse på. Der er naturligvis også en række risiko- og forebyggende faktorer uden for
arbejdspladsen i forhold til at udvikle mentale helbredsproblemer. Disse vil vi dog ikke komme
ind på i denne rapport, da det både er et enormt stort forskningsområde og desuden ikke
relevant for denne undersøgelses fokusområde.
Som vi tidligere har angivet med Patrik Loisels model, har (minimum) fire forskellige systemer
betydning for håndteringen og udfaldet af et sygefraværsforløb. Hvis vi her zoomer ind på
arbejdspladssystemet og yderligere ind på lederens betydning i forhold til fastholdelse og
tilbagevenden til arbejdet, tyder især kvalitative studier på, at den nærmeste leder har betydning
for, om sygemeldte kommer godt og varigt tilbage efter sygefravær grundet mentale helbredsproblemer. Studier peger eksempelvis på, at lederens opbakning og støtte til den sygemeldte
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medarbejder er central for at skabe gode forløb for tilbagevenden (36-40). Der findes dog også
enkelte studier, som viser, at social støtte fra lederne fører til langsommere tilbagevenden til
arbejde efter sygefravær (41). En mulig forklaring kan være, at det er afgørende, at lederne
tilpasser deres støtte til den sygemeldtes behov, så at støttende og empatiske ledere ikke skaber
en atmosfære, hvor medarbejderne føler sig "autoriserede" til at blive hjemme (39). Forskningen
peger dermed på den ene side på ledernes vigtige rolle i at støtte medarbejderne i deres proces
om tilbagevenden til arbejde; på den anden side tyder forskningen dog også på, at der er brug
for en bedre forståelse for hvad, der er afgørende for, at lederne kan have denne støttende
funktion. Konflikter mellem lederen og den sygemeldte medarbejder øger modsat risikoen for
længere eller gentagent sygefravær (42).
3.4 Kun få studier tager udgangspunkt i ledernes perspektiv
Som ovenstående indikerer, peger litteraturen på, at lederen har en rolle i forhold til både
forebyggelse, håndtering og fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer. Der
er imidlertid kun få studier, der tager udgangspunkt i lederens egen oplevelse af at være i den
rolle (43; 44). Disse studier belyser kun i mindre grad ledernes oplevelse af både muligheder og
begrænsninger i forhold til at håndtere og arbejde med mentale helbredsproblemer. Ligeledes
mangler der studier af, hvordan lederne identificerer og håndterer de lettere tilstande, der ikke
kan kategoriseres som egentlige psykiatriske diagnoser. Dette til trods for, at det må forventes, at
ledere oftere har medarbejdere med denne form for problematikker frem for de mere alvorlige
mentale helbredsproblemer såsom depression og angst (9).
Der findes så vidt vides ingen undersøgelser af, hvordan ledere i Danmark forebygger PTFP
(Psykisk relaterede Trivsels- og Fraværs Problemer) blandt deres medarbejdere, som er
publiceret i internationale tidsskrifter. Der er dog i de seneste år gennemført to danske
undersøgelser af henholdsvis Lederne (45) og Akademikernes Centralorganisation (AC) (46),
som giver lidt mere indsigt i lederes oplevelser af og erfaringer med håndteringen af mentale
belastninger hos medarbejdere. Ledernes hovedorganisation spurgte i deres undersøgelse 8.177
af deres medlemmer, som er ledere i både det private og det offentlige. De 6.006 respondenter
med personaleansvar er blevet stillet en række spørgsmål om sygefravær og stress blandt
medarbejderne. Af disse adspurgte ledere anser 95 % det som en vigtig ledelsesopgave at
håndtere stress hos deres medarbejdere, mens 55 % svarer, at de kun i nogen eller mindre grad
føler sig klædt på til at håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med medarbejdernes
stress (45). En undersøgelse fra Akademikernes Centralorganisation viser samme tendens.
Spørgeskema til undersøgelsen blev sendt ud til 79.699 erhvervsaktive medlemmer af
Akademikernes medlemsorganisationer, som 27.957 personer besvarede, hvilket giver en
svarprocent på 35,1 %. Undersøgelsen viser, at ledere både finder det vigtigt men også
vanskeligt at håndtere psykiske problemstillinger. Af de adspurgte ledere angiver 96 %, at det er
en vigtig del af deres ledelsesopgave at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, mens kun 43 %
oplever, at de i høj eller meget høj grad er fagligt godt klædt på til at sikre et godt psykisk
arbejdsmiljø blandt deres medarbejdere (46). Undersøgelserne fra Lederne og AC indikerer, at
der er en diskrepans mellem ledernes oplevelse af, at det er en central ledelsesopgave at
håndtere og arbejde med psykiske belastninger hos deres medarbejdere og ledernes oplevelse af
at have de fornødne redskaber og kompetencer til det.
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Studier viser, at kommunalt ansatte ledere sammenlignet med ledere i det private har væsentligt
flere opgaver relateret psykisk arbejdsmiljø og psykisk mistrivsel. I undersøgelsen foretaget af
Lederne, angiver 77 % af de kommunalt ansatte ledere, at de inden for de seneste tre år én eller
flere gange har haft en samtale med en medarbejder, der handlede om stress. Kun 55 % af
lederne i det private angiver det samme. Ligeledes har 62 % af de kommunalt ansatte ledere
fastholdt en medarbejder med stress mod kun 35 % af de privatansatte ledere. Kommunalt
ansatte ledere har også tre gange så meget erfaring med at afskedige medarbejdere med stress:
12 % af de kommunale ansatte ledere har én eller flere gange inden for de seneste tre år
afskediget en medarbejder med stress mod kun 4 % af de privatansatte ledere (45). På baggrund
af de præsenterede undersøgelser synes det at være særlig relevant at se på ledere i den
kommunale sektor. Disse ledere er derfor målgruppen for denne undersøgelse. Undersøgelsen
kan således bidrage til at opnå en mere detaljeret, praksisnær og nuanceret viden om, hvad
kommunale ledere tænker, oplever og gør i forhold til psykisk arbejdsmiljø og PTFP hos deres
medarbejdere.
3.5 Anbefalinger og udfordringer for arbejdspladsinterventioner
Meget alvorlige mentale helbredsproblemer er mere sjældne end mere almindeligt forekommende
common mental disorders (CMD) såsom depression, angst og stressrelaterede lidelser. En OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development) rapport fra 2012 henviser til, at beskæftigelsesfrekvensen for personer med CMD kun er 10-15 % mindre end frekvensen for personer uden
mentale helbredsproblemer (47). En stor andel, af de personer, der har CMD, er altså i arbejde, og det
kan derfor være relevant, at der udarbejdes og tilbydes indsatser på arbejdspladsniveau til at
identificere, støtte og fastholde medarbejdere med CMD i arbejdet.
Da mentale helbredsproblemer er meget udbredte, anbefales en omfattende indsats i forhold til
forebyggelse heraf samt støtte på arbejdspladserne (48). I den forbindelse er det muligt at anvende de
kendte principper fra folkesundhedsvidenskab, som inddeler forbyggende indsatser i primær
forebyggelse (har til formål at forhindre, at helbredsproblemer kan udvikle sig), sekundær
forebyggelse (har til formål at forhindre, at de første symptomer bliver til alvorlige helbredsproblemer) og tertiær forebyggelse (har til formål at forhindre, at helbredsproblemer bliver værre
eller kroniske).
Årsagerne til udviklingen af mentale helbredsproblemer er som angivet tidligere komplekse. På trods
af denne kompleksitet kan arbejdspladserne spille en rolle i forebyggelsen af mentale helbredsproblemer, som opstår i løbet af voksenlivet. Arbejdspladserne kan også bidrage til en bedre håndtering af
konsekvenserne af de mentale helbredsproblemer. Blandt andet kan arbejdspladserne bidrage til at
forebygge udvikling af mentale helbredsproblemer ved at sørge for at skabe og vedligeholde et godt
psykisk arbejdsmiljø (48;49).
I forhold til sekundære forebyggende indsatser kan arbejdspladserne især sørge for, at mindre eller
moderate mentale helbredsproblemer ikke udvikler sig til mere alvorlige tilstande. Det har stor
betydning, da mere alvorlige og kroniske mentale helbredsproblemer ofte fører til større funktionsnedsættelse og i forbindelse hermed til det større udfordringer for beskæftigelse end mindre alvorlige
mentale helbredsproblemer (47). Ved en gennemgang af den internationale forskningslitteratur blev
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der konkluderet, at især en tidlig identificering og behandlingsindsats samt en grundig afklaring af
den sygemeldtes funktionsnedsættelse er afgørende for sekundær forebyggelse (5).
Hvad angår tertiære forbyggende indsatser, kan arbejdspladserne primært hjælpe sygemeldte med
mentale helbredsproblemer med at vende tilbage til arbejdet. Den internationale forskningslitteratur
peger på, at det især er vigtigt, at alle relevante aktører bliver inddraget (den sygemeldte, arbejdsgiverne, kollegerne, men bl.a. også den sygemeldtes læge og psykolog), og at indsatsen er koordineret, dvs., at de enkelte aktører afstemmer deres anbefalinger og handlinger med hinanden, så den
sygemeldte ikke bliver konfronteret med modsatrettede beskeder (5;50;51). Derudover tyder
forskningsresultater på, at omfattende støtte, tilpasning af arbejdsopgaverne samt klarhed ift.
samarbejdsrelationer med kolleger har store betydning, når en sygemeldt medarbejder vender tilbage
til arbejde (5).
En særlig udfordring med mentale helbredsproblemer såsom depression, angst og stress er, at de
første tegn herpå er svære at identificere. Det gælder både for den enkelte, der oplever symptomer,
samt for andre, der er vidner til udviklingen af symptomer. Det skyldes bl.a., at de første symptomer
kan være meget diffuse og svære at tolke (6;7). Derudover kan der være en række barrierer i vejen for
at reagere på symptomerne. Medarbejderne kan opleve det som skamfyldt og som et personligt
nederlag at have udviklet mentale helbredsproblemer (8;52-54), og de kan derfor have vanskeligt ved
at henvende sig til lederen og bede denne om hjælp (55). For eksempel finder en undersøgelse blandt
medarbejdere fra 13 arbejdspladser, at kun 29 % af medarbejderne føler sig trygge ved at drøfte
mentale helbredsproblemer med deres leder (56). Det stiller store krav til lederen både at skulle
identificere psykisk mistrivsel hos medarbejdere, håndtere mistrivsel samt skabe en kultur, hvor
medarbejderne er trygge ved at bede om hjælp, inden den psykiske mistrivsel potentielt udvikler sig
til kortvarigt eller langvarigt sygefravær. Også lederne selv kan være usikre på om og hvordan, de
håndterer, at en medarbejder udviser tegn på psykisk mistrivsel eller mentale helbredsproblemer
(40;57). Tilsammen kan de ovenfor beskrevne barrierer føre til, at der, i stedet for en tidlig
identificering og håndtering af mentale helbredsproblemer, opstår lange faser af inaktivitet og
tavshed (57). Moll (2014) betegner kombinationen af forskellige barrierer som ”web of silence”, hvor
den ramte medarbejder ikke italesætter, hvordan denne har det, og hvor lederen eller kolleger ikke
sætter ord på, hvad de ser. Tavshed kan stå i vejen for rettidig reaktion samt for den nødvendige
hjælp til personer med mentale helbredsproblemer. Der er således brug for, at der findes løsninger og
handlemuligheder, således at arbejdspladser - herunder deres ledere – bedst mulig kan bidrage til at
forebygge, identificere og håndtere mentale helbredsproblemer hos deres medarbejdere.
3.6 Projektets fokusområde
Lederens opgaver i forhold til PTFP hos medarbejderne kan beskrives ud fra følgende fire situationer
eller niveauer 1) trivselsniveau (fremme af trivsel og forebyggelse af mistrivsel), 2) mistrivselsniveau
(håndtering af medarbejdere i risiko for mistrivsel samt aktuelle tilfælde af mistrivsel), 3) sygefraværsniveau (håndtering af medarbejdere med gentagent kortvarigt eller længerevarende sygefravær) 4)
tilbage til arbejdet niveau (håndtering af tilbagevenden til arbejdet efter længerevarende sygefravær).
Projektet er afgrænset til at fokusere på ledernes oplevede muligheder og udfordringer i forhold til
håndteringen af mistrivsel, sygefravær samt tilbagevenden til arbejde (niveau 2, 3 og 4). Figur 1
illustrerer projektets fokusområde.
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Figur 1. Projektets fokusområde

I dette projekt beskæftiger vi os således ikke med lederenes oplevelser af og erfaringer med at
forebygge mistrivsel og fastholde trivsel gennem deres daglige personaleledelse. Vores valg om at
udelade dette skal ikke forstås som om, at lederen ikke kan gøre en del for at forebygge mistrivsel hos
medarbejderne. Som vi tidligere har nævnt, peger forskningen på, at både ledelsesstil og andre
arbejdsmiljøfaktorer så som indflydelse, balance mellem krav og ressourcer, etc. har betydning for
medarbejderes psykiske velbefindende. Vores fravalg af dette tema er således ikke en underkendelse
af, at lederen (og organisationen som helhed) ikke har en opgave og et ansvar i forhold til at
forebygge psykisk relateret mistrivsel.
Vores valg om at fokusere på de sidste tre faser i modellen og ledernes erfaringer med og oplevelser
af at håndtere medarbejdere, der 1) viser tegn på mistrivsel, 2) har haft perioder med sygefravær eller
3) er i gang med at vende tilbage til arbejde efter at have været sygemeldte i længere tid, er funderet i,
at der som nævnt især mangler viden om dette, og at ledere kan føle sig usikre i at håndtere disse
problemstillinger.
Vi har valgt at anvende betegnelsen psykisk relateret mistrivsel i denne undersøgelse, selvom man i
litteraturen, som det også ses i afsnittet ”Baggrund og status over foreliggende viden” oftest finder
betegnelserne ’mentale helbredsproblemer’ og ’psykiske lidelser’ eller ’common mental disorders’. Vi
har valgt at anvende denne både mere overordnede og uklare betegnelse psykisk relateret mistrivsel i
denne undersøgelse for derigennem netop at understrege, at vi i projektet fokuserer på hele det
kontinuum af psykiske problemstillinger, som lederen kan stifte bekendtskab med hos medarbejderne: alt fra lettere reduceret trivsel til reelle kliniske problemstillinger som fx depression og angst.
Ledere kan ikke som i de videnskabelige undersøgelser formulere og styre efter faste inklusions- og
eksklusionskriterier, men må i stedet forholde sig til det, som opstår hos medarbejderen. En anden
grund til, at vi har valgt denne mere overordnede betegnelse, er, at ifølge dansk lovgivning er det op
til medarbejderen, om han eller hun vil fortælle lederen, hvad dennes helbredsmæssige problem er.
Lederen må således ikke spørge medarbejderen om dette. Derfor kan ledere også ofte være i den
situation, at de nok ved, at medarbejderen fx er fraværende på grund af psykisk relaterede
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problemer, men ikke har kendskab til, om og hvilken diagnose, der i så fald er tale om. Ledere
navigerer derfor ofte i dette gråzone felt, som betegnelsen psykisk relateret mistrivsel dækker over.
Som beskrevet inkluderer nærværende projekt en mere overordnet del, der undersøger, hvordan
lederne generelt oplever og håndterer PTFP hos medarbejdere samt en specifik del, der undersøger
ledernes erfaringer med TI, der udbydes af AMK. For at ledernes erfaringer med TI kan forstås, er det
nødvendigt at kende rammerne og fremgangsmåden i TI. Begge dele vil blive beskrevet i næste afsnit.
3.7 Beskrivelse af TI udbudt af AMK
TI er et tilbud fra AMK til medarbejdere og ledere ansat i Københavns Kommune, der kan anvendes i
forbindelse med fravær og mistrivsel på arbejdspladsen. Formål med og fremgangsmåde i TI er
beskrevet i en pjece (58) og på AMK’s hjemmeside (http://amk.kk.dk/). I dette afsnit beskriver vi,
hvad TI tilbyder til medarbejderne i Københavns Kommune, da det er lederens erfaringer med og
oplevelse af dette tilbud, vi undersøger i projektet. Tilbuddet består i kortere, afklarende forløb i
forbindelse med psykosociale eller fysiske problemstillinger, der har betydning for arbejdet. I den
tidligere nævnte pjece angives der, at TI kan bruges som hjælp til at finde relevante løsninger ved fx
generel mistrivsel, længerevarende fravær eller frygt for fravær, ønske om hjælp til at udarbejde
fastholdelsesplaner eller ved behov for afklaring af en arbejdssituation. AMK angiver, at TI har til
hensigt at give hjælp til selvhjælp og at støtte en dialog mellem medarbejder og leder. I forløbene
indgår hhv. korttidsterapi og behandling. I mere komplekse forløb, hvor forskellige aktører og
parallelle forløb skal koordineres (fx med jobcenter eller læge), understøtter TI yderligere udredning
og fungerer som tovholdere.
På TI’s hjemmeside angives det, at målet for TI er at skabe forudsætninger for et holdbart arbejdsliv,
herunder fastholdelse og nedbringelse af sygefravær blandt kommunens ansatte. Det fremhæves, at
TI lægger vægt på, at der arbejdes sammen med både medarbejder og leder, og at man forsøger at
balancere hensynet til den enkelte med hensynet til arbejdspladsens behov. Under rubrikken ’sådan
arbejder vi’ beskrives det, at der i TI-konceptet lægges vægt på at støtte medarbejder og leder i en god
dialog om muligheder og perspektiver for, at medarbejderen kan blive i eller vende tilbage til sit
arbejde.
De fagprofessionelle i TI er fysioterapeuter og psykologer med kliniske og socialfaglige kompetencer.
I nærværende undersøgelse af ledernes erfaringer med TI fokuserer vi som nævnt kun på psykosociale problemstillinger. Forløb målrettet psykosociale problemstillinger indeholder typisk fire-fem
samtaler mellem den henviste medarbejder og en psykolog. I pjecen fra TI og på hjemmesiden bliver
der gjort opmærksom på, at der er tavshedspligt i forhold til de ting, der kommer frem i samtalerne.
Der laves ligeledes altid aftaler om, hvad der eventuelt kan gå videre til andre - det drejer sig primært
om, hvad der kan gå videre fra lederen til medarbejderen og omvendt.
Tilmelding af en medarbejder til TI
Det er den nærmeste leder, der tilmelder en medarbejder til TI ved at udfylde et elektronisk
tilmeldingsskema (http://amk.kk.dk/tidligindsats)2. På tilmeldingsskemaet bliver det oplyst, at AMK
2

Der er også mulighed for, at en medarbejder kan få anonym rådgivning uden lederinvolvering. Dette tilbud behandles
dog ikke her.
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forudsætter, at medarbejder og leder har aftalt, at medarbejderen skal starte i et forløb hos TI. I
tilmeldingsskemaet bliver lederne bedt om kort at beskrive problemstillingen, der ønskes støtte eller
hjælp til, samt om at beskrive, hvordan problemstillingen påvirker medarbejderens arbejdsliv.
Lederen bliver også bedt om at beskrive medarbejderens oplevelse af problemstillingen, og hvordan
medarbejderens oplevelse/indstilling påvirker arbejdslivet. Der bliver i den forbindelse gjort
opmærksom på, at det forventes, at henvendelsen bliver drøftet med medarbejderen. Lederen bliver
også bedt om at angive, hvor mange fraværsperioder og –dage medarbejderen har haft i de seneste 6
mdr. og om Tillidsrepræsentant (TR) og Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er orienteret eller
involveret i sagen. Når TI har modtaget tilmeldingen, ringer en ansat fra TI til lederen for at høre
nærmere om problemstillingen på arbejdspladsen og planlægge det videre forløb – herunder behovet
for og ønsker om involvering og kontakt undervejs i forløbet. I det typiske forløb er der telefonisk
kontakt med leder 1-3 gange, mens arbejdspladsbesøg og rundbordssamtaler bliver gennemført i
under 10 % af forløbene.
Omfang af brug af TI i Københavns Kommune
Der arbejder pt. ca. 15 psykologer og 4 fysioterapeuter i TI, som udover de individuelle forløb er
involveret i en række forskellige projekter med bl.a. afholdelse af kurser, særlige organisatoriske
fraværsinterventionsforløb, udbredelse af træning i arbejdstiden, etc.
Med undtagelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) hvor TI indsatsen er blevet brugt i
mange år, er TI tilbuddet fortsat relativt nyt i de fleste af kommunens forvaltninger. Efterspørgsel har
dog været stærkt stigende gennem årene. For eksempel steg antal forløb per år fra 1.536 i 2013 til
2.006 forløb i 2015.
Tallene fra AMK viser, at mere en halvdelen af lederne i Københavns Kommune har anvendt
tilbuddet mindst en gang. Blandt dem, som har anvendt tilbuddet, har 75 % anvendt tilbuddet mindst
5 gange og ca. 30 % har anvendt tilbuddet mere end 20 gange. Anvendelsen er endnu højere i
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), hvor indsatsen har eksisteret i mange år.
En stor del af lederne ansat i Københavns Kommune har således erfaringer med TI, og andelen af
ledere, som har anvendt TI mange gange, er især stor i social- og sundhedsområdet.
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4 METODE
I dette kapitel præsenteres metode og refleksioner om metodevalg for nærværende forskningsprojekt.
For at øge gennemsigtigheden, som er et centralt kriterie i kvalitativ metode (59), beskriver vi
forholdsvis detaljeret følgende processer for undersøgelsen: samarbejdet med AMK, udvikling af
interviewguide, dataindsamling – herunder rekrutteringsstrategi samt gennemførelsen af interviews.
Afslutningsvis præsenteres analysestrategien.
4.1 Samarbejdet med AMK
Som tidligere angivet er nærværende forskningsprojekt blevet etableret gennem et samarbejde med
AMK. Vi vil her kort skitsere form og indhold for dette samarbejde. Det konkrete samarbejde har
hovedsageligt været koncentreret til forberedelsen af studiet og planlægningen af dataindsamlingen
samt rekruttering af interviewpersoner. Forskergruppen samt ansatte i AMK og lederen af TI mødtes
i alt tre gange, og der har været en række mailkorrespondancer samt telefonsamtaler. På de tre
indledende møder fik forskergruppen indblik i TI-konceptet. Ligeledes drøftede vi fokus for
undersøgelsen, forskningsspørgsmål og prioritering af de enkelte temaer samt mulige forskningsdesign. I begyndelsen af dette projekt var både en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse planlagt,
men grundet Københavns Kommunens planer om gennemførelsen af en større spørgeskemaundersøgelse blandt alle ledere i Københavns Kommune, blev den kvantitative undersøgelse sat på
stand by for ikke at belaste lederne med to spørgeskemaundersøgelser. På daværende tidspunkt var
spørgerammen udviklet og deslige blevet afprøvet og justeret ved hjælp af gennemførelsen af
kognitive interviews (60). Da den kvantitative del af undersøgelsen således ikke blev gennemført i
nærværende projekt, vil vi ikke udfolde udviklingen af spørgerammen yderligere her. Men vi finder
det relevant at nævne den, da arbejdet med spørgerammen og samarbejdet omkring denne med AMK
også har kvalificeret og beriget vores udvikling af den kvalitative interviewguide.
4.2 Udvikling af interviewguide
Interviewguiden blev udviklet på baggrund af de indledende drøftelser med AMK samt med
udgangspunkt i forskningslitteraturen og de eksisterende ”videnshuller” som gennemgået i kapitel 3.
Der blev afholdt pilotinterview med tre ledere. Gennemførelsen af pilotinterview har til formål at
nuancere og (af)bekræfte valg af temaer, supplere med andre relevante temaer samt teste, om
rækkefølge og måden, der spørges til temaerne, giver mulighed for et godt og naturligt flow i
interviewet (61). På baggrund af de gennemførte pilotinterviews blev der udarbejdet et refleksionsdokument, der samlede erfaringerne fra de tre interviews. Pilotinterviewene gav anledning til
småjusteringer i interviewguiden i forhold til formuleringer af enkelte spørgsmål samt en
opmærksomhed på ledernes potentielle oplevelse af usikkerhed som leder, hvis en eller flere
medarbejdere udvikler PTFP (Psykisk relaterede Trivsels- og Fraværs Problemer).
Den endelige interviewguide indeholdte temaer som ledernes oplevelse af og erfaring med at spotte
og håndtere medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer, deres oplevelse af at
have tilstrækkelig viden, redskaber og rammer til at håndtere disse problemstillinger, og om de
oplever eventuelle dilemmaer i relation til dette. Sidste del af interviewguiden sætter fokus på
ledernes benyttelse af, erfaring med og oplevelse af AMK’s tilbud TI til medarbejdere med
psykiskrelateret mistrivsel og sygefravær (se Bilag 2 for interviewguiden).
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4.3 Dataindsamling
I dette afsnit præsenteres rekrutteringsstrategien og resultatet af denne samt gennemførelsen af
interviews.
4.3.1 Rekrutteringsstrategi
Vi planlagde at interviewe syv ledere fra hver af følgende tre forvaltninger/områder: social og
sundhed, pædagogisk samt teknik og miljø. Baggrunden for at rekruttere fra de to førstnævnte
områder var, at der er et højt sygefravær hos medarbejdere inden for social og sundhed samt det
pædagogiske område sammenlignet med andre områder (62-64). Det er ligeledes hyppigst
medarbejdere inden for det pædagogiske område samt social- og sundhedssektoren, der har benyttet
”Tidlig Indsats” (65). Flere kvalitative forskere peger på, at det kan berige og nuancere undersøgelsen
af en genstand, hvis der er en vis heterogenitet blandt interviewpersonerne (66;67), og vi rekrutterede
derfor også ledere fra teknik og miljø, da det i samarbejde med AMK blev vurderet, at dette område
var i størst kontrast til de to andre i forhold til uddannelsesbaggrund, kønsfordeling, arbejdsindhold
samt hyppighed i anvendelsen af TI.
På baggrund af tidligere gennemførte kvalitative forskningsprojekter (68;69) forventede vi, at ca. 1520 % af de inviterede personer ville give positivt tilsagn om at deltage. Vi besluttede derfor at
udsende invitationsmail til 40 ledere fra hvert af de tre områder. AMK trak e-mail adresser for i alt
120 tilfældige ledere (40 fra hver af de tre forvaltninger), som havde anvendt TI inden for de seneste
fem år. Herefter udsendte vi en invitationsmail til de 120 potentielle deltagere, som blev informeret
om forskningsprojektet, om muligheden for at deltage i et interview og anonymitet (se Bilag 1 for
invitationsmailen). I mailen fremgik det, at interesserede kunne henvende sig på mail eller telefon til
personer fra forskergruppen. AMK er således vidende om identiteten på de 120 potentielle deltagere,
men har ikke kendskab til, hvem der tog kontakt til forskergruppen og hvem, der har deltaget i et
interview.
Allerede få dage efter udsendelsen af invitationsmailen havde vi fået tilsagn fra det nødvendige
deltagerantal, og vi måtte afvise 13 interesserede deltagere (seks fra det pædagogiske område, fire fra
social- og sundhedsområdet og tre fra teknik og miljø).
I nedenstående tabel har vi angivet informationer om de 21 interviewpersoner, og hvorledes de
fordeler sig således i forhold til område og anciennitet som leder. For at sikre anonymitet har vi ikke
angivet køn på interviewpersonerne, ligesom vi heller ikke har angivet deres eksakte anciennitet som
leder i deres nuværende stilling, men i stedet opgjort det i følgende intervaller: 0-2 år, 3-6 år, 7 år +
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Tabel 1: Informationer om interviewpersonerne
Interviewperson
Område
Anciennitet (år) som leder i
KBH Kommune
1
Pædagogiske
3-6
2
Pædagogiske
3-6
3
Pædagogiske
3-6
4
Pædagogiske
0-2
5
Pædagogiske
0-2
6
Pædagogiske
3-6
7
Pædagogiske
0-2
8
Social og sundhed
7+
9
Social og sundhed
0-2
10
Social og sundhed
0-2
11
Social og sundhed
3-6
12
Social og sundhed
3-6
13
Social og sundhed
7+
14
Social og sundhed
3-6
15
Teknik og Miljø
3-6
16
Teknik og Miljø
7+
17
Teknik og Miljø
7+
18
Teknik og Miljø
7+
19
Teknik og Miljø
3-6
20
Teknik og Miljø
0-2
21
Teknik og Miljø
0-2
Gennemsnitsancienniteten for interviewpersonerne i forhold til at have været leder i Københavns
Kommune er fem år. Størstedelen af interviewpersonerne fra områderne social og sundhed samt det
pædagogiske område var kvinder, mens der var en overvægt af mandlige interviewpersoner fra
teknik og miljø. Dette er i overensstemmelse med den generelle kønsfordeling inden for de tre
områder.
4.3.2 Gennemførelse af interview
Interviewene blev gennemført af rapportens tre første forfattere, som løbende drøftede og
diskuterede interviewgennemførelsen. For at sikre at de forskellige interviewere rammesatte og
introducerede formålet med undersøgelsen og interviewet så ensartet som muligt, fulgte hver
interviewer et introduktionsscript (se bilag 2 for interviewguiden), hvormed hver enkelt deltager fik
samme information om: formål med undersøgelsen, fokus og indhold for interviewet samt
information om anonymitet og fortrolighed.
Alle af interviewguidens temaer blev dækket i hvert interview, men rækkefølgen og den eksakte
formulering af spørgsmålene varierede i mindre grad fra interview til interview for at sikre et godt og
naturligt flow i interviewet. De rekrutterede interviewpersoner havde mulighed for at vælge, om
interviewet skulle gennemføres på deres arbejdsplads eller på NFA. De fleste valgte at blive
interviewet på deres arbejdsplads og enkelte kom ind på NFA. Interviewene varerede omkring en
time og blev alle optaget efter tilsagn fra interviewpersonerne. Alle ledere blev ved starten af
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interviewet spurgt om deres motivation for at deltage i interviewet. Interviewene blev efterfølgende
transskriberet af ansatte på NFA efter retningslinjer udarbejdet af projektgruppen.
4.4 Analysestrategi
I vores analysestrategi er vi inspireret af Steiner Kvale og Svend Brinkmanns fremstilling af
meningskondensering (61) samt af metoden template analysis (TA) (70). TA er karakteriseret ved, at der
allerede i udviklingen af interviewguiden defineres enkelte a priori kodningskategorier, som gradvist
udvides og udvikles i takt med dataindsamlingen og –analysen (70;71). Således har temaerne fra
interviewguiden guidet os i vores overordnede kategorisering af data. Vi har anvendt NVivo 11 til at
kode og systematisere data med udgangspunkt i vores interviewguide samt forskningsspørgsmål. Vi
har dog også været fleksible omkring dette, så nye relevante temaer kunne indgå i kodningen og
analyserne hvis relevant (se Bilag 3 for kodehierarki). Vi har i forskergruppen løbende drøftet og
ændret vores kodestrategier for derigennem bedst muligt at kunne besvare forskningsspørgsmålene
samt give plads til nyopståede emner og temaer. Dette er gjort på en række møder, hvor rapportens
første-, anden- og tredjeforfatter har diskuteret, afprøvet og justeret kodehierarkiet for at finde det
rette niveau mellem specificitet og bredde i de enkelte kodninger.
De mere datanære analyser er inspireret af Kvale & Brinkmanns analysemetode meningskondensering, hvor materialet gennemlæses for de meninger og erfaringer, interviewpersonerne udtrykker,
hvorefter disse inddeles i meningsenheder og efterfølgende samles og omformuleres til temaer, som
sammenfatter indholdet (fx undertemaerne for ”motivation for at anvende TI”). Der er løbende
blevet udarbejdet udkast til analyser, som er blevet drøftet i forskergruppen og justeret herefter.
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5 RESULTATER
I denne del af rapporten præsenteres resultaterne af analyserne. Analyserne er, som beskrevet under
4.3 Dataindsamling, baseret på 21 interviews med ledere fra tre områder (pædagogisk område, social
og sundhed, teknik og miljø) i Københavns Kommune. Resultatdelen er inddelt i seks afsnit, som alle
afsluttes med en kort sammenfatning. I alle afsnit fokuserer vi på det, der træder mest tydeligt frem i
interviewene.
Første afsnit belyser, hvorvidt lederne oplever, at de er ansvarlige for og kompetente til at håndtere
medarbejdere med PTFP (Psykisk relaterede Trivsels- og Fraværs Problemer). I andet afsnit beskriver
vi, hvordan lederne identificerer medarbejdere med PTFP, samt hvad lederne gør i praksis, når PTFP
træder frem hos deres medarbejdere. I tredje afsnit beskæftiger vi os med, om og hvilke sparringspartnere lederne benytter sig af, når de skal håndtere medarbejdere med PTFP. Fjerde afsnit
adresserer, hvordan lederne oplever, at de organisatoriske rammer påvirker deres mulighed for at
identificere og håndtere medarbejdere med PTFP. Der vil særligt blive fokuseret på organisationens
sygefraværsfokus og organisationens rammer og procedurer i relation til fravær. I femte afsnit
beskrives det, hvilke udfordringer og dilemmaer lederne oplever i forhold til både at håndtere den
enkelte medarbejder med PTFP og den øvrige medarbejdergruppe. Det sjette afsnit fokuserer på
ledernes anvendelse af og erfaringer med TI. TI er, jævnfør indledningen, et tilbud fra Arbejdsmiljø
København, der kan benyttes i forbindelse med fravær og mistrivsel på arbejdspladsen. I afsnit syv
fremsættes det først, hvornår lederne vælger at anvende TI, hvorefter vi fokuserer på, hvad der
motiverer lederne til at benytte TI. Herefter beskrives ledernes oplevelse af samarbejdet med TI.
Afsnittet afsluttes med en beskrivelse af udbyttet af medarbejderforløb hos TI.
5.1 Ledernes oplevelse af ansvar og kompetencer i forhold til medarbejdere
med PTFP
I dette afsnit beskrives det først, hvorvidt lederne oplever, at de er ansvarlige for at identificere og
håndtere medarbejdere med PTFP. Herefter ser vi på, om lederne føler, at de har de fornødne
kompetencer til at løfte opgaven.
5.1.1 Ledernes oplevelse af ansvar
Det fremgår af interviewene, at størstedelen af lederne oplever, at de har et ansvar for at nedbringe
fravær og håndtere psykisk relateret mistrivsel blandt deres medarbejdere. Lederne ser det som en
del af ledelsesopgaven at forbygge fravær ved at skabe en dialog med medarbejdere, der potentielt er
i mistrivsel. Det er en generel oplevelse blandt lederne, at trivselsundersøgleser og fraværsstatistikker
har stor betydning for, hvordan de vurderes som ledere. Lederne fremhæver i den forbindelse, at der
kan være en indbygget udfordring i at blive vurderet ud fra fraværsstatistikker. Det er en udfordring
både at skulle være rummelig og fleksibel i forhold til at få en medarbejder tilbage efter langtidsfravær og samtidig blive målt på at reducere fravær samt håndtere et uudtalt krav om, at medarbejderen skal afskediges, hvis denne ikke kan komme hurtigt tilbage igen.

23

Der er enkelte ledere, der ikke ser det som deres ansvar at forebygge fravær og mistrivsel. En leder
fremhæver, at han3 ikke ser det som sit ansvar at identificere mistrivsel, han reagerer kun, hvis
medarbejderen selv henvender sig. Han siger:
”Det er jo meget afhængigt af, hvilken type menneske der går med problemet. Nogle er meget lukkede,
og nogle er meget åbne [..]. Jeg har ikke tid, og jeg mener faktisk heller ikke, at vi har pligt til at gå at
åbne folk op, som ikke har lyst til det.” (Teknik og miljø, ledererfaring 7 år +).
Selvom størstedelen af lederne oplever, at de er ansvarlige for at håndtere mistrivsel og fravær hos
deres medarbejdere, oplever flere ledere en usikkerhed i forhold til, hvad der forventes af dem
udover de fraværssamtaler, som de har pligt til at gennemføre. Ligeledes mener flere ledere, at det er
svært at forholde sig til og håndtere de problemer, der udspringer fra medarbejderens privatliv, men
som også påvirker arbejdsfunktionen.
5.1.2 Føler lederne sig kompetente til at håndtere medarbejdere med PTFP?
Ovenfor blev det fremsat, at lederne generelt ser det som deres ansvar at nedbringe fravær og
håndtere mistrivsel. I nærværende afsnit ser vi nærmere på, hvorvidt lederne oplever at have
kompetencerne til at løfte ansvaret.
Interviewene viser, at der er en stor spredning i forhold til, hvor godt lederne føler sig klædt på til at
håndtere medarbejdere med PTFP. Flertallet af lederne oplever, at de har gode kompetencer til at
udføre opgaven. Nogle ledere fremhæver dog, at de gerne vil have udviklet deres kompetencer i
forhold til håndtering af PTFP. I hvilken grad lederne føler sig klædt på, synes at afhænge af 1)
omfanget af lederuddannelsen, 2) ledererfaring. Først præsenterer vi betydningen af lederuddannelse
og -kurser for ledernes oplevelse af at have de fornødne kompetencer til at håndtere PTFP. Dernæst
beskriver vi sammenhængen mellem ledererfaring og oplevelsen af have kompetencerne til at
håndtere PTFP.
Ledernes uddannelse
Flere af lederne fremhæver, at den lederuddannelse, de har fået gennem kommunen, har bidraget til,
at de føler sig klædt på til at håndtere medarbejdere med PTFP. En leder fortæller:
”Jeg har grunduddannelsen i ledelse og akademiuddannelsen[..]. Det har givet noget mere ro, fordi der
får man også en masse viden i forhold til regler, andres erfaringer og i forhold til hvilken vej, man skal
gå, når man står med virkelig komplicerede sager. Det giver også et større overblik over hvorfor, man
reagerer, som man gør, og hvor man kan sætte ind som leder.” (Social og sundhed, ledererfaring 35 år).
Enkelte ledere fremhæver kurser, der retter sig mod ”den vanskelige samtale”, som afgørende for, at
de føler sig klædt på til at håndtere medarbejdere med PTFP. Et mindre antal ledere har ikke fået
nogen uddannelse og har derfor et stort ønske om at komme på uddannelse for at blive klædt bedre
på til at håndtere medarbejdere med PTFP.

3

Vi anvender i rapporten ”han” og ”hun” tilfældigt i henhold til interviewpersonernes anonymitet
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Ledernes erfaringer
Størstedelen af lederne oplever, at deres ledererfaring er vigtig i forhold til håndtering af
medarbejdere med PTFP. En leder med mange års ledererfaring fortæller fx om nytten i at have
erfaring med at læse faresignaler hos medarbejderne og reagere på disse. En anden leder fremhæver
tillige, at ledererfaring har medført, at hun ikke længere bliver lige så følelsesmæssigt påvirket af, at
medarbejderen ikke har det godt. Den pågældende leder forklarer, at denne stadig føler med
medarbejderen men formår at fokusere på samtalens formål i stedet for på emotioner. Ansættelse i
psykiatrien samt generel livserfaring fremhæves også som betydningsfulde erfaringer i forhold til at
håndtere medarbejdere med PTFP. Desuden pointerer en leder, at egen erfaring med psykiske
problemer er en styrke, da ”det at man selv har haft sådanne problemer inde på kroppen” gør det lettere at
tale med medarbejderne om problemerne. En anden leder udtrykker:
”Fordi, selv om man er dygtig teoretisk og måske har en hel diplomuddannelse, så er det også
livserfaring, der nogle gange skal til.” (Pædagogisk område, ledererfaring 7 år +).
Hvad end der er tale om ledelses- eller livserfaring, fremhæver flere ledere, at de søger at kvalificere
deres erfaringer og forbedre deres praksis gennem kontinuerlige refleksioner efter hvert forløb med
en medarbejder med PTFP. Flere ledere fremhæver, at de reflekterer over, hvad der er gået godt, og
hvad de kunne have gjort anderledes i den enkelte situation. En leder forklarer:
”Jeg tror, der er meget stor forskel på at være helt nyuddannet leder og være en erfaren leder, for man
lærer jo også af sine fejl. Altså jeg har også siddet til nogle samtaler, hvor jeg efterfølgende tænkte, ej
hvad var det lige her, der gik galt, eller hvad kunne jeg have gjort bedre.” (Social og sundhed,
ledererfaring 7 år +).
5.1.3 Sammenfatning
Generelt har lederne en opfattelse af, at det er deres ansvar at håndtere PTFP. Ledernes ansvar synes
at være dem pålagt, idet lederne oplever at blive vurderet ud fra og målt på trivselsundersøgleser og
fraværsstatistikker. Mange ledere interesserer sig også for deres medarbejdere og vil gerne hjælpe
dem til at håndtere deres problemer. Selvom lederne føler sig ansvarlige for at håndtere PTFP, er flere
også usikre på, hvad der forventes af dem udover de formelle fraværssamtaler. Samtidig er der stor
forskel på, hvor kompetente lederne vurderer, at de er til at tage sig af PTFP. Ledernes oplevelse af at
være kompetente til at håndtere PTFP afhænger primært af omfanget af både uddannelse og erfaring.
De ledere, der ikke føler sig klædt på, vil gerne udvikle deres kompetencer inden for dette område.
5.2 Ledernes håndtering af medarbejdere med PTFP
I dette afsnit beskriver vi, hvordan lederne identificerer medarbejdere med PTFP, samt hvad lederne
gør i praksis, når PTFP træder frem hos deres medarbejdere.
5.2.1 Identificering af medarbejdere med PTFP
Analyserne viser, at der er tre måder, hvorpå lederne bliver opmærksomme på medarbejdere i
mistrivsel: 1) adfærdsændring hos medarbejderen, 2) kolleger giver udtryk for deres bekymring, og 3)
medarbejderen henvender sig. I det følgende afsnit vil vi belyse disse identificeringsmetoder separat.
Sidst i afsnittet ser vi på betydningen af den daglige kontakt mellem leder og medarbejder, da denne
synes at have indflydelse på lederens muligheder for at identificere medarbejdere i mistrivsel.
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Lederne identificerer mistrivsel ved adfærdsændring
Flere af lederne bliver opmærksomme på PTFP ved, at medarbejderens adfærd ændrer sig.
Adfærdsændringerne kan komme til udtryk som samarbejdsvanskeligheder, lavere produktivitet,
tristhed, negativitet, klager samt øget sygefravær. En leder fortæller, hvordan en medarbejder med
PTFP skældte sine kolleger ud. Det gjorde lederen opmærksom på, at der var et problem. Ændringer i
medarbejderens adfærd er for mange ledere en indikator på, at der kan være brug for handling.
Ledernes strategi er i sådanne tilfælde oftest en formel eller uformel samtale med medarbejderen,
hvor det afdækkes, hvordan medarbejderen kan hjælpes.
Kolleger giver udtryk for deres bekymring
I nogle tilfælde bliver lederne opmærksomme på PTFP hos en medarbejder ved, at medarbejderens
kolleger henvender sig til lederen og oplyser om tegn på mistrivsel. En leder uddyber, hvordan det
kan bidrage til, at problemerne håndteres i tide:
”Så kommer kollegerne til mig, og så tager jeg en snak med medarbejderen. Det er ligesom at tage det i
opløbet - tage fat i vedkommende og lige sige: ”der er sku noget her, skal vi ikke lige? Og så drikke en
kop kaffe og så videre.” (Teknik og miljø, ledererfaring 7 år +).
I andre tilfælde bliver lederne opmærksomme på mistrivsel mere indirekte. Det kan være ved
observation af negative dynamikker i teamet eller samarbejdsvanskeligheder mellem medarbejderne.
Lederne kan eksempelvis overhøre, at medarbejdere bagtaler en kollega eller giver udtryk for
samarbejdsvanskeligheder. Lederne oplever, at denne indirekte information om kollegiale problemer
giver dem bedre mulighed for at få stoppet problemerne, inden de eskalerer. Lederne anvender
således både direkte og indirekte information fra kolleger til at identificere mistrivsel hos enkelte
medarbejdere eller i teamet.
Medarbejderen henvender sig
I enkelte tilfælde kommer medarbejderen selv og fortæller lederen om mistrivsel, som både kan være
arbejds- og privatrelateret. En leder beskriver, hvordan en medarbejder har henvendt sig:
”Der er en medarbejder, der kommer til mig og siger, ”jeg havde det sådan i weekenden, at jeg gad ikke
gå på arbejde, og så halede jeg mig selv op i håret, for det skulle jeg. Jeg sad faktisk bare og gloede ud i
luften’. Vi aftalte så, at det ikke er rigtigt, at man har det sådan, og så kom Arbejdsmiljø København
[TI] på.” (Teknik og miljø, ledererfaring 7 år +).
I de tilfælde, hvor medarbejderen selv henvender sig til lederen med problemer, synes der at være en
tendens til, at medarbejder og leder har en tæt og daglig kontakt. Det kan potentielt bidrage til en
større grad af tillid mellem medarbejder og leder, som kan gøre det lettere for medarbejderen at
fortælle lederen om mistrivsel. Tætheden kan imidlertid også give nogle udfordringer for lederen. En
leder fortæller, at der er risiko for at blive overinvolveret i medarbejderens private problemer, hvis
medarbejderen er for åben og ”ligesom ikke har noget filter på”. Der er også enkelte eksempler på, at
lederen ikke opdager, at medarbejderen har PTFP i tide. En leder fortæller om, hvordan en medarbejder pludselig bryder rystende og grædende sammen, og ”næsten var uopnåelig i kontakten” for derefter
at blive langtidssygemeldt.
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Betydningen af den daglige kontakt mellem leder og medarbejder
Ledernes muligheder for at blive opmærksomme på medarbejdere med PTFP kan være afhængig af
en forholdsvis tæt kontakt mellem medarbejder og leder. Det er imidlertid ikke alle ledere, der har en
hyppig kontakt med deres medarbejdere. Den begrænsede kontakt skyldes ifølge flere ledere, at de
enten har for mange administrative opgaver, at de ikke altid er fysisk placeret på samme sted som
deres medarbejdere, eller de arbejder på forskellige tidspunkter på døgnet. Flertallet af lederne
oplever, at en hyppig kontakt til deres medarbejdere er fordelagtig og vigtig for at identificere og
håndtere PTFP, men det er vanskeligt for nogle ledere at have denne kontakt i praksis. En leder
fortæller:
”med det opgavesæt, vi som ledere har i dag, hvor der bliver presset mere og mere administrativt ned
over os, og nærværet med medarbejderne bliver mindre og mindre, så synes jeg, det er svært at spotte
det, inden det næsten er for sent.” (Social og sundhed, ledererfaring 7 år +).
Nogle ledere strukturerer og organiserer sig til en øget daglig kontakt med deres medarbejdere,
selvom det til tider kan give lidt længere arbejdsdage. En leder fortæller eksempelvis, hvordan han
tilrettelægger sin arbejdsdag, så han kan følge med i, hvordan medarbejderne har det og identificere
potentielle problemstillinger:
”Jeg prøver altid at være her, eller det er jeg stort set altid klokken halv otte om morgenen, så møder
jeg jo folk, når de møder ind, og så får jeg sendt mit daghold afsted. Og jeg er her også om
eftermiddagen, når mit eftermiddagshold møder ind. Jeg prøver at undgå at have møder på de
tidspunkter, netop for at kunne være omkring dem der og se, hvordan de har det og være med på
briefinger og sådan.” (Teknik og miljø, ledererfaring 7 år +).
Interviewene viser, at kolleger spiller en større rolle i forhold til identificering af PTFP, når lederen
ikke har mulighed for en tæt kontakt med medarbejderne. I de tilfælde fremhæver lederne, at de er
afhængige af, at kollegaerne melder ind med deres mistanke, da det er deres eneste mulighed for at
tage problemet i opløbet, hvis medarbejderen ikke selv henvender sig.
5.2.2 Håndtering af medarbejdere med PTFP
I nærværende afsnit vil det blive beskrevet, hvordan lederne i praksis håndterer medarbejdere med
PTFP, efter problemerne er identificeret. Der vil blive fokuseret på, hvordan lederne initierer en
kontakt til den pågældende medarbejder samt på, hvad lederne gør for at få en sygemeldt
medarbejder tilbage til arbejdet. Vi vil ligeledes se nærmere på, hvilke udfordringer der kan være
forbundet med at tage hånd om medarbejdere med PTFP. I den forbindelse vil vi fokusere på, om
lederne oplever at kunne vurdere, hvad de kan kræve af medarbejdere, og om de kan tilbyde dem de
nødvendige tilpasninger af arbejdsopgaverne.
Den første samtale
Når lederen har identificeret mistrivsel hos en medarbejder, er den mest almindelige praksis herefter,
at hun tager en samtale med den pågældende medarbejder. Samtalen kan være i form af en formel
planlagt samtale som fx en omsorgssamtale, hvis medarbejderen har overskredet den fastsatte grænse
for sygeperioder. Den første samtale kan også gennemføres mere uformelt, hvor lederen fx henvender
sig til medarbejderen på gangen eller ved kaffemaskinen. Ved den uformelle samtale spørger lederen
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indirekte til, hvordan vedkommende har det, eller konfronterer medarbejderen direkte med lederens
bekymring. En leder forklarer:
”Det er jo det med på én og samme tid at stikke en føler ud - ”hvordan har du det?” - men også at sige
til medarbejderen, ”jeg ser dig, jeg hører dig, jeg lægger mærke til, hvordan du ser ud’.” (Social og
sundhed, ledererfaring 0-2 år).
Citatet viser, at lederen ved en uformel samtale ikke udelukkende forsøger at afdække, hvorvidt
medarbejderen er i mistrivsel. Lederen signalerer samtidig til medarbejderen, at hun er opmærksom
på og bekymrer sig om medarbejderen. En anden leder uddyber, hvordan hun under den første
samtale med medarbejderen prøver at forebygge fravær og yderligere mistrivsel. Det gør hun ved at
opfordre medarbejderen til selv at være opmærksom på egen arbejdskapacitet og til at sige fra, hvis
medarbejderen ikke magter at varetage en opgave.
Enkelte ledere oplever, at det kan være svært at tale med medarbejdere om PTFP. En leder udsætter i
nogle tilfælde at afholde samtaler, selv om han er bevidst om, at samtalerne er vigtige. Lederen
forklarer:
”Ja, men det kan godt være, at jeg nogle gange slet ikke takler det. At jeg glider uden om, fordi det er
svært. Selv om det er svært, så bliver du sgu nok nødt til at tage den op alligevel, ikke. Det der med at
glide uden om – det kan gå en enkelt gang, men det går ikke i det lange løb.” (Teknik og miljø,
ledererfaring 7 år +).
Tilbagevenden til arbejdet efter sygefravær
Lederne forklarer, at formelle samtaler i forbindelse med fravær og langtidssygemeldinger ofte
involverer udarbejdelsen af en ’mulighedserklæring’. I denne erklæring udarbejder lederen i
samarbejde med medarbejderen og dennes praktiserende læge en plan for medarbejderens
arbejdsopgaver- og tid. Herved afstemmes arbejdstid og arbejdsopgaver til medarbejderens
ressourcer. En leder beskriver, hvilke overvejelser hun gjorde sig i forhold til arbejdstid og
arbejdsopgaver i forbindelse med en medarbejders tilbagevenden efter sygemelding:
”Vi startede meget stille og roligt op med nogle få timer om ugen og med nogle udenomsopgaver, som
vi har aftalt. Det var ikke opgaver med stort ansvar i og slet ikke ansvar for personlig pleje og sådan
noget. Nu er hun stille og roligt startet op på at pleje beboerne igen. Men hun har stadig weekendfri,
fordi der ligger et væsentligt større ansvar i det at være på arbejde i weekenden.” (Social og
sundhed, ledererfaring 7 år +).
En leder inden for teknik og miljø fremhæver, at han har meget fokus på, at det skal være en god
oplevelse for medarbejderen at vende tilbage til arbejdspladsen efter sygemelding. Lederen
arrangerer derfor, at den tilbagevendte medarbejder bliver tilknyttet en kollega i en periode, så de
kan sparre og hjælpes ad med arbejdsopgaver. Alternativt får den tilbagevendte medarbejder kun
arbejdsopgaver, som medarbejderen føler sig tryg ved at udføre. Flere ledere oplever, at det er
nødvendigt, at arbejdsopgaverne er meget klart definerede for den tilbagevendte medarbejder, og at
det er fordelagtigt med en tidlig men skånsom tilbagevenden til arbejde – ofte kun med få
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arbejdstimer dagligt. Lederne erfarer, at en tidlig opstart fastholder medarbejderens tilknytning til
arbejdspladsen og reducerer langtidsfraværet.
Størstedelen af lederne anser det således som vigtigt, at medarbejdere med PTFP bibeholder en
tilknytning til arbejdspladsen, selvom det kun er få timer om ugen. Endvidere fremhæver de det som
vigtigt, at arbejdsopgaverne er klart definerede, og at der er fastsat en plan for optrapning af arbejdstid for disse medarbejdere. Mulighedserklæringen hjælper nogle ledere i disse henseender og giver
struktur og fremdrift i forløbet hos medarbejdere med PTFP. Enkelte ledere oplever imidlertid, at
formelle procedurer, såsom at benytte mulighedserklæringer, er for tidskrævende. Især oplever
ledere, der har mange medarbejdere i reference, at det er svært at finde tid til disse opgaver og til at
gå i dybden med problemerne.
Ledernes vurdering af medarbejderens arbejdsevne
Flere ledere giver udtryk for, at det kan være svært at vurdere, hvor meget de kan kræve af
medarbejdere med PTFP både i henhold til arbejdstid og arbejdsopgaver. En leder beskriver:
”[…] ”og så tager du mulighedserklæringen med til lægen, og så må lægen vurdere, hvor lang tid
du skal være delvis sygemeldt”. Jeg skrev, at vi efter 14 dage skulle evaluere, hvordan det havde
været at være på arbejdet fra 8-13 hver dag.[…] Jeg kunne godt mærke, at jeg følte mig som en
meget hård leder, der pressede hende til at komme tilbage på arbejdet.” (Pædagogisk område,
ledererfaring 0-2 år).
I citatet fremgår det, at lederen oplever sig selv som hård leder, der presser medarbejderen tilbage på
arbejde uden at vide, om det er hensigtsmæssigt. En anden leder forklarer, hvordan hun for hurtigt
fik en medarbejder tilbage på arbejde med det resultat, at den pågældende medarbejder ikke var klar
til at starte på arbejde og derfor blev sygemeldt igen. Flere ledere giver således udtryk for, at de er
usikre på, hvilke krav de kan stille til medarbejdere med PTFP. Der er ligeledes en tendens til, at
ledere også er usikre på, om de træffer de rigtige beslutninger vedrørende arbejdstid og
arbejdsopgaver. En leder formulerer det således:
”Nogle gange kan jeg være i tvivl om, hvorvidt det er det rette, jeg gør. Og nogle gange kan jeg
da også blive i tvivl om, om jeg er for hurtig med løsningerne og om hvor henne i deres psykiske
tilstand, de er lige nu. Men jeg har det også bare sådan, at jeg tænker, vi er jo arbejdsgivere - ikke
psykologer.” (Social og sundhed, Ledererfaring 7 år +).
Citatet viser, at lederen står i et dilemma, da hun skal varetage to modsatrettede interesser. Der skal
tages vare på medarbejderen med PTFP, men arbejdspladsen skal ligeså tilgodeses. Derfor kan det
være svært at træffe en beslutning vedrørende arbejdstid og arbejdsopgaver.
Flere ledere fremhæver, at det ikke kun er en udfordring at vurdere, hvad der kan kræves af en
medarbejder med PTFP. Det er ligeledes en udfordring, når medarbejderen selv har urealistisk høje
forventninger til egen formåen og arbejdsevne. Dette kan volde medarbejderen udfordringer i forhold
til at klare de aftalte arbejdsopgaver i praksis. En leder fortæller om en sådan situation:
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”Jeg havde mange samtaler med hende i forhold til at aflaste og omlægge arbejdsopgaver. Så det
er egentlig først i bakspejlet, jeg kan se, at det var en forkert approach. Hun skulle ikke have haft
noget valg. Der skulle jeg have haft nogle andre øjne på, men der troede jeg jo, at min egen
vurdering var korrekt. Jeg skulle selvfølgelig have sagt ’nej det holder ikke, nu fjerner jeg
halvdelen af dine opgaver’.” (Teknik og miljø, ledererfaring 7 år +).
Citatet viser, hvordan lederen har lyttet til medarbejderens vurdering af egen kapacitet, hvilket viste
sig at være for optimistisk og derfor resulterede i en langtidssygemelding. I nogle tilfælde står
lederen således i en situation, hvor han, på trods af at arbejdsgivers interesse skal varetages, skal være
den, der afholder en medarbejder fra at arbejde for meget.
Ledernes muligheder for tilpasning af arbejdsopgaver
Ovenfor blev det beskrevet, hvordan flertallet af lederne benytter en mulighedserklæring som en
hjælp til at justere arbejdsopgaver- og tid efter medarbejderens arbejdsevne. Der er i den forbindelse
en tendens til, at lederne, primært inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske
område, oplever, at det er vanskeligt at justere i arbejdsopgaverne. Det skyldes, at der i disse
professioner kræves meget menneskelig kontakt og nærvær uanset hvilke opgaver, medarbejderne
har. Det kan være svært for medarbejdere med PTFP at håndtere denne kontakt. En leder forklarer
det således:
”Mulighederne er begrænsede, især fordi man her skal have overskud til borgerne. Vi kan ikke lave alle
mulige skånejobs. Engang imellem kan vi godt lave lidt i en periode, men det har sine begrænsninger.”
(Social og sundhed, ledererfaring 7 år +).
Lederne inden for både social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område har generelt en
oplevelse af, at det er lettere at foretage ændringer i arbejdstid frem for i arbejdsopgaver. Nogle af
lederne vurderer, at de manglende muligheder for at justere i arbejdsopgaver eller omplacere
medarbejdere med PTFP medfører, at sygemeldinger af og til forlænges mere end nødvendigt.
Medarbejderne med PTFP ville ifølge lederne kunne varetage administrative opgaver eller andre
opgaver med mindre menneskelig kontakt. Men sådanne opgaver er få inden for social- og
sundhedsområdet samt det pædagogiske område.
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5.2.3 Sammenfatning
Analyserne viser, at der er tre måder, hvorpå lederne primært bliver opmærksomme på medarbejdere i mistrivsel: 1) adfærdsændring hos medarbejderen, 2) kolleger giver udtryk for deres
bekymring, og 3) medarbejderen henvender sig. Ledernes muligheder for selv at identificere
medarbejdere med PTFP er i høj grad afhængig af, hvor tæt en kontakt der er mellem leder og
medarbejder.
Når lederen har identificeret eller er blevet gjort opmærksom på mistrivsel hos en medarbejder, tager
hun oftest en samtale med den pågældende medarbejder. Nogle ledere afholder kun de formelle
samtaler, de har pligt til, mens andre ledere herudover taler med medarbejderen på en mere uformel
måde. Enkelte ledere har svært ved at tale med medarbejderen om PTFP, da de oplever det som et
sensitivt emne at berøre. Ved samtaler vedrørende sygefravær anvender mange ledere en mulighedserklæring for at få en professionel vurdering, da både ledere og medarbejdere har svært med at
vurdere arbejdsevnen.
Ledere inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område kan have svært ved at
finde arbejdsopgaver, som medarbejdere med PRTFP kan varetage. Derudover kan nogle ledere
opleve det som en udfordring og nogle gange som et dilemma både at være arbejdsgiver og
omsorgsfuld leder.
5.3 Ledernes sparringspartnere
Ovenfor er det beskrevet, hvordan lederne identificerer og håndterer medarbejdere med PTFP. I dette
afsnit vil vi derfor se nærmere på, om og hvem lederne benytter sig af som sparringspartnere, når de
skal håndtere medarbejdere med PTFP.
Analyserne viser, at det er meget forskelligt, hvem lederne sparrer med, når de skal håndtere
medarbejdere med PTFP. Lederne henviser især til fire forskellige sparringspartnere: 1) deres
overordnede leder, 2) de ligestillede ledere 3) tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant 4)
psykologer fra TI. Nedenfor fremsættes ledernes erfaringer med de tre førstnævnte sparringspartnere, mens erfaringer med TI som sparringspartner behandles separat i afsnit 7.
5.3.1 Sparring med den overordnede leder
Det synes at variere meget, hvorvidt lederne inddrager eller sparrer med deres overordnede leder i
forbindelse med håndteringen af medarbejdere med PTFP. Nogle ledere inddrager først den
overordnede leder ved tjenstlige samtaler med medarbejderen, mens den overordnede leder i andre
tilfælde bliver brugt ad hoc som sparringspartner i relation til medarbejdere med PTFP. De ledere,
der løbende sparrer med deres overordnede leder, oplever, at det giver dem en tryghed, støtte og
sikkerhed i forhold til håndteringen af PTFP. En leder uddyber:
”Jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre, hvis jeg havde en klyngeleder, som jeg ikke kunne sparre med. Det
har været helt afgørende, at jeg har kunnet kigge på hende, både som en der er mere erfaren, men også
som en der er meget ordentlig.” (Pædagogisk område, ledererfaring 0-2 år).
Selvom alle de interviewede ledere ikke altid anvender deres overordnede leder som
sparringspartner, fremhæver lederne generelt, at den overordnede leder deltager i de mere alvorlige
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sygefraværssamtaler, hvor medarbejderen nærmer sig en afskedigelse. Lederne pointerer i den
forbindelse, at de sætter pris på, at den overordnede leder deltager i samtalerne. Begrundelsen for, at
de værdsætter den overordnede leders deltagelse varierer. Nogle ledere føler sig ikke klædt på til at
tage samtalerne og værdsætter derfor, at den overordnede leder kan supplerer til samtalerne, ligesom
det også fremhæves, at det er rart, at den overordnede ledere tager de svære beslutninger om
afskedigelse. Endvidere fremhæves også signalværdien i, at der deltager en med højere autoritet i
samtalen, så medarbejderen forstår ”at nu er samtalen alvorligt ment”. Flere ledere forklarer tillige,
hvordan de ofte får for meget medfølelse for medarbejderen til sygefraværssamtaler. De fremhæver i
den forbindelse, at medfølelsen især opstår, fordi de kender medarbejderen godt, hvilket giver dem
forståelse for og indsigt i medarbejderens problemer. I en sådan situation fremhæves det også som
hensigtsmæssigt, at den overordnede leder deltager. En leder forklarer:
”..det er en meget god konstellation, at jeg har en chef, som kan tage beslutningerne. Jeg bliver jo
fedtet ind i mine medarbejdere. Også selv om jeg synes, at nu må de tage sig sammen. Når jeg så
sidder sammen med dem, så kan jeg jo godt forstå dem.” (Pædagogisk område, ledererfaring 3-5
år).
Selv om lederne generelt værdsætter, at den overordnede leder hjælper dem med at træffe de svære
beslutninger, er der dog også et enkelt eksempel på det modsatte. Her oplever lederen, inddragelse af
den overordnede leder som en procedure, der trækker processerne i unødigt langdrag og efterlyser
derfor beføjelser til selv at kunne afskedige personale. Denne oplevelse kan enten bunde i, at de
fastlagte procedurer vedrørende afklaring af medarbejderens arbejdsevne, medfører, at processen
starter forfra, når den overordnede leder inddrages, eller i at den overordnede leder har svært ved at
tage svære beslutninger om afskedigelse, hvilket forlænger forløbet. Uanset om årsagen skal findes i
det ene eller det andet, opleves det som problematisk for lederen, der føler sig forpligtiget overfor det
øvrige personale.
5.3.2 Sparring med de ligestillede ledere (ledergruppen)
Størstedelen af de interviewede ledere sparrer med deres lederkolleger om håndtering af
medarbejdere med PTFP. Der er imidlertid meget stor forskel på, hvornår og hvordan denne sparring
finder sted, men helt overordnet kan der skelnes mellem den spontane sparring og den formaliserede
sparring. Den spontane sparring, som anvendes, hvis et akut behov opstår, foregår ad hoc med
lederkolleger. Sparringen er enten med kolleger, som lederen føler sig særligt tæt på, eller med hele
ledergruppen på ledermøder. Den formaliserede og systematiske sparring foregår typisk på
ledermøder, hvor lederne på skift får til opgave at forberede sig på at fremlægge en vanskelig case i
forhold til PTFP. Herefter er der en fælles refleksion og drøftelse i ledergruppen, hvor lederens
håndtering gennemgås og alternative løsningsforslag fremsættes. En leder forklarer i denne
forbindelse:
”Vi kører workshops i ledergruppen, hvor vi beskriver vores egne cases og laver ledelsessparring på
dem. Hvis jeg fx har en case, så præsenterer jeg, hvad jeg har gjort, hvordan jeg har gjort, hvorfor jeg
har gjort det, og så laver vi simpelthen en ledelsesdiskussion.” (Teknik og miljø, ledererfaring 7 år
+).
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Den sparring kan udmunde i praktiske tiltag. En leder fortæller fx, at de på ledermøder praktisk
hjælper hinanden med at finde arbejdsopgaver til medarbejdere, der ikke kan varetage deres aktuelle
opgaver i det pågældende område.
Både den spontane og formaliserede ledersparring kan have et prædefineret formål. En leder fortæller
eksempelvis, hvordan hun benytter en lederkollega til sparring, så hun kan holde fast i egne
beslutninger, fordi hun er tilbøjelig til at få for meget medfølelse med medarbejderne. Lederen har
brug for sparring til at finde balancen mellem omsorg for medarbejderne og lederrollen. Lederen
fortæller:
”Jeg synes, at det er rigtigt svært at træffe en beslutning, hvor jeg kan mærke, at jeg har lyst til, at mit
hjerte skal løbe af med mig. Men min afdeling har brug for, at jeg står fast. Der kan jeg specielt bruge
en af mine afdelingslederkolleger som sparringspartner og sige: ’kan du ikke lige hjælpe mig med at
holde fast her?’.” (Social og sundhed, ledererfaring 0-2 år).
En mindre andel af de interviewede ledere har kun lidt eller ingen sparring med ledergruppen
omkring håndtering af medarbejdere med PTFP. Nogle af disse ledere efterspørger sparring i form af
fx netværksgrupper, hvor de kan drøfte udfordringer og specifikke problemstillinger med andre
ledere. Derimod er der også eksempler på ledere, der bevidst ikke sparer med andre ledere. En leder
forklarer, at årsagen til, at de ikke sparer med hinanden i ledergruppen, er, at man ikke ønsker at
”blotte sig” ved at give udtryk for, at han har behov for sparring til håndtering af problematikkerne.
Lederen siger:
”Vi har ikke berøringsangst for at tale om det. Vi gør det bare ikke, og det, tror jeg, igen har noget at
gøre med de der faglige ambitioner. Det er sgu dét, det handler om” (Teknik og miljø,
ledererfaring 7 år +).
Citatet viser en dobbelthed. Lederen fortæller, at lederne på arbejdspladsen ikke har berøringsangst,
men samtidig påpeger han, at de ikke vil vise overfor andre ledere, at det er en udfordring at
håndtere PTFP, da det kan indikere manglende faglige kompetencer.
5.3.3 Sparring med tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR)
Lederne synes generelt, at de har godt samarbejde med både TR og AMR. Der er dog stor forskel på,
hvor veletableret dette samarbejde er. Samarbejdet spænder fra, at TR kun deltager i sygefraværssamtaler og AMR kun udarbejder de planlagte APV’er til et meget tæt samarbejde med sparring, ad
hoc drøftelser og månedlige møder om blandt andet PTFP. Lederne fortæller, at et godt samarbejde
udmønter sig i, at AMR eller TR kommer til lederen, hvis de oplever, at der er konflikter eller
mistrivsel i medarbejdergruppen. Herefter drøfter lederen, TR og AMR i fællesskab, hvordan de skal
takle problemerne. En leder siger således om samarbejdet:
”Jeg synes, det er godt, altså hvis de observerer noget, så orienterer de mig om det, og hvis jeg
observerer noget, så orienterer jeg dem om det. Og vi skal have den dialog, fordi det er jo os, der skal
sige, ’hov, hvad gør vi?” (Teknik og miljø, ledererfaring 7 år +).
Ud over ad hoc samarbejdet beskriver nogle ledere, hvordan samarbejdet med TR og AMR er sat i
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system i form af fx jævnlige møder med emner såsom: aktuelle problematikker, anmelderser til Tidlig
Indsats (TI) eller status for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
5.3.4 Sammenfatning
Analyserne viser, at de fleste ledere hyppigt anvender sparringspartnere såsom deres overordnede
leder, deres lederkollegaer samt TR og AMR.
De ledere, der primært sparrer med deres overordnede leder, har ofte en god kontakt til denne i
forvejen. Lederne ved derfor, at den overordnede leder kan supplere hende i håndteringen af PTFP.
Der er imidlertid også flere ledere, der anvender den overordnede leder ved svære
sygefraværssamtaler, da det giver lederne en tryghed ikke at sidde alene med ansvaret til samtalerne.
Flertallet af lederne sparrer med deres lederkolleger enten spontant eller mere formelt med hele
ledergruppen på møder. Enkelte ledere sparrer ikke med ligestillede ledere. Det kan skyldes faglig
stolthed, eller at der ikke er mulighed for sparring rent praktisk.
Der er stor forskel på, hvor meget lederne sparrer med TR og AMR. Ledere med et tæt samarbejde
med TR og AMR fremhæver fx, at samarbejdet betyder noget for, hvordan og hvor hurtigt PTFP
identificeres.
5.4 Rammer for håndtering af PTFP hos medarbejdere
I dette afsnit beskrives det, hvordan lederne oplever, at de organisatoriske rammer påvirker deres
håndtering af medarbejdere med PTFP. Interviewene viser, at lederne fremhæver to organisatoriske
faktorer, der påvirker håndteringen af trivsel og fravær: 1) organisationens sygefraværsfokus og 2)
organisationens rammer og procedurer i relation til fravær og afskedigelse. Nedenfor vil disse emner
blive behandlet separat.
5.4.1 Omfattende sygefraværsfokus i organisationen
Lederne har generelt en oplevelse af, at der i organisationen er omfattende fokus på sygefravær og på
nedbringelse heraf, hvilket medfører, at de føler sig forpligtede til at fokusere på sygefraværsstatistikkerne og til at sætte initiativer i gang. Herudover oplever mange ledere, jævnfør afsnit 2.1, at
fraværsstatistikkerne har stor betydning for, hvordan de vurderes som ledere. En leder udtaler i den
forbindelse:
”Du bliver belønnet for et lavt sygefravær ikke? Punktum. Og så bliver du belønnet for nogle gode
trivselsundersøgelser” (Social og sundhed, ledererfaring 0-2 år).
Det omfattende fokus på sygefravær har ifølge flere af lederne som konsekvens, at andre områder må
nedprioriteres. Herudover implicerer et fokus på sygefraværsstatistikkerne ifølge flertallet af lederne,
at arbejdspladsen er under et konstant pres, som både medarbejdere og ledere lider under. Det kan
eksempelvis komme til udtryk, når medarbejdere presses til at vende for hurtigt tilbage efter langtidsfravær, eller når medarbejdere afskediges hurtigere, end lederen finder rimeligt. Nogle ledere oplever
et modsætningsforhold mellem kommunens tillidsdagsorden på den ene side og fokusset på de
økonomiske måltal på den anden side. En leder formulerer det således:
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”Selvom vi i kommunen har en tillidsdagsorden, så er det altså ikke den virkelighed, vi navigerer i. Det
er måltal, det er nøgletal, det er medarbejdere, det er sygedage, det er økonomisk ansvarlighed, det er det,
du kan måle og veje og skrive i en rapport” (Teknik og miljø, ledererfaring 7 år +).
5.4.2 Fravær og afskedigelse
Størstedelen af lederne oplever det som fordelagtigt, hvis der er mulighed for individuel behandling
af sager vedrørende mistrivsel og fravær afhængig af, om det fx er første gang, medarbejderen har for
meget fravær, eller om det er et tilbagevendende problem. Flere ledere fremhæver i den forbindelse,
at for faste rammer skaber ufleksibilitet i forhold til den enkelte medarbejder, og de peger blandet
andet på, at det er for skarpt fastsat, hvor mange fraværsperioder en medarbejder må have, før denne
indkaldes til samtale. En leder fastslår, at det burde variere afhængigt af, om arbejdsopgaverne er
fysisk/psykisk belastende, om der er smitterisiko i arbejdet m.m.
Modsat efterspørger enkelte ledere fastere rammer og tydeligere kommunikation fra øverste leder,
hvad angår procedurer for fravær og afskedigelse. Særligt ønsker disse ledere faste rammer for,
hvornår man afskediger en langtidssygemeldt. En leder fremhæver:
”Det her med, hvornår er nok nok[…]. Sådan noget har vi jo ikke. Vi har, hvornår man skal til samtale
om langtidssygefravær, men hvornår afskediger man én, der er langtidssyg? Hvor længe skal vi vente
og arbejde på, at personen kommer tilbage?” (Teknik og miljø, ledererfaring 7 år +).
Der er således forskel på, om lederne oplever rammerne som fleksible – herunder om de oplever
denne fleksibilitet som positiv eller som frustrerende. Analysen viser en tendens til, at ledere fra
teknik og miljø i højere grad end ledere fra det pædagogiske- og social- og sundhedsområdet oplever
en mindre grad af konsensus i forhold til håndtering af mistrivsel, fravær og afskedigelse, og de
finder til tider dette vanskeligt at navigere i.
5.4.3 Sammenfatning
Af ovenstående fremgår det, at det oplevede omfattende organisatoriske fokus på fravær og
fraværsstatistikkerne udfordrer lederne i at kunne håndtere PTFP på måder, som de finder adækvat.
Mange ledere oplever, at hensynet til organisationen og økonomiske måltal vejer højere end hensynet
til den enkelte medarbejder. Lederne værdsætter generelt muligheden for individuel håndtering af
sager vedrørende PTFP frem for, at ufravigelige regler, fx fraværsperioder, dikterer forløbet. Enkelte
ledere ønsker dog mere faste rammer især i forhold til, hvornår de kan afskedige en
langtidssygemeldt.
5.5 Balancen mellem hensynet til den enkelte medarbejder med PTFP og den
øvrige personalegruppe
Lederne påpeger, at det også er en central ledelsesopgave at fokusere på den resterende personalegruppe, når én eller flere medarbejdere har nedsat trivsel, reduceret arbejdsevne eller er langvarigt
sygefraværende. I dette afsnit beskrives det, hvilke udfordringer og dilemmaer lederne oplever i
forhold til både at håndtere medarbejderen med PTFP og den øvrige personalegruppe.
5.5.1 Håndtering af den øvrige personalegruppe
Der synes at være en klar tendens til, at lederne oplever det som et dilemma at skulle balancere
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mellem hensynet til medarbejderen med PTFP og hensynet til den øvrige personalegruppe, samtidig
med, at driften skal køre. En leder forklarer, hvordan hun oplever, at personalet ligefrem kan miste
tilliden til hende, fordi de oplever, at hun tager for meget hensyn til en medarbejder med PTFP.
”Men det værste er faktisk, at jeg mister min troværdighed. For de kolleger, der er på arbejde, de ser jo
på mig og tænker: ’Hvorfor gør du ikke noget for os?’. Og det er i den sammenhæng, jeg synes, at man
skal se tingene. Når jeg mister min troværdighed eller tillid, så skaber det altså et dårligt
arbejdsmiljø.” (Pædagogisk område, ledererfaring 3-5 år).
Lederne fremhæver, at de ofte har viden om medarbejderen med PTFP, som de ikke kan videregive
til medarbejdergruppen grundet fortrolighed. Det gør det ekstra udfordrende at skabe forståelse
blandt den ramtes kollegaer. Ofte må lederne benytte nogle brede vendinger såsom, ”at der gang i
processen”. Lederne oplever imidlertid, at det ikke altid er tilstrækkeligt, fordi kollegerne ikke ved,
hvad det dækker over. En leder forklarer:
”Jeg synes, at det, der giver mig mest udfordring, det er kollegaerne, fordi jeg ved jo nogle ting, som de
ikke ved. Og når de så fx giver udtryk for, ’at nu kører hun fandeme friløb, og det har hun gjort i lang
tid’, så har jeg jo nogle aftaler og nogle planer, […]. Jeg møder nogle gange den opfattelse, at de tror,
at jeg er ligeglad. Det er jeg ikke, men jeg har svært ved at forklare den rette sammenhæng.” (Teknik
og miljø, ledererfaring 7 år +).
Nogle ledere giver i interviewene eksempler på, hvordan tilliden til lederen og stemningen i
personalegruppen forbedres, når gruppen fornemmer, at lederen handler i forhold til medarbejderen
med PTFP. Lederne fremhæver således, hvordan det er vigtigt at have øje for den svage part, men at
det ikke nødvendigvis er den sygemeldte - det kan også være resten af gruppen.
5.5.2 Forebyggelse af dominoeffekten
Lederne er overordnet set opmærksomme på behovet for også at fokusere på den øvrige
personalegruppe for undgå en ”dominoeffekt” med flere sygemeldinger i medarbejdergruppen. En
leder siger således:
Det kræver, at jeg har fokus på den langtidsfraværende, men også at jeg har fokus på teamet, for at det
ikke skal blive en cirkulær proces, så der er en anden, som bliver så påvirket af det, at der kommer
endnu en sygemelding ud af det. Det, synes jeg, kan være en meget fin balancegang, som kan være
svær at agere i hverdagen. (Social og sundhed, ledererfaring 7 år +).
Nogle ledere fokuserer på de tilbageværende medarbejdere ved at anerkende og spørge ind til den
potentielt ekstra arbejdsbyrde, som de kan have ved en kollegas fravær. En leder siger:
”Og hvis der er en stue, hvor der er en medarbejder, der mangler, så forsøger vi at gå ind og tale med
resten af personalet. Vi ser jer, vi ser alt det, I gør, og vi er godt klar over, at I er pressede - så vi på den
måde kan understøtte dem.” (Pædagogisk område, ledererfaring 0-2 år).
En leder vælger konsekvent at tale om kollegers fravær og den dertilhørende ekstra belastning ved
individuelle medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Lederen spørger til, hvordan medarbejderen
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”har det på stuen nu, hvor der er en langtidssygemeldt”. Lederen fremhæver i den forbindelse, hvordan
medarbejderne oftest er meget åbne og fortæller, at det er hårdt, når en kollega er fraværende. Andre
ledere holder stuemøder eller teammøder for at tale om udfordringerne på et mere overordnet plan.
På møderne bliver det diskuteret, hvordan personalegruppen sammen kan takle en medarbejders
fravær eller mistrivsel.
5.5.3 Sammenfatning
Der er en generel oplevelse af, at det er en udfordring både at håndtere medarbejderen med PTFP og
den resterende personalegruppe. Mange ledere forsøger at være opmærksomme på den resterende
personalegruppe ved at anerkende og italesætte, at det er hårdt og problematisk, at medarbejderen
med PTFP ikke er til stede. Dette ud fra et håb om, at det kan forebygge en dominoeffekt, hvor flere
medarbejdere sygemeldes grundet for stort arbejdspres.
5.6 Tidlig Indsats (TI)
I det foregående har vi præsenteret resultater, der viser, hvordan lederne generelt oplever og
håndterer at have medarbejdere med PTFP. I den resterende del af resultatafsnittet vil vi gå i dybden
med ledernes erfaring med samt anvendelse og udbytte af TI. Som tidligere beskrevet er TI et tilbud
fra Arbejdsmiljø København (AMK) til ansatte i Københavns Kommune med det formål at hjælpe
med reducering af sygefravær og håndtering af mistrivsel på arbejdet.
De interviewede ledere henvender sig til TI med mange forskellige situationer af medarbejdere med
PTFP. Problemerne spænder fra begyndende stress, psykiske vanskeligheder, konflikter
medarbejderne imellem, mistrivsel, samarbejdsvanskeligheder med lederen til medarbejdere udsat
for vold eller trusler om vold på arbejdet. Der er herudover også enkelte eksempler på, at TI benyttes
som sidste mulighed, inden en medarbejder potentielt afskediges grundet en uløst konflikt. TI
anvendes i få tilfælde også i mobbesager.
Dette afsnit indledes ved, at vi ser på, hvad der motiverer lederne til at benytte TI. Her synes der
overordnet at være tre hovedmotiver: 1) det arbejdsrettede fokus, 2) muligheden for professionel
assistance, 3) tidsbesparelse. Disse tre motiver beskrives separat. Vi vil derefter kort behandle
ledernes oplevelse af gråzoner i forhold til, hvornår de kan anvende TI. Vi ser dernæst på, hvordan
lederne oplever, at medarbejderne reagerer på tilbuddet om at anvende TI. Herefter præsenteres
ledernes oplevelse af samarbejdet med TI. Afsnittet afsluttes med en beskrivelse af, hvilket udbytte
lederne oplever af medarbejderforløb hos TI.
5.6.1 Ledernes motivation for at anvende TI
Lederne angiver forskellige motiver til, at de anvender TI. Vi har i analyserne identificeret tre
hovedmotiver: 1) det arbejdsrettede fokus, 2) muligheden for professionel assistance, 3)
tidsbesparelse. I nedenstående gennemgår vi hver af disse motiver separat velvidende - at der i
praksis ofte er overlap mellem de fremsatte motiver.
Arbejdsrettet fokus hos TI
Flertallet af lederne fremhæver, at det arbejdsrettede fokus hos TI motiverer dem til at henvende sig,
hvis en medarbejder har PTFP. Lederne ser det som fordelagtigt, at psykologen i TI har fokus på, at
medarbejderen skal tilbage og fungere på arbejdspladsen på det niveau, der er realistisk for denne.
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Flere ledere nævner tillige, at andre privatpraktiserende psykologer er mere tilbøjelige til at anbefale
sygemelding frem for at fokusere på medarbejderens konkrete arbejdsevne. En leder forklarer:
”TI har fokus på deres [medarbejdernes] funktion – ’du skal tilbage, du skal kunne klare de her krav,
hvordan kan du det, som den du er lige nu?’ Altså bliver der lavet den kobling. Det er jo fantastisk,
for hvis de kommer til en psykolog i deres private liv, så kan det være én, der bare søber dem ind i, at
alt er så forfærdeligt. Så jeg synes, at det er rigtig godt.” (Pædagogisk område, ledererfaring 3-5
år).
Mulighed for professionel assistance
Et andet hovedmotiv for, at lederne anvender TI, er muligheden for at få professionel assistance. En
del oplever, at de ikke selv har kompetencerne til at håndtere medarbejdere med PTFP, og at de
indimellem føler sig magtesløse i forhold til PTFP. Ligeledes føler mange ledere sig usikre på, hvad
der er det rigtige at gøre i de aktuelle situationer. Lederne værdsætter derfor den tryghed, det giver,
at medarbejderen får professionel bistand hos TI. En leder siger i den forbindelse:
”Der skal altså noget professionelt til, som kan prøve at hive nogle andre ting ind. Jeg kan jo bare
sidde dér og blive ked af det med hende” (Social og sundhed, ledererfaring 7 år +).
En del ledere oplever desuden som tidligere nævnt en usikkerhed i forhold til, hvor meget de kan
kræve af medarbejdere med PTFP. Lederne benytter derfor TI som hjælp til at få gjort
medarbejderens situation og tilstand så konkret, at der kan lægges en plan for medarbejderen under
hensyntagen til medarbejderens aktuelle arbejdsevne. En leder forklarer, at ”TI får skabt en klarhed over
problematikken, så der kan handles.” Flere ledere fremhæver herudover, at mange medarbejdere med
PTFP har brug for et fortroligt rum, hvor de kan snakke frit om deres problemer, og hvor de selv kan
få nogle redskaber til at håndterer disse. TI tilbyder ifølge lederne et sådan fortroligt, professionelt
rum.
TI er tidsbesparende
Det tredje hovedmotiv for, at lederne henvender sig til TI, er, at de oplever, at det er tidsbesparende.
Flere ledere forklarer, at de mangler tid til at gå i dybden med medarbejderes trivsels- og fraværsproblemer. Lederne vælger derfor at anvende TI, så de får frigivet tid til andre opgaver. En leder
uddyber, at hun værdsætter, at TI kan tage de samtaler, som hun selv har svært ved at finde tid til.
Flere ledere beskriver, hvordan de benytter TI som en fast procedure, lige så snart det drejer sig om
PTFP hos deres medarbejdere. TI betragtes af flere som den nemmeste og bedste løsning i en presset
hverdag. En leder fremhæver:
”Jeg springer nok over, hvor gærdet er lavest, og går straks til Arbejdsmiljø København (TI).”
(Teknik og miljø, ledererfaring 7 år +).
Gråzoner i forhold til anvendelse af TI
Flere af lederne er af den overbevisning, at det er et kriterium for anvendelse af TI, at medarbejderens
PTFP skal være forårsaget af forhold på arbejdspladsen. Flertallet af lederne i undersøgelsen er
således ikke bekendte med, at TI kan anvendes, uanset hvilken årsag der er til medarbejderens
problemer, så længe problemerne påvirker arbejdsevnen.
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Nogle ledere fravælger TI, hvis medarbejderens vanskeligheder stammer fra privatlivet, men lederne
ærgrer sig samtidig over, at de ikke kan benytte TI i sådanne tilfælde. De ledere, der ikke anvender
TI, når problemet er privatlivsrelateret, oplever et tomrum og manglende handlemuligheder. De
vurderer, at medarbejderen har behov for psykologhjælp til at komme videre, men det er vanskeligt
for lederne at motivere medarbejderen til selv at opsøge en ekstern psykolog. Ligeledes erfarer
lederne, at mange privatpraktiserende psykologer ikke har tilstrækkeligt arbejdsrettet fokus i deres
behandling og ikke sjældent anbefaler sygemelding.
5.6.2 Medarbejdernes reaktion på tilbuddet om at anvende TI
En forudsætning for, at lederne kan anvende TI til at håndtere medarbejdere med PTFP, er, at
medarbejderne indvilger i at deltage i psykologsamtaler hos TI. Flertallet af lederne angiver, at
medarbejdere med PTFP oftest tager imod tilbuddet om et psykologforløb hos TI. Enkelte ledere har
dog oplevet, at medarbejderne ikke ønsker at anvende TI. Det skyldes enten, at medarbejderne ikke
mener, at de har behov for psykologhjælp, eller at de frygter at blive anset for værende ”syge i
hovedet” eller ”svage”, ligesom de også kan være bange for, at det kan have negative konsekvenser ved
eventuelle fyrringsrunder, at de har anvendt TI. For at tage hånd om de nævnte udfordringer har
nogle ledere gjort meget for at udbrede viden om TI til deres medarbejdere. En leder beskriver fx,
hvordan hun rutinemæssigt oplyser om TI ved omsorgssamtalerne (første sygefraværssamtale):
”..så jeg drøfter altid med medarbejderen, når vi sidder i den første omsorgssamtale, om de kunne være
interesseret i det [TI]. Jeg informerer dem om, hvad det er, og hvad TI står for. Jeg gør rigtig meget ud
af, at det er et tillidsfuldt rum hos psykologen, og at det er medarbejderen og behandleren, som
bestemmer, hvad der skal drøftes på arbejdspladsen”
(Social og sundhed, ledererfaring 7 år +).
I de tilfælde, hvor lederne har et tæt samarbejde med TR og AMR, er både TR og AMR også med til at
udbrede kendskabet til TI. Lederne vurderer, at det bidrager til, at medarbejderne tager imod
tilbuddet. Nogle af de ledere, der har gjort meget ud af at informere medarbejderne om TI, fortæller,
at medarbejderne af og til selv kommer og spørger, om de har mulighed for at komme til en psykolog
i TI.
5.6.3 Samarbejdet mellem leder og TI
I dette afsnit beskriver vi ledernes oplevelse af samarbejdet med TI. Vi ser på ledernes oplevelse af
hele forløbet hos TI fra start til slut, herunder særligt på opstartssamtalen, midtvejssamtalen samt den
afsluttende samtale.
Ledernes oplevelse af samarbejdet med TI
Lederne tager som tidligere nævnt kontakt til TI elektronisk ved at udfylde et tilmeldingsskema på
nettet. (Se flere detaljer om procedurer for udfyldelse af tilmeldingsskema under 3.7 Beskrivelse af TI
udbudt af AMK). Flertallet af lederne har ikke problemer med denne tilmeldingsprocedure, men en
enkelt leder oplever skemaet på nettet som ”enormt nørklet” og fortæller, at det afholder nogle af
lederkollegerne fra at tage kontakt til TI.
Den første kontakt mellem leder og TI efter tilmelding af medarbejderen er opstartssamtalen, hvor
lederen ringes op af en psykolog fra TI. Lederne forklarer, at samtalens formål er, at psykologen får
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mere information om den givne problematik. Herudover foretages der en forventningsafstemning,
hvor lederen beskriver sine forventninger til forløbet hos TI. Alle lederne oplever, at der er en god
dialog ved opstartssamtalen. Lederne oplever tillige, at psykologerne er neutrale men samtidig
fokuserer på, hvilket resultat lederne ønsker. En leder forklarer, hvordan hun oplevede
opstartssamtalen:
”Jeg synes egentlig, de har været gode til at være imødekommende og høre, hvad jeg har at sige uden
at tage parti. De gik ikke ind i, om det var rigtigt eller forkert, det jeg sagde, eller medarbejderen
sagde. De spurgte også, ’Hvad vil du gerne have ud af det her?’ (Pædagogisk område,
ledererfaring 3-5 år).
I nogle tilfælde kontakter psykologen fra TI lederen med henblik på at give en midtvejsstatus eller for
at tale om medarbejderens forløb hos TI. Typisk giver psykologen en status på medarbejderens
progression, men nogle gange taler psykologen også med lederen om, hvordan denne kan støtte
medarbejderen undervejs i forløbet hos TI. En midtvejssamtale værdsættes meget af de ledere, der er
blevet kontaktet. I enkelte tilfælde er der også en løbende dialog undervejs i hele forløbet, nogle
gange inklusiv samtaler, hvor både medarbejder og leder har deltaget. En leder beskriver, at sådanne
samtaler er en ”rigtig, rigtig god oplevelse”, og at samtalerne er ”meget udbytterige”. De ledere, der har
haft løbende dialog i forløbet, har alle oplevet samarbejdet med psykologerne i TI som meget positivt
og fremadrettet. Enkelte af de ledere, der har haft en løbende dialog undervejs i forløbet hos TI,
fremhæver, at samarbejdet med TI har været tidskrævende, men at tiden har været givet godt ud. En
leder siger fx:
”De [TI] tager sig tid til den enkelte sag, og jeg synes, de følger den til dørs. Jeg synes mere,
udfordringen er hos mig i at have tiden til at drøfte det og til opfølgningen med TI, hvor vi ligesom er i
løbende dialog[..] Hvis jeg skal med til møder, så kræver det også noget af mig, men det ville det jo
også gøre, hvis vedkommende bare er syg. Man skal minde sig selv om, at det er en god investering.”
(Teknik og miljø, ledererfaring 7 år +).
Forløbet hos TI afsluttes ifølge lederne med skriftlig eller telefonisk information om, at forløbet er
afsluttet. Den afsluttende telefonkontakt kan være alt fra en kort orientering til en mere uddybende
dialog, hvor lederne kan spørge og få råd og vejledning om, hvordan de kan støtte medarbejderen
fremover. Alle ledere, der har haft en uddybende slutdialog oplever den som meget konstruktiv. I
enkelte tilfælde bliver der afholdt et ansigt-til-ansigt slutmøde, hvilket også er blevet oplevet som
meget konstruktivt af de ledere, der har prøvet dette. En leder beskriver fx et ansigt-til-ansigt
slutmøde, der vedrører to medarbejdere med et tidligere konfliktfyldt forhold. Hun beskriver også,
hvordan hun var positivt overrasket over resultatet af forløbet hos TI og over psykologens
professionalisme:
” […] altså det var sådan en afsluttende samtale. Og jeg synes, det var rart, fordi jeg også fik
mulighed for at sige, at jeg rigtig gerne ville have dem [medarbejderne] tilbage. Og også lytte på, at de
var jo bare blevet gode. Og jeg tænkte, hold da op at få sådan to afklarede pædagoger tilbage. Det
syntes jeg var fantastisk. Og jeg kunne også godt lide, at min rolle ikke var større, end den var. Altså
jeg sad jo meget og lyttede og tænkte, at jeg skal jo heller ikke kunne alt. Jeg ville aldrig kunne have
gjort det der.” (Pædagogisk område, ledererfaring 3-5 år).
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Hvor meget samarbejde med TI ønsker lederne?
Der er forskel på, hvordan lederne oplever omfanget af samarbejdet med TI, når de har medarbejdere
med PTFP i forløb. Overordnet fordeler lederne sig i to grupper. Cirka to tredjedele af lederne oplever
samarbejdet med TI som passende, mens den resterende tredjedel ønsker mere samarbejde.
I den gruppe ledere, der vurderer samarbejdet med TI som passende, har størstedelen haft løbende
dialog og sparring med TI eller har deltaget i møder med TI og medarbejderen. De ledere, der
vurderer, at samarbejdet med TI er passende, har således ofte haft mere samarbejde end de ledere,
der ønsker mere samarbejde. Der er dog også ledere i gruppen, der vurderer samarbejdet med TI som
tilstrækkeligt, selvom de kun har haft et ret begrænset samarbejde. Disse ledere ønsker ikke at
involvere sig i forløb hos TI på grund af tidspres. Lederne forklarer, at de hverken har den fornødne
tid eller de nødvendige ressourcer til at gå ind i medarbejdernes problemer. De værdsætter derfor, at
TI tager hånd om problemerne i et andet regi. En leder, der finder et sparsomt samarbejde med TI
positivt, fremhæver:
”Jeg bruger TI meget, for at få det hurtigt væk fra mig selv, fordi jeg hverken har tiden eller
overskuddet til overhovedet at gå ind i de her ting.” (Social og sundhed, ledererfaring 7 år +).
Andre ledere ønsker generelt mere samarbejde og dialog uanset formen. En leder, der har oplevet
meget varierende kommunikation med TI og som ønsker mere samarbejde, siger:
”Jeg får jo ikke så meget respons, jeg ved jo ikke ligesom, hvad de har været i gang med[…]. Jeg
får en mail om, at det er slut, eller nogle enkelte gange ringer de op, hvor vi har nogle lange
snakke, og så er der nogle gange, hvor jeg slet ikke hører noget [om forløbet] overhovedet.”
(Social og sundhed, ledererfaring 7 år +).
En anden leder, der efterspørger mere dialog og samarbejde undervejs i forløbet, undrer sig over
manglen på samarbejde med arbejdspladsen, ”når indsatsen netop er arbejdsrelateret”. Enkelte ledere
har selv prøvet at initiere mere samarbejde med TI men uden succes. En leder fortæller fx:
”Jeg har sagt til alle [psykologerne i TI], at hvis I synes, jeg skal drages med ind i det, vil jeg
selvfølgelig gerne det. Men det er jeg aldrig blevet inviteret til. Og det, synes jeg faktisk, er rigtig
mærkeligt, fordi det bliver sådan en afkobling fra arbejdspladsen.” (Pædagogisk område,
ledererfaring 3-5 år).
Nogle ledere indvender dog også, at et øget samarbejde mellem leder og TI potentielt kan være
hæmmende for det fortrolige rum mellem psykologen og medarbejderen – et rum, som lederne
oplever, er centralt for mange medarbejdere med PTFP. Men langt de fleste ledere fremhæver
betydningen af et samarbejde for at fremme det arbejdsrettede fokus – uanset om de synes, der har
været for lidt eller et tilpas samarbejde.
5.6.4 Udbytte af Tidlig Indsats
I dette afsnit præsenterer vi, hvilket udbytte lederne oplever, at de og medarbejderne har ved
anvendelsen af TI. Først gennemgås det positive udbytte for begge parter, herunder hvordan
relationen mellem leder og medarbejder kan påvirkes af forløbet. Afsnittet afsluttes med en
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fremstilling af de tilfælde, hvor lederne oplever at have et mindre eller mangelfuldt udbytte af TI. I
relation til resultaterne om udbyttet af TI er det her relevant at være opmærksom på, at det er fra
lederens perspektiv at udbyttet beskrives.
Positivt udbytte af TI – medarbejderen
Der er en blandt lederne en generel oplevelse af, at psykologforløb hos TI påvirker medarbejderen
positivt. Lederne angiver, at deres medarbejdere rapporterer om positive forandringer i deres
situation efter forløb hos TI. De positive forandringer spænder fra sygdomsbedring og større indsigt i
egen formåen, situation og fremtidsperspektiv til større arbejdsrelateret rolleklarhed og færre
konflikter på arbejdspladsen. En leder beskriver fx, at der forekom en ændring i medarbejderens
adfærd efter forløbet hos TI. Lederen uddyber, at medarbejderen ”rykkede sig” og at ”måden at
reflektere på ændrede sig”. Nogle ledere fremhæver endvidere, at forløb hos TI også har fungeret
forebyggende i forhold til sygefravær og afskedigelser. En leder, som reflekterer over TI’s
forebyggende virkning, siger:
”Vi kan forebygge eventuelle problematikker, det, synes jeg bare, er guld værd. Altså så vi ikke altid
kommer, når toget det er kørt, eller når vi ikke kan redde noget hjem.” (Pædagogisk område,
ledererfaring 0-2 år).
Nogle ledere beskriver udbyttet af forløb hos TI ved at fremhæve, at TI giver en ”håndsrækning” til
medarbejderne, som de ikke selv kan tilbyde. TI giver medarbejderne en mulighed for at tale med
nogle uvildige, som kan støtte medarbejderen. En leder fortæller om et konkret eksempel:
”Hun sagde også, at psykologen derinde havde givet hende et nummer, hvortil hun kunne sende en
SMS i tilfælde af noget akut, og det havde hun gjort, hvor hun [psykologen] havde ringet hende op. Så
det er en kæmpe stor tryghed for personalet.” (Social og sundhed, ledererfaring 7 år +).
Positivt udbytte af TI – lederen
De fleste ledere fokuserer i interviewene på at beskrive det positive udbytte for medarbejderne. Men
som nævnt i afsnit 5.6.1 ”Motivation for at anvende TI”, ser lederne også en række fordele.
Derudover fremhæver nogle ledere også, at de selv har haft udbytte af at anvende TI. TI har blandt
andet givet lederne mulighed for at få sparring i forhold til, hvordan de som ledere kan håndtere
medarbejdere med PTFP. Selvom det er medarbejderne, der er i psykologforløb hos TI, oplever nogle
ledere, at de får gode redskaber i de enkelte forløb. Disse redskaber gives både gennem de
tilbagemeldinger, der er fra psykologen, samt ved den løbende dialog mellem lederen og
medarbejderen. En leder beskriver, hvad han fik ud af TI:
”Jeg tror bare, at det er en super god investering, fordi vi som ledere har ikke styr på alle regler og
rammer og alle de værktøjer, der er inden for alle mulige forskellige områder, om det så er løn,
sygefravær, eller hvad det er. Så vi har brug for nogle, der er eksperter på området til at læne os op ad.
Og det er dét TI kan, og det dur kun så længe, at det er på det objektive men kritiske grundlag. De [TI]
er både kritiske i forhold til lederen og medarbejderen.” (Teknik og miljø, ledererfaring 7 år +).
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Nogle af lederne oplever også, at de gennem samarbejdet med TI generelt har fået mere fokus på
medarbejdernes reaktioner i hverdagen og er blevet bedre til tidligere at identificere symptomer
psykisk mistrivsel samt til at handle på disse symptomer.
Udbytte af TI - relationen mellem medarbejder og leder
Flere ledere fortæller, at forløbet hos TI har haft en positiv betydning for relationen mellem dem og
den pågældende medarbejder. En anden leder udtrykker, at medarbejderen er taknemmelig for at
have fået muligheden for at anvende TI. Der er også eksempler på, at lederen oplever, at konfliktniveauet mellem denne og medarbejderen er blevet nedtrappet efter anvendelsen af TI. En leder, der
har oplevet en bedring af relationen medarbejder og leder imellem forklarer, hvordan også tilliden er
blevet påvirket:
”Og på en eller anden vis, så sker der noget, som jeg ikke helt kan forklare. Men der sker noget. Jeg ved
ikke, om man kan sige, at der etableres en tillid på en anden måde.” (Pædagogisk område,
ledererfaring 3-5 år).
Enkelte ledere erfarer, at det kan påvirke relationen mellem dem og medarbejderen negativt, når
psykologen fra TI kontakter lederen, uden at medarbejderen selv er til stede og deltager i samtalen.
Disse ledere oplever, at henvendelser fra TI både før, under og efter psykologforløbet er problematiske og etisk ukorrekte. Lederne vælger derfor at være meget transparente omkring den kontakt, de
har med TI, for at forebygge at medarbejderen mister tilliden til dem. Nogle ledere udfylder fx
tilmeldingsblanketten til TI sammen med medarbejderen og informerer medarbejderen, hver gang
der har været kontakt mellem lederen og psykologen fra TI. En leder forklarer:
”Jeg skal faktisk tale om en medarbejder uden medarbejderens viden, og det gør de også midt i forløbet
eller i slutningen af forløbet. Det bryder jeg mig faktisk ikke om. Jeg gør altid det, at jeg siger til
medarbejderen. ’Jeg har sagt sådan og sådan.’ Jeg synes faktisk ikke, at det er etisk iorden."
(Pædagogisk område, ledererfaring 3-5 år).
Citatet viser, at lederen finder det problematisk at tale om medarbejderen med den psykolog, som
medarbejderen er fortrolig med, uden medarbejderens tilstedeværelse. Lederen har således fokus på
tillid og etik.
Negativt eller manglende udbytte af TI
Enkelte lederne oplever, at anvendelsen af TI kun giver negativt eller manglende udbytte. En leder
mener eksempelvis, at TI har rådgivet om forhold, som lederen selv vurderer, de ikke burde
involvere sig i:
”En medarbejder sagde, at de [TI] havde rådet hende til, at hun skulle sygemelde sig. Det havde jeg det
faktisk ikke så godt med - at de gik ind og rådede om det. (Pædagogisk område, ledererfaring 3-5
år).”
Herudover har en leder oplevet meget varierende udbytte af TI, således at nogle medarbejdere har
haft gavn af forløbet, mens andre ikke har. Lederen nævner, at medarbejderne har manglende
udbytte af TI, når de ikke er motiverede til at benytte indsatsen, eller når de i forbindelse med
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trivsels- og fraværsproblemerne har haft overvejelser om opsigelse. Få ledere har vanskeligt ved at
bedømme medarbejdernes udbytte af forløb hos TI. I disse tilfælde, gør det sig gældende, at
medarbejderen efterfølgende enten har opsagt sin stilling eller ikke har været fortrolig med lederen.
5.6.5 Sammenfatning
Interviewene viser, at lederne har tre hovedmotiver til at anvende TI. Det første motiv er, at TI,
modsat mange andre psykologer, har et arbejdsrettet fokus. Den anden motivationsfaktor er, at der
kan hentes professionel hjælp fra psykologerne i TI. Den tredje og sidste motivationsfaktor er
tidsbesparelse, idet lederen ikke selv skal bruge tid på at holde mange og omfattende samtaler med
medarbejderen.
Lederne oplever, at der er stor variation i samarbejdet mellem TI og lederen omkring medarbejdere
med PTFP. Lederne synes ikke at have et helt klart billede af, hvad der er udslagsgivende for
intensiteten, hyppigheden og indholdet for samarbejdet mellem dem og psykologen fra TI.
Overordnet er de fleste af lederne glade for det samarbejde, de har oplevet. Nogle ledere vurderer
dog, at et yderligere samarbejde ville være hensigtsmæssigt, så indsatsen blev et fælles anliggende og
dermed bedre kunne kobles til arbejdspladsen. Enkelte ledere mener derimod, at et øget samarbejde
vil kunne påvirke det fortrolige rum, som medarbejderen har med psykologen.
Størstedelen af lederne oplever, at anvendelsen af TI giver positive resultater for medarbejderen,
spænder fra sygdomsbedring til større rolleklarhed og færre konflikter. Det viser sig, at også lederne
af og til har udbytte af forløbene, fx i forbindelse med sparring med TI, hvor de får redskaber til at
håndtere den enkelte situation. Resultaterne viser, at forløb hos TI ligeledes kan påvirke relationen
mellem leder og medarbejder i overvejende positiv retning.
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6 DISKUSSION
I dette kapitel vil vi diskutere og reflektere over resultaterne og relatere dem til litteraturen. Vi har
valgt at diskutere resultaterne således, at de forhåbentligt kan anvendes i praksis – i særdeleshed af
ledere samt professionelle inden for TI og lignende indsatser.
Diskussionen er opdelt således, at vi i første del vil diskutere resultaterne i forhold til ledernes
oplevelse af og erfaring med at identificere og håndtere medarbejdere med PTFP (Psykisk relaterede
Trivsels- og Fraværs Problemer). Derefter diskuterer vi resultaterne vedrørende ledernes oplevelse af
at anvende TI.
6.1 Ledernes muligheder og udfordringer i forhold til medarbejdere med PTFP
6.1.1 Oplevelsen af at kunne løse opgaven – et spørgsmål om kompetencer og rammer
Størstedelen af lederne mener, at det er en ledelsesmæssig opgave at identificere og håndtere PTFP,
og de oplever tillige, at organisationen forventer, at de tager denne opgave på sig. At de interviewede
ledere ser det som en vigtig ledelsesopgave er i overensstemmelse med de tidligere nævnte to danske
undersøgelser (45;46). Vores kvalitative studie bibringer et mere detaljeret indblik i selve løsningen af
denne ledelsesopgave samt et indblik i de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med denne.
Vi finder, at der er forskel på, i hvor høj grad lederne føler sig klædt på til at identificere og håndtere
medarbejdere med PTFP, og at der derfor også er forskel på, hvor stor usikkerhed eller tryghed, der
er forbundet med løsningen af denne opgave. Følelsen af at være klædt på ser ud til i et vist omfang
at afhænge af ledelseserfaring men også af graden af lederuddannelse samt interesse i temaet.
Ledernes Hovedorganisation finder i deres undersøgelse ligeledes, at jo ældre lederen er og jo flere
erfaringer denne har med medarbejdere med PTFP, desto bedre føler han eller hun sig klædt på til at
håndtere sygefravær og stress hos medarbejdere (45).
Vi finder dog også, at en række organisatoriske betingelser kan have betydning for ledernes oplevelse
af at kunne løse opgaven. Lederne peger på, at det kan vanskeliggøre det, hvis de sidder fysisk
placeret et andet sted end medarbejderne, eller hvis de arbejder på andre tidspunkter end deres
medarbejdere. Ligeledes kan ledelsesspændet have betydning for lederens oplevelse af at kunne
identificere og håndtere medarbejdere med PTPF. Et stort antal medarbejdere kan gøre det vanskeligt
for lederen at have en tilstrækkelig føling med medarbejdernes trivsel og kan desuden gøre det
vanskeligere for medarbejderen selv at henvende sig i tilfælde af mistrivsel. Derudover kan det inden
for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område være vanskeligt at finde passende
arbejdsopgaver til en medarbejder med psykisk mistrivsel - grundet arbejdets karakter. Både
interviewpersonerne selv og forskningsstudier fremhæver, at det er centralt, at medarbejderen
tilbydes relevante arbejdstilpasninger, hvis sygefraværet skal nedbringes (5).
At løse opgaven med at identificere og håndtere medarbejdere med PTFP er således ikke kun et
spørgsmål om, hvorvidt lederne har den fornødne viden og relevante redskaber – men i lige så høj
grad et spørgsmål om, hvorvidt rammerne understøtter eller vanskeliggør løsningen af opgaven.

45

6.1.2 Individuelle og systemiske hensyn i forhold til at ”presse” og bremse
Flere af de interviewede ledere oplever, at det kan være vanskeligt at finde den rette balance mellem
at ”presse” medarbejdere med PTFP, så der er den nødvendige progression i fx deres tilbagevendelses forløb og samtidig at skulle bremse en for hurtig optrapning af arbejdstid eller arbejdsopgaver
for at forhindre overbelastning. Andre studier har også peget på, at det er et dilemma for lederen
både at skulle tilbyde den fleksibilitet og tålmodighed, som en medarbejder med PTFP kan have brug
for, og samtidig sikre driften, og at afdelingen leverer resultater som aftalt (40;68). Det kan tage lang
tid før, en medarbejder, der har været sygemeldt med depression eller angst, får sin fulde arbejdsevne
tilbage (5), og psykisk mistrivsel kan være forbundet med længerevarende sygefravær. For eksempel
fandt Browers et al (2007), at det typisk tager mere end 100 dage inden medarbejderen med mindre
mentale helbredsproblemer vender delvist eller fuldtid tilbage til arbejdet efter sygemelding (25).
Forskningen viser desuden, at de ramte medarbejdere selv kan have vanskeligt ved at respektere og
acceptere deres tilstand samt nedsatte arbejdsevne. De er motiverede til at vise, både over for dem
selv og deres leder, at de stadig er ressourcefulde og kompetente medarbejdere, som lederen kan
regne med. At kunne (be)vise dette er for flere forbundet med positiv selvoplevelse samt en oplevelse
af at være ”normal” og rask (40).
Der er således en række faktorer både i organisationen og hos medarbejdere med PTFP, som kan gøre
det vanskeligt for lederen at ramme det rette niveau mellem at bremse og ”presse”.
Ledernes dilemma mellem at ”presse” og ”bremse” medarbejderen med PTFP skal også ses i
sammenhæng med, at håndteringen af den ramte medarbejder har konsekvenser for de øvrige
medarbejdere. De interviewede ledere fremhæver det ikke som en mulighed, at driften kan
nedjusteres i en sådan periode. Hvis lederen ikke har mulighed for at skrue på driften, synes
handlemulighederne at være begrænset til at ”skrue” på enten medarbejderen med PTFP eller på de
øvrige ansatte for at få regnestykket til at gå op og lade driften køre uforandret. Dermed omhandler
dilemmaet mellem at presse og bremse ikke blot medarbejderen med PTFP men også teamet.
Lederens håndtering forudsætter således en balancering af hensyn til individet, teamet og
organisationen.
At navigere mellem hensynet til både den ramte og de øvrige medarbejder kan yderligere vanskeliggøres af, at lederen på grund af fortrolighed ikke kan fortælle personalegruppen om måske centrale
forhold i den ramte medarbejders situation. Kollegerne kan derfor opleve, at det ikke bliver
begrundet, hvorfor de skal arbejde mere og løbe hurtigere, mens der bliver taget særlige hensyn til en
medarbejder. Lignende udfordringer blev også fundet i et interventionsstudie, der omfattede
arbejdsmodifikationer for ansatte med nedsat psykisk trivsel. I dette studie savnede kollegaerne til
den ramte informationer om indgåede aftaler vedrørende reducering i en kollegas arbejdsopgaver. De
havde derfor vanskeligt ved at forstå, hvorfor de skulle kompensere for, at en kollega havde færre
opgaver (58).
Ledelsesopgaven i forhold til den øvrige personalegruppe, når en eller flere medarbejdere i gruppen
har reduceret arbejdsevne, er endnu relativt sparsomt beskrevet i forskningslitteraturen. Der er brug
for mere viden om, hvordan lederen bedst håndterer medarbejdergruppen og ikke mindst, hvilke
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konsekvenser det har for såvel lederen, som den ramte medarbejder og teamet, hvis de
organisatoriske krav til driften er urørlige.
I næste afsnit vil vi forholde os til, hvorvidt arbejdspladsens fokus på sygefravær kan spille ind i
lederens mulighed for at håndtere medarbejdere med PTFP.
6.1.3 Sygefraværsfokus: et tveægget sværd
Organisationens fokus på og måling af nedbringelse af sygefraværet synes at påvirke interviewpersonernes håndtering af medarbejdere med PTFP. Fokus på nedbringelse af sygefraværet kan
potentielt efterlade lederne i en række dilemmafyldte situationer, og man kan overveje, om det
oplevede krav om at nedbringe sygefraværet kan kalde på forskellige og vanskeligt forenelige
ledelsesstile i relation til henholdsvis at identificere nedsat trivsel og håndtere et langvarigt
sygefravær.
I forhold til at identificere nedsat psykisk trivsel peger lederne på, at det er vigtigt at opbygge en
forholdsvis tæt relation til medarbejderne og skabe en kultur præget af åbenhed og tillid. Men
lederens succes i forhold til at skabe nære relationer til medarbejderne synes at volde lederen
vanskeligheder, når medarbejdere med PTFP påvirker driften og sygefraværsstatistikken i negativ
retning. I denne situation bliver ledelsesopgaven og hensynet et andet, og den nære relation mellem
leder og medarbejder kan efterlade lederen med svære følelser. Dette kommer til udtryk, når lederne
fortæller om vanskeligheden ved at kræve noget af medarbejdere med PTFP, som de grundet deres
nære relation ved, har det svært: ”Jeg har lyst til, at mit hjerte skal løbe af med mig” (afsnit 5.3.2) og ”jeg
bliver jo fedtet ind i mine medarbejdere” (5.3.1). Den ledelsesstil, der således potentielt hjælper lederen til
at identificere og intervenere hurtigt, kan efterlade lederen mere ambivalent, handlingslammet og
med større behov for, at fx deres chef træffer de vanskelige beslutninger, når et langvarigt sygefravær
trækker ud.
Vores studie gør os opmærksomme på nogle nye centrale ledelsesdilemmaer, som kan opstå som
følge af, at lederne både på den undersøgte og mange andres arbejdsplads tildeles et større ansvar i
forhold til at identificere og håndtere medarbejdere med PTFP, idet succes med at identificere og
forebygge sygefravær kan efterlade lederen i vanskelige situationer og med vanskelige valg, hvis
medarbejderens bedring af tilstand og arbejdsevne lader vente på sig. Som en afsluttende bemærkning til dette vil vi kort nævne, at et tidligere studie viser, at lederen gør en større indsats i for at få en
sygemeldt medarbejder med mentale helbredsproblemer tilbage, hvis lederen belønnes for dette (5).
Der er en tendens til en vis ambivalens hos interviewpersonerne i forhold til de organisatorisk
definerede retningslinjer for håndteringen af medarbejderes sygefravær. På den ene side efterspørger
nogle lederne klare udmeldinger i forhold til fx afskedigelsessager, og de fremhæver fordelene ved
retningslinjerne for, hvornår de fx skal indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtale. På den
anden side ønsker nogle ledere mere fleksibilitet i forhold til håndteringen af PTFP. Lederne
reflekterer ligeledes over, om det er rimeligt og fornuftigt at have fælles retningslinjer på tværs af
forskellige arbejdsområder. Nogle fremhæver, at områderne adskiller sig i forhold til fx smitterisiko (i
arbejdet med andre mennesker), belastning (fysisk og psykisk), etc., og at det kan have betydning for
sygefraværsmønstret. Man kan derfor overveje, hvorvidt de ens retningslinjer skaber forskellige
betingelser og muligheder for lederne i forhold til at håndtere psykisk relateret fravær.
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6.1.4 Sparring og refleksiv praksis
Lederne fremhæver et behov for og en nytte af at lære og løbende at reflektere over deres egen
praksis i forhold til medarbejdere med PTFP. Flere af lederne skaber læring og refleksion gennem
sparring med lederkollegaer, overordnede leder eller professionelle fra TI. Ledernes behov for og
efterspørgsel efter sparring og en kontinuerlig refleksiv praksis kan hænge sammen med, at PTFP
som nævnt i kapitel 3, er et komplekst fænomen, som afhænger af flere faktorer. Det er derfor
vanskeligt for den enkelte leder at finde en universel løsning på PTFP, som de kan anvende i alle
konkrete tilfælde. Refleksion og sparring kan således potentielt hjælpe lederen med at handle mere
adækvat i den konkrete situation, som ofte kalder på en tilpasset tilgang og tilpassede løsninger.
Som beskrevet i Resultatkapitlet afsnit 5.3 er den overordnede leder en central sparringspartner for
mange af lederne. Når denne sparring fungerer godt, kan den fungere som et refleksionsrum for
lederne. Et refleksionsrum som synes at tjene minimum tre formål: 1) Lederne kan blive klogere på
løsningsmuligheder og på deres egen praksis, 2) Lederne kan få bedre indsigt i, hvad deres overordnede leder forventer af dem i forhold til håndtering af medarbejdere med PTFP. Rammerne bliver
således tydeligere for lederen, 3) Ansvaret for medarbejdere i mistrivsel og måske endda i et
langvarigt sygefravær kan som nævnt opleves af tungt. Der er en tendens til, at lederen oplever, at de
gennem sparringen deler ansvaret med sin overordnede leder, da denne er med til at træffe
vanskelige beslutninger om fx afskedigelse. Som nævnt i ovenstående afsnit kan lederens succes med
at skabe nære og tillidsfulde relationer til medarbejderne gøre det vanskeligt for dem selv at træffe
sidstnævnte beslutninger. Også Ledernes Hovedorganisation finder, at halvdelen af lederne søger
hjælp hos deres egen chef, når de har en stressramt medarbejder (45). Vores undersøgelse støtter dette
resultat og giver en dybere indsigt i lederens udbytte af og motivation for at involvere deres
overordnede leder i forbindelse med håndteringen af PTFP. Vi ved dog ikke, hvad der er medvirkende til, at der er nogle af lederne, der ikke sparrer med sin chef i denne sammenhæng. Dette kunne
være relevant at få belyst i fremtidige studier.
6.2 Lederne og TI
6.2.1 Privatlivsproblemer – kan TI anvendes?
Der synes at være en forvirring blandt lederne i forhold til, hvornår det er muligt at henvise en
medarbejder til TI. Mange ledere er af den opfattelse, at det er et kriterium for anvendelse af TI, at
medarbejderens vanskeligheder skal skyldes problemer på arbejdspladsen. TI stiller imidlertid i deres
informationsmateriale (58) ingen krav om, at tilbuddet kun kan anvendes, hvis arbejdet er årsag til
problemerne. I stedet angives det, at man kan anvende tilbuddet så længe, at problemet har
konsekvenser på arbejdspladsniveau. På trods af det fandt vi en tendens til, at lederne fokuserer på
årsagerne til og ikke konsekvenserne af trivsels- og fraværsproblemer, når de skal vurdere, om TI kan
anvendes. Nogle ledere afholder sig derfor fra at benytte TI, selvom de ønsker det, hvis de vurderer,
at medarbejderens problemer stammer fra privatlivet (fx skilsmisse, dødsfald, sygdom). Der er dog
også eksempler på, at ledere benytter TI, selvom de vurderer, at medarbejdernes problemer har
oprindelse i privatlivet. Lederne vil dog i sådanne tilfælde ofte have en følelse af, at de ”snyder” sig
til hjælp.
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Flere ledere pointerer selv, at de finder det relevant, at de kan henvise til TI uanset årsagen til
problemer. Men flere synes ikke at være vidende om, at det faktisk er tilfældet, at de allerede kan
gøre dette i TI’s nuværende koncept.
6.2.2 TI som legitime hjælpere
Forskning i tilbagevenden til arbejde efter sygdom grundet stress og depression har vist, at det er
vigtigt, at professionelle aktører bliver oplevet som legitime hjælpere af den sygemeldte, for at de kan
gøre en positiv forskel i processen, fx ved at deres råd og vejledning opleves som relevante (40). Man
kan overveje, at tilfredsheden med TI også kan hænge sammen med, at de interviewede ledere
opfatter TI som legitime deltagere ved tilfælde af medarbejdere med PTFP. En tidligere evalueringsrapport af TI finder deslige, at medarbejdere også er tilfredse med TI, og at de anser deres konkrete
forslag som hjælpsomme og relevante (65). Det synes at være både afgørende og tilfældet, at både
ledere og medarbejdere oplever TI’s professionelle som legitime hjælpere. Dette er afgørende for, at
TI gennem deres indsats kan skabe forhold og betingelser, som kan accepteres og opleves som
meningsfulde af både medarbejder og leder – og derfor kan implementeres i praksis. Lederne
oplever, at psykologer fra TI er upartiske og både er på lederens og medarbejderens side.
Det er vigtigt at fremhæve, at det er frivilligt, om leder og medarbejder vil anvende TI. Lederen tager
sammen med medarbejderen en beslutning om at henvende sig til TI, og leder og medarbejder har
herved kontrollen over, om TI-professionelle får lov til ”at være en del af” deres problemstillinger.
Man kunne forestille sig, at betragtningen og accepten af TI-medarbejdere som legitime aktører vil
være mindre, hvis lederne eller medarbejderen var tvunget til at inddrage TI. Den frivillige anvendelse af TI kan således potentielt have positiv indflydelse på leders og medarbejders oplevelse af TIprofessionelle som legitime aktører.
6.2.3 TI giver klarhed i et felt karakteriseret af tvivl og usikkerhed
Forskningen viser, at en central barriere for, at ledere kan håndtere medarbejdere med mentale
helbredsproblemer er usikkerhed og tvivl (57). Usikkerheden kan spænde fra, at lederen har svært
ved at initiere en samtale med medarbejderen af frygt for at gøre mere skade end gavn samt en følelse
af usikkerhed i forhold til, hvordan de kan fastholde medarbejderen i arbejdet. Dette kan være en af
grundene til, at lederne oplever TI’s arbejdsrettet fokus så positivt. Det arbejdsrettede fokus kan være
med til at reducere kompleksiteten i håndteringen af medarbejderen med PTFP. Dette kan potentielt
være en fordel for medarbejderne også. Forskningen viser, at medarbejdere med CMD oftest selv er i
tvivl om, hvorvidt og hvor meget de kan arbejde, og at denne usikkerhed delvis bliver forstærket af,
at de oplever at få forskellige råd og retningslinjer om dette fra forskelligere aktører: fx deres læge,
privatpraktiserende psykolog, sygedagpengesystemet og deres arbejdsgiver (26;27;40). TI kan således
potentielt reducere usikkerheden for både ledere og medarbejdere ved at skabe fælles retningslinjer
og anvisninger, som alle parter kan navigere efter. Et andet studie i en dansk sammenhæng om en
indsats rettet mod stressramte medarbejdere finder også, at lederne i høj grad værdsætter, at
indsatsen er arbejdsrettet, og at behandleren kan komme med konkrete forslag til arbejdspladsen i
relation til håndteringen af den stressramte (72).
Det er dog vigtigt at være opmærksom på en mulig etisk problemstilling i forhold til, om TI varetager
en neutral position, der objektivt kan tilgå den konkrete sag. TI er reelt et tilbud, som arbejdsgiver
tilbyder, og det forudsætter en kontinuerlig opmærksomhed hos TI professionelle i forhold til
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eventuelle modsatrettede interesser i deres arbejde – herunder fx tidspunkt for tilbagevenden, at
anbefale sygemelding, etc. Et tidligere studie har vist, at det kan være en udfordring i forbindelse
med tilbagevenden-til-arbejde indsatser, når de professionelle både har karakter af at være hjælper og
myndighed for den sygemeldte (52). Hvordan TI-professionelle navigerer i dette potentielle
spændingsfelt kan denne undersøgelse ikke beskrive, men denne problemstilling kunne være
relevant at belyse i fremtidige studier.
6.2.4 Fortrolighed og gennemsigtighed
Resultaterne viser, at flere ledere oplever et positivt udbytte af samarbejdet med TI. Flere ledere
oplever, at de gennem samarbejdet med TI har fået redskaber til håndtering af de konkrete forløb
relateret til PTFP, og at de også mere generelt er blevet mere opmærksomme på deres rolle i
håndteringen af medarbejdere med PTFP.
Samarbejdet og kommunikationen med TI er ofte relevant og nødvendigt for lederen i den konkrete
sag. Medarbejderen kan efter anbefalinger fra TI have brug for midlertidige arbejdstilpasninger eller
reduktion af arbejdstid, og det er i sagens natur kun den konkrete leder, der kan tilrettelægge og
eksekvere på dette. TI kan give anbefalinger i forhold til graden og karakteren af medarbejderens
behov for arbejdstilpasninger, men for at disse kan implementeres i praksis, må TI oversætte deres
vurderinger til lederen i form af konkrete forslag, hvorefter lederen kan oversætte og operationalisere
dem til den konkrete kontekst. Man kan forestille sig, at kvaliteten af samarbejdet mellem TI og
lederen har betydning for, hvor præcise disse oversættelser er – og dermed hvor adækvate
tilpasningerne er i forhold til medarbejderens situation.
Resultaterne viser deslige, at lederne ikke altid har forståelse for, hvad der er udslagsgivende for
variationen i intensitet, hyppighed og indhold i deres samarbejde med TI. Enkelte ledere er
uforstående overfor, hvorfor de ikke bliver inddraget mere i en proces, da de mener, at de er centrale
i udviklingen af løsninger for medarbejderen. Flere af lederne fremhæver fordelene ved det fortrolige
rum mellem medarbejderen og TI psykologen og ønsker således ikke dette rum ophævet. Man kan
overveje om der eksisterer en uklarhed eller mangelfuld skelnen til forskellen mellem fortrolighed og
gennemsigtighed i processen, hvor det overvejende synes at være sidstnævnte, som lederne efterlyser.
Det synes relevant at være opmærksom på den tvetydighed, der er i forhold til ledernes motivation
for at anvende TI samt deres oplevelse af samarbejdet. For lederne er det en central motivation for at
anvende TI, at de oplever det som tidsbesparende, idet nogle ledere ikke oplever at have tid og
ressourcer til selv at håndtere PTFP. Det synes derfor ikke blot at være løsningen at kvantitativt øge
samarbejdet men gøre det på en måde, som lederne oplever som tidsbesparende ikke blot på den
korte bane men også på den lange.
6.2.5 Neutralitet?
Selvom de interviewede ledere ikke selv gør sig eksplicitte refleksioner om TI’s position i forløbene,
finder vi det her relevant at diskutere det kort. TI bliver som angivet oplevet af lederne som legitime
aktører i forløb med medarbejdere med PTFP, og en tidligere rapport viser deslige, at medarbejderne
også oplever TI som en brugbar hjælp (65). Men det er væsentligt her afslutningsvis at forholde sig
reflekterende til TI’s neutralitet og ledernes forventning til retningen på TI’s hjælp og anbefalinger.
En leder nævner eksempelvis i interviewet, at denne finder det som en uberettiget indblanding, at en
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TI-psykolog har anbefalet en medarbejder at sygemelde sig. Vi kender naturligvis ikke det konkrete
tilfælde, men det gør os opmærksom på, at der kan være en udfordring i forhold til, i hvor høj grad TI
agerer i et magt- og interessefrit rum. Da lederne står for en stor del af henvisningerne til TI (65) og
derfor skal vurdere tilbuddet som relevant, skal man måske være opmærksom på, hvilke hensyn TI
balancerer mellem i de konkrete sager? Et tidligere studie af langtidssygemeldte med CMD har vist,
at eventuelle modsætninger og magtbalancer mellem sygemeldt og professionelle i en tværfaglig
indsats indlejret i sygedagpengesystemet, oftest først bliver synlige for den sygemeldte i det øjeblik,
hvor en progression i bedring og tilbagevenden udebliver, og de ikke længere kan leve op til det
tidsperspektiv og den tålmodighed, som de professionelle kunne tilbyde qua sygedagpengelovgivningen og deres mål om at reducere sygefraværet (68). Et andet studie finder deslige, at mange
indsatser, rettet mod sygemeldte, tager udgangspunkt i optimale situationer med samarbejdsvillige
og motiverede sygemeldte og arbejdsgivere, men at dette bestemt ikke altid er tilfældet, og at dette
kan have negative konsekvenser for forløbet for tilbagevenden (73;73). At TI netop er ledet mellem
lederen og medarbejderen, er en af dets store styrker, men det kræver samtidig kontinuerlige
refleksioner og etiske overvejelser blandt ansatte i TI i forhold til graden af neutralitet og
håndteringen af interessemodsætninger.
6.2.6 Hvem er patienten?
TI matcher på mange måder ledernes behov, og de er i stor udstrækning tilfredse med indsatsen. Den
tidligere nævnte undersøgelse af TI peger ligeledes på, at medarbejderne også er tilfredse med
indsatsen (65). Vi vil dog afslutningsvis gerne tilbyde nogle refleksioner i forhold til mere subtile og
ikke-intenderede potentielle konsekvenser ved TI og lignende indsatser, som primært er rettet mod
individet og sekundært mod organisationen.
Det er relevant at være opmærksom på, om sådanne indsatser kan medføre en forskydning i forhold
til, hvem der har opgaven med og ansvaret for at skabe trivsel, få medarbejderen tilbage i trivsel eller
til arbejdet. Det er positivt, at lederen hurtigt og nemt kan sende medarbejderen til TI, men hvis
samarbejdet mellem TI og lederen er meget begrænset eller ikke-eksisterende, kan der måske være en
risiko for, at lederen i en travl hverdag kan glemme at lære fra de enkelte sager i forhold til, om der er
noget generelt i arbejdstilrettelæggelsen eller i teamkulturen, der skal tages hånd om. Ligeledes er det
relevant at overveje, om individuelle indsatser generelt kan være medvirkende til, at ”problemet” og
årsagen til PTFP indirekte placeres i medarbejderen fremfor i arbejdsforhold og –betingelser. Studier
viser, at stressramte og stresssygemeldte medarbejdere hyppigst angiver arbejdet, arbejdsforhold og
dårlig ledelse som årsag til deres stress (72;74), mens lederne i højere grad peger på medarbejdernes
privatliv eller personlighed, som årsag til stress (72). Der kan således potentielt være forskel på, hvor
medarbejdere og ledere vil placere årsagerne til PTFP og dermed højst sandsynligt også på hvilke
løsninger, de vil pege på. I tråd med dette fremhæver nogle af interviewpersonerne, at TI hovedsageligt har ført til ændringer i medarbejdernes adfærd, og de fremhæver kun meget begrænset, at
arbejdsforhold eller betingelser er blevet varigt ændret. Dette er heller ikke (nødvendigvis) hensigten
med TI – men det er vigtigt at være opmærksom på, at ens valg af løsninger kan være med til
indirekte at placere årsagen. Interviewpersonerne fortæller også om enkelte medarbejdere, der har
afslået at deltage i TI, da de frygter, at de bliver anset for værende ”syge i hovedet” eller ”svage”.
Ovenstående er på ingen måde en argumentation for, at individuelle indsatser ikke er relevante. De
er dybt relevante og helt centrale for at hjælpe medarbejdere med PTFP. Men individuelle indsatser
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indeholder implicit nogle af de her nævnte udfordringer. I og med at TI er indlejret på arbejdspladsen
og indeholder muligheden for lederinddragelse, har TI rigtig gode forudsætninger for at overkomme
disse udfordringer. Det kunne være givtigt med dybdegående analyser af, hvordan TI i konkrete
sager overkommer disse udfordringer.
6.2.7 Forskelle i resultaterne er kun i begrænset omfang afhængig af arbejdsområde
Der synes kun at være relativt få forskelle på interviewpersonerne fra de tre forskellige områder, vi
har rekrutteret fra. Dette kan også hænge sammen med, at de alle havde det til fælles, at de havde
haft erfaring med medarbejdere med PTFP samt deslige har anvendt TI. Vores resultater peger dog
på, at der kan være en tendens til, at de interviewede ledere inden for social- og sundhedsområdet
samt det pædagogiske område oftere har tilfælde af medarbejdere med PTFP end de interviewede
ledere inden for teknik- og miljøområdet. Dette kan hænge sammen med flere forhold: eksempelvis at
der er flere kvinder ansat inden for de to førstnævnte områder, hvorfor forekomsten af PTFP også
generelt kan forventes at være højere (75), og det kan også hænge sammen med, at social- og
sundhedsområdet samt det pædagogiske område er en del af et miljø, hvor omsorg, pleje og
emotioner diskuteres og udøves. Dette kan potentielt skabe en kultur, hvor man i højere grad berører
sensitive emner også ansatte imellem. En yderligere forskel på de tre områder synes at være, at ledere
inden for social- og sundhedsområdet samt børneområdet finder det vanskeligere at tilbyde
medarbejdere med PTFP de nødvendige arbejdsmodifikationer. Grundet arbejdets karakter er det
vanskeligere for dem at identificere afgrænsede arbejdsopgaver, som den ramte medarbejder kan
udføre i eget tempo og uden forstyrrelser. Der synes ikke at være nogen forskel på, hvordan lederne
oplever TI – herunder deres tilfredshed med indsatsen.
6.3 Metodediskussion
6.3.1 Styrker og begrænsninger i undersøgelsen
Vi vil i dette afsnit gøre opmærksom på nogle af undersøgelsens styrker samt begrænsninger samt
påpege nogle vigtige forbehold i forhold til overførbarheden (76) af rapportens resultater.
Vi har i alt gennemført 21 interviews med ledere inden for tre områder i kommunen, og det er altid et
centralt spørgsmål i kvalitativ metode, om man har inkluderet et tilstrækkeligt antal interviewpersoner. Dette vurderer man ofte ud fra, hvorvidt data er ”mættet”. Med dette mener man, om man i
dataindsamlingen er nået til et punkt, hvor de følgende interviews ikke bidrager med decideret nye
temaer (66). Det er naturligvis altid vanskeligt at vide, om det næste eller næste interview igen ville
bibringe noget fundamentalt nyt, men vores analyser peger på, at temaerne er forholdsvist fornuftigt
dækket og mættet af de 21 interviews, da de sidste interviews kun i meget begrænset omfang tilføjede
nye aspekter.
Det er dog også en række punkter, det er relevant at være opmærksom på i forhold til denne
undersøgelses resultater og ikke mindst overførbarheden af dem. Dette drejer sig især om:
Inklusionskriterierne og konteksten for undersøgelsen.
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6.3.2 Inklusionskriterier
Det blev præciseret i invitationsmailen, at undersøgelsens fokus er på lederens erfaring med
medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer, og det var et inklusionskriterium i rekrutteringen af interviewpersoner, at de havde anvendt TI inden for de seneste fem år.
Vi vil her diskutere, hvorvidt dette har betydning for overførbarheden af denne rapports resultater.
Interviewpersonerne har således det til fælles, at de har anvendt TI i forbindelse med medarbejdere
med PTFP. Som vist i afsnit 3.7 har de fleste ledere i Københavns Kommune erfaring med at anvende
TI en eller flere gange. Der er således ikke tale om, at de interviewede ledere udgør en særlig
selekteret subgruppe af ledere i Københavns Kommune. Vi ved dog ikke, i hvilken udstrækning de
interviewede lederes generelle erfaring med og håndtering af medarbejdere med PTFP adskiller sig
markant fra de erfaringer, som ledere, der ikke har erfaringer med brug af TI, har. Det kan ikke
udelukkes, at ledere i Københavns Kommune, der ikke har anvendt TI inden for de seneste fem år 1)
gør noget særligt, så medarbejderne ikke udvikler PTFP, 2) reelt har medarbejdere i sin team med
PTFP, men aldrig hører om det, da medarbejderne måske ikke tør sige det, eller at lederen, hvis han
hører om det, ikke anerkender, at det er tilfældet, 3) ikke visiterer medarbejdere med PTFP til TI, da
de ikke kender TI eller har negative erfaringer med TI fra tidligere. I forhold til undersøgelsens fokus
på lederens generelle erfaringer med og oplevelse af at identificere og håndtere medarbejdere med
PTFP, kan det således ikke udelukkes, at ledere, der ikke matcher vores inklusionskriterier, ville have
forholdt sig anderledes til temaerne. Det kan ligeledes heller ikke udelukkes, at ledere der ikke har
anvendt TI inden for de seneste fem år, kan have andre og mere negative oplevelser af TI. Om end
disse scenarier kan forekomme en anelse spekulative, er det relevant at være opmærksom på, at
inklusionskriterier også er med til at forme en undersøgelses resultater.
Et fremtidigt studie kunne med fordel rekruttere interviewpersoner, som ikke har anvendt TI, da
dette kunne kaste yderligere lys på deres generelle erfaringer med medarbejdere med PTFP samt
deres mulige bevægegrunde for ikke at anvende TI.
6.3.3 Konteksten for undersøgelsen
Konteksten for undersøgelsen er Københavns Kommune, og alle interviewpersoner er ansat i denne
kommune. Dette har betydning for overførbarheden af resultaterne. Vi vil i dette afsnit forholde os til
muligheder og udfordringer i forhold til overførelsen og anvendelsen af denne rapports resultater i
andre sammenhænge end den undersøgte kontekst.
De to danske studier præsenteret i baggrundsafsnittet (45;46) viste, at der er forskel på offentligt og
privatansatte lederes erfaringer med medarbejdere med nedsat psykisk trivsel. Resultaterne fra vores
undersøgelse med lederne i kommunen kan derfor ikke umiddelbart generaliseres ukritisk til ledere i
det private. Dog kan det forventes, at der er en række overlap mellem offentlige og private lederes
erfaringer med og oplevelse af medarbejdere med PTFP, og nogle af de identificere dilemmaer vil
kunne opleves både på private og offentlige arbejdspladser.
Også i forhold til andre kommunale arbejdspladser kan der være grænser for overførbarheden af
rapportens resultater. Københavns Kommune er uden sammenligning Danmarks største kommune,
og der kan potentielt være forskel på, hvordan det opleves at være ansat som leder i Københavns
Kommune sammenlignet med Danmarks mindste kommune, Læsø, hvor der bor under 2000
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personer, og der således er langt færre ansatte. Dette kan både have betydning for, hvor mange
sparringspartnere den enkelte leder har til rådighed, samt hvorvidt lederen oplever at have
indflydelse på de overordnede beslutninger, der træffes. Det er uden for denne rapports rækkevidde
at udsige noget om dette.
Det er ligeledes også relevant at være opmærksom på uden videre at generalisere rapportens
resultater til ledere ansat i Københavns Kommune inden for andre områder end de tre undersøgte
områder Social- og sundhed, Pædagogik og Teknik og miljø. Der synes dog som nævnt ikke at være
den store forskel på, hvordan interviewpersonerne inden for de undersøgte områder oplever
temaerne i fokus for undersøgelsen. Interviewpersonerne synes at være repræsentative inden for den
subgruppe, i forhold til køn, og der var en fornuftig spredning i forhold til interviewpersonernes
anciennitet som ledere (fra et år til over 30 år).
I forhold til overførbarheden til andre kontekster, er det også relevant at være opmærksom på, at
undersøgelsen har fundet sted i en organisation, hvor TI eksisterer. Interviewpersonernes beskrivelser af håndtering af medarbejdere med PFTP kan dermed være farvet af en kontekst, hvor de har
mulighed for at henvende sig til TI. Hvor meget dette betyder for ledernes generelle erfaringer med at
håndtere medarbejderne med PFTP, kan vi ikke udlede noget om.
Afslutningsvis skal det understreges, at det kun er ledernes egen oplevelse af deres håndtering af
PFTP i praksis, der er i fokus i denne rapport. Havde vi spurgt medarbejderne om deres oplevelse af
lederens håndtering, kunne vi have fået et andet billede. Der kan være forskel på, hvordan lederne
oplever deres egen ageren og resultatet af denne, og hvordan medarbejderne oplever det. Ledernes
rapportering i interviewsituationen om egen praksis og håndtering kan potentielt være farvet af et
ønske om at fremstå som en god, rummelig og politisk korrekt leder, der tager ansvar for og hånd om
medarbejdernes trivsel og mistrivsel. I hvilken udstrækning dette har gjort sig gældende, kan vi ikke
give et klart billede af, men som vist i resultatafsnittet, har lederne også fortalt om og givet os indblik
i problemer og følelser af utilstrækkelighed i forhold til at håndtere denne ledelsesopgave. At lederne
også har fortalt om de vanskelige og mindre flatterende sider, er sandsynligvis hjulpet på vej af, at vi
både i invitationen og i selve interviewet understregede overfor lederne, at undersøgelsen var
anonym, og at der ikke var nogen rigtige eller forkerte svar.
Også i forhold til resultaterne om TI, er det vigtigt at være opmærksom på, at denne rapport kun
omhandler ledernes oplevelse af og erfaringer med TI samt ledernes vurdering af medarbejdernes
udbytte af TI. Det vil være meget relevant og vigtigt at fremtidige studier undersøger TI ud fra
medarbejdernes perspektiv, da dette vil kunne bringe nogle andre perspektiver og nuancer i spil.
Denne undersøgelse er således ikke fyldestgørende i forhold til, hvordan TI opleves og fungerer
generelt. TI er i denne rapport belyst alene ud fra ledernes oplevelse af og erfaring med indsatsen.
Dette perspektiv er dog også yderst relevant, da det er lederne, der henviser medarbejdere til
indsatsen, og da de også ofte skal samarbejde med professionelle i TI. Det har desværre ikke været
muligt inden for denne undersøgelses rammer også at undersøge medarbejdernes perspektiv.

54

7 KONKLUSION OG IMPLIKATIONER FOR PRAKSIS
7.1 Konklusion
Undersøgelsen har givet indblik i ledernes erfaringer med at identificere og håndtere medarbejdere
med Psykisk relaterede Trivsels- og Fraværs Problemer (PTFP) og mere specifik med anvendelsen af
tidlig indsats (TI). Overordnede kan det konkluderes, at de interviewede ledere oplever det som en
ledelsesopgave at identificere og håndtere medarbejdere med PTFP. En del af dem føler sig fornuftigt
klædt på til at løse opgaven og anvender desuden organisatoriske ressourcer som lederuddannelse,
deres chef og lederkollegaer til at sparre om både konkrete og generelle udfordringer forbundet med
denne opgave. Der er dog også tendens til, at en gruppe af ledere føler et behov for mere viden og
kompetenceudvikling i forhold til identificering og håndtering af medarbejdere med PTFP.
Flere ledere peger på en række organisatoriske udfordringer forbundet med at identificere og
håndtere medarbejdere med PTFP. Især nævnes mangel på tid, stort ledelsesspænd og sparsom
daglig kontakt til medarbejderne. Organisationens fokus på at nedbringe sygefraværet synes at
fremme ledernes opmærksomhed på området, men kan også skabe dilemmaer for lederen i forhold til
at ”presse” og bremse medarbejdere med PTFP. Flere af lederne oplever også en til tider vanskelig
balance mellem både at tage hensyn til medarbejderen med PTFP og det øvrige team.
De interviewede ledere er overordnet tilfredse med anvendelsen af TI til medarbejdere med PTFP. TI
sparrer lederne for tid, giver dem tryghed og løser en opgave, som lederne selv kan føle sig usikre på.
Lederne opfatter TI-professionelle som legitime hjælpere, som ofte formår at reducere usikkerheden
hos både ledere og medarbejdere ved at skabe relevante arbejdsrelaterede løsninger og retningslinjer.
Der synes dog også at være nogle udfordringer eller forbedringsmuligheder i forhold til TI. Mange
ledere er af den opfattelse, at det er et kriterium for anvendelse af TI, at medarbejderens vanskeligheder skal skyldes problemer på arbejdspladsen på trods af, at TI ikke stiller dette krav. Dette kan
føre til, at lederne undlader at visitere medarbejdere, der kunne have gavn af indsatsen. Derudover
oplever lederne til tider intensiteten af samarbejdet med TI som vilkårlig og uigennemsigtig. Når
samarbejdet mellem lederen, medarbejderen og TI fungerer godt med en relevant intensitet, er der
potentiale for, at nogle ledere opnår viden og læring, som de kan anvende fremadrettet i lignende
sager. I og med at TI er indlejret i organisationen, opstår der potentielle udfordringer i forhold til
indsatsens neutralitet. Men netop det, at den er indlejret, skaber også unikke betingelser for TI’s
muligheder for at intervenere bredere og mere arbejdspladsrettet end mere traditionelle individuelle
indsatser.
7.2 Implikationer for praksis
På baggrund af undersøgelsens resultater og diskussion af disse vil vi afslutningsvis pege på nogle
områder, som man med fordel kan rette opmærksomheden imod, hvis man i Københavns Kommune
- og på arbejdspladser generelt - ønsker at forbedre ledernes identificering og håndtering af
medarbejderne med PTFP. Ligeledes vil vi pege på nogle potentielle forbedringsmuligheder i TI.


Der kan være brug for en bedre afklaring eller modificering af de modsatrettede krav fra
organisationen, som lederne oplever. Det drejer sig om krav i forhold til at fokusere på og
nedbringe sygefraværet samtidig med et fokus på rummeligheden og hjælp til medarbejderne
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med PTFP. En bedre afklaring herom kan bidrage til, at lederne kan opleve en større grad af
sikkerhed i forhold til deres håndtering af medarbejdere med PTFP.
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Mere systematiske og veletablerede sparringsmuligheder mellem lederen og dennes chef samt
lederkollegaer kan muligvis støtte ledernes håndtering af PTFP. Derudover kan
sparringmulighederne fremme kontinuerlig læring og refleksion, som fremadrettet
kvalificerer ledernes identificering og håndtering af medarbejdere med PTFP.



Ledere med begrænset ledererfaring føler sig typisk mindre klædt på til at håndtere
medarbejderne med PTFP. Et tilbud om målrettede undervisning til ledere med ingen eller
begrænset erfaringer kan være et vigtigt bidrag til, at lederne kan opbygge mere sikkerhed og
flere handlemuligheder i forhold til PTFP.



Et stort ledelsesspænd eller begrænset kontakt med medarbejderne grundet fx nat- og
aftenarbejde kan gøre det vanskeligt for lederen at identificere medarbejderne med PTFP. Det
kan derfor være relevant i endnu højere grad at fremme en kultur, hvor det er legitimt, at
medarbejderne gør lederen opmærksom på alvorligere nedsat trivsel med betydning for
opgaveløsningen. Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten kan desuden støtte
lederen i at blive opmærksom på medarbejderne med PTFP.



Lederne sætter stor pris på TI’s arbejdsrettede tilgang men oplever ikke altid, at de bliver
inddraget tilstrækkeligt i forløbene. TI kan derfor overveje at etablere et endnu mere
kontinuerligt samarbejde mellem TI og lederne. TI kan også arbejde med at gøre processen
mere gennemsigtig i forhold til, hvornår og hvornår ikke lederen involveres.



Det er ikke helt klart for alle ledere i hvilke tilfælde, de må visitere til TI. Det vil derfor være
en fordel, hvis henvisningskriterierne blev formidlet mere entydigt, så lederne ikke undlader
at visitere medarbejdere, der faktisk lever op til kriterierne og vil have gavn af indsatsen.



Rapporten viser, at TI i nogle tilfælde forbedrer ledernes kompetencer mere generelt i forhold
til at håndtere medarbejdere med PTFP. Man kan overveje, om denne læringsmulighed kan
systematiseres og kvalificeres yderligere, så TI i højere grad fokuserer på indirekte at
kompetenceudvikle lederne. Dette kan potentielt hjælpe lederne til at blive endnu bedre til at
håndtere – og måske endda forebygge - PTFP hos deres medarbejdere.
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BILAG
Bilag 1: Invitationsmail

Kære
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er i samarbejde med Arbejdsmiljø København i gang
med at undersøge ledernes muligheder og udfordringer i håndteringen af medarbejdere med psykisk
relaterede trivsels- og fraværsproblemer. I den forbindelse udfører vi en række interviews med ledere
i Københavns Kommune.

Formål med undersøgelsen
Formålet med interviewene er at undersøge ledernes erfaringer med samt oplevelse af at kunne
identificere og håndtere psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer. Herudover vil det blive
undersøgt, om lederne i Københavns Kommune oplever at få relevant og tilstrækkelig hjælp fra fx
AMK’s ”Tidlig Indsats/SYFO”
Vi vil derfor spørge om du vil deltage i et sådan interview.
Anonymitet
Det er kun en mindre projektgruppe fra NFA, der har adgang til de gennemførte interviews, og som
har viden om, hvem der har deltaget. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og resultaterne
fra interviewene vil formidles i anonymiseret form i en dansk rapport og i forskningsartikler.
Praktisk
Interviewet vil tage ca. en time og kan efter dit valg foretages på din arbejdsplads eller på Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Lersø Parkalle 105, 2100 København Ø). Interviewene
vil finde sted i oktober måned 2015
Der er to kriterier, der skal være opfyldt for, at du kan deltage i interviewundersøgelsen:
1) Du skal have personaleansvar for medarbejdere
2) Du skal have anvendt AMK’s ”Tidlig Indsats” inden for de seneste fem år.
Vi håber meget, at du vil deltage i interviewet. Du kan både skrive eller ringe til os for at aftale et
tidspunkt for et interview eller blot for at høre mere om undersøgelsen inden den 25. september.

Med venlig hilsen
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Bilag 2: Interviewguide
Interviewguide: Lederes håndtering af psykiske relaterede trivsels- og fraværsproblemer

Præsentation
Jeg hedder.. og kommer fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Vi er glade for, at du vil
deltage i interviewet. Vi er i gang med at udføre en række interviews med ledere i Københavns
Kommune for at undersøge, hvilke udfordringer og muligheder ledere oplever i forbindelse med
håndtering af medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer.
Undersøgelsen foregår i samarbejde med Arbejdsmiljø København.
Instruktion
Jeg vil lige skitsere, hvad vi skal tale om. Det første, vi skal snakke om, er generelt og angår formelle
ting samt forekomsten af psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer hos dine medarbejdere.
Herefter skal vi tale om, hvordan du håndterer disse problemer, herunder din oplevelse af at
håndtere problemerne, din viden, dine redskaber og muligheder for sparring. Den sidste del af
interviewet handler om erfaringer med AMK/Tidlig Indsats/SYFO.
I interviewet er det vigtigt, at vi begge husker på, at emnet for interviewet er psykisk relaterede
trivsels- og fraværsproblemer. Jeg skal selvfølgelig nok gøre mit bedste for, at vi løbende husker på
det.
Anonymitet
Det er vigtigt at fremhæve, at det du fortæller mig, vil blive behandlet fortroligt. Det er kun en
afgrænset forskergruppe fra NFA, der har adgang til oplysningerne, der fremkommer ved interviewt,
og de vil blive behandlet fortroligt. Du vil ikke kunne identificeres nogen steder og du vil ikke fremgå
i vores slutrapport eller i forskningsartikler. Alt bliver anonymiseret.
Er det i orden, hvis interviewet bliver optaget på diktafon, så jeg ikke skal skrive så meget undervejs?
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Temaer

Spørgsmål

Generelle spørgsmål






Hvor lang tid har du været leder?
Hvor lang tid har du været leder i din nuværende stilling?
Hvilke medarbejdere har du personaleansvar for?
Hvor mange medarbejdere er du leder for?

Forekomst af psykisk
relaterede trivsels- og
fraværsproblemer



Har der været nogle psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer
i din medarbejdergruppe de seneste 5 år (eller den tid du har været
leder, hvis du har været leder i kortere tid)? (generelt billede)
Eks. stress, psykisk sygdom, problemer ved nye arbejdsopgaver,
samarbejdsproblemer/konflikter, mobning, langtids/kortidsfravær,
privatlivsproblematikker, adfærdsproblematikker.
-

Håndtering af psykisk
relaterede trivsels- og
fraværsproblemer

Hvor ofte har du haft sådanne problemer?



Hvordan kom problemerne til udtryk?



Hvordan blev du opmærksom på det, du fortæller om?
(identificering)



Hvad tænker du selv, at problemerne skyldtes?



Hvad gjorde du i de forskellige tilfælde, da du blev opmærksom på
problemerne?



Kan du fortælle lidt om, hvorfor du valgte at gøre sådan i disse
situationer?



Hvordan reagerede medarbejderen, på det du gjorde?



Inddrog du fx tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter eller
andre samarbejdspartnere?
-

Hvad kom der ud af det? (spørges også hvis der ikke har
været inddraget samarbejdspartnere)

-

Hvordan oplevede du samarbejdet?

-

Hvad bidrog samarbejdet til
(for leder selv, medarbejderen, kerneopgaven, hele
arbejdspladsen)?
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Rammer og redskaber
til håndtering af
psykisk relaterede
trivsels- og
fraværsproblemer

Oplevelse af egen og
organisationens
håndtering af psykisk
relaterede trivsels- og
fraværsproblemer



Hvordan oplever du dine muligheder for at håndtere psykisk
relaterede trivsels- og fraværsproblemer hos dine medarbejdere?



Hvordan oplever du dine muligheder for tidligt at identificere
medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer?



Hvordan oplever du dine rammer i organisationen (fx krav, tid,
redskaber, det du bliver målt på som leder) i forbindelse med
håndteringen af psykisk relaterede trivsels og fraværsproblemer?



Hvad skulle der til for, at dine handlemuligheder øges i forhold til
håndteringen af psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer?



Hvad betyder det for dig, hvis en eller flere medarbejdere i din
afdeling har psykisk relaterede trivsels- eller fraværsproblemer? (egen
trivsel eller i forhold til ledelsesopgaven)



Er din erfaring, at nogle psykisk relaterede trivsels- eller
fraværsproblemer er sværere at håndtere end andre?
-

Viden om psykisk
relaterede trivsels- og
fraværsproblemer
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Hvis ja, hvilke og hvorfor?



Hvordan indgår det i din ledelsesopgave at tage dig af psykisk
relaterede trivsels- og fraværsproblemer blandt dine medarbejdere?



Er det tydeligt hvad organisationen forventer af dig som leder i
forhold til håndtering af psykisk relaterede trivsels- og
fraværsproblemer?



Er psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer et emne I taler om
i den ledergruppe, du er en del af?



Er der en fælles forståelse i din ledergruppe af, hvad der er lederens
ansvar i forhold til håndtering af psykisk relaterede trivsels og
fraværsproblemer?



Er der en fælles forståelse i din ledergruppe af, hvordan I håndterer
psykisk relaterede trivsels- og fraværsproblemer



Oplever du, at du har den fornødne viden til at håndtere trivsels- og
fraværsproblemer?
- Hvis ja, hvorfra?
- Hvis nej, hvad behøver du?

Dilemmaer ved
håndteringen af
psykisk relaterede
trivsels- og
fraværsproblemer



Kan du blive i tvivl om, hvordan du støtter medarbejdere med
trivsels- eller fraværsproblemer?
- Hvad gør du i sådanne tilfælde?



Kan du blive i tvivl om, hvilke krav du kan stille til en medarbejder
med trivsels- eller fraværsproblemer?
- Hvad gør du i sådanne tilfælde?



Oplever du, at der er en forskel på at håndtere fysiske henholdsvis
psykiske helbredsproblemer hos dine medarbejdere?



Oplever du nogle dilemmaer eller modsatrettede krav i forbindelse
med håndteringen af trivsels- og fraværsproblemer? (fx personlige,
etiske, arbejdsrelaterede).
- betydning for de øvrige medarbejdere, hvis medarbejdere i din
afdeling har psykisk relaterede
trivsels- eller fraværsproblemer?

Tidlig Indsats/SYFO
Anvendelse af Tidlig
Indsats/SYFO

I hvilken forbindelse har du anvendt Tidlig Indsats/SYFO
-

Individuelle
psykologforløb for
medarbejdere

Hvad motiverede dig til at benytte Tidlig Indsat/SYFO?
(manglende viden, dygtiggørelse, manglende tid, pålagt,
tidligere erfaring)



Har du haft medarbejdere i psykologforløb hos Tidlig Indsats?




Hvis ja:
Hvordan oplever du samarbejdet med Tidlig Indsats omkring
medarbejdere med psykisk relaterede trivsels- eller
fraværsproblemer?
Hvilket udbytte har medarbejdere haft af psykologforløb hos Tidlig
Indsats?
Har forløbet haft betydning for relationen mellem dig og
medarbejderen?
Kan du benytte viden fra psykologforløb til at håndtere lignende
problemer hos andre medarbejdere?
Hvad er godt ved psykologforløb?
Hvad kunne være bedre ved psykologforløb?
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Ledersparring







Har du deltaget i ledersparring hos Tidlig Indsats?
Hvis ja:
Hvordan har udbyttet været af ledersparring hos Tidlig Indsats?
Hvad er godt ved ledersparring?
Hvad kunne være bedre ved ledersparring?

Afslutning



Og et sidste spørgsmål: Hvad fik dig til at melde dig til interviewet?
Vi har oplevet en stor interesse for at deltage – hvad tror du, at det
skyldes?

Jeg har ikke flere spørgsmål til dig, men det kan være, at du har noget du vil
fortælle, som du ikke fik sagt under interviewet, eller noget du vil spørge mig
om?
Tusind tak fordi du fordi du har bidraget til undersøgelsen.
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Bilag 3: Kodehierarki
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