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PROSJEKTSKISSE TIL VIDARE ARBEID MED
SJUKEFRÅVERSREDUKSJON
Tema:

Sykefravær i den offentlige tannhelsetjenesten

Bakgrunn:

Fraværsstatistikk fra 4. kvartal 2014 og fram til og med 3. kvartal 2016 viser
(alarmerende) økning i sykefravær. En systematisk, kvalitativ og kvantitativ tilnærming trengs for å jobbe med utfordringer knyttet til sykefravær. Hva kan
vi lære av de klinikkene som lykkes med å ha lavt fravær, og hvilke tiltak må vi
gjennomføre for å få ned fraværet hos de kompetanseregionene/ klinikken
som har høyt fravær? Hva kan gjøres på klinikknivå, og hva kan gjøres i hele
organisasjonen?

Problemstilling: Hva er årsaken(e) til økningen i sykefravær i den offentlige tannhelsetjenesten, og hvordan kan det reduseres?
Hypoteser:

Svangerskapsrelatert fravær ?
Økning i belastnings-/muskel-/skjelettlidelser ?
Ledelse tett på ?
Hvordan gjennomføres IA-avtalen?
Mindre fravær på store vs. små klinikker?
Ukultur for fravær og nærvær ?

Tilnærming: Kartlegging av statistikk og sammensetning av ulike variabler (klinikkstørrelse,
år, årsak, lengde, hyppighet), kvalitativ kartlegging av årsak og forslag til tiltak
Eksempler på variabler:








Kjønn
Alder
Yrke
Langtids/kortidsfravær
Sykdomsårsak
Norge
Kompetanseregion





Metode:

Kommune
Klinikk
Enkelttilfelle

Arbeidsgruppe: SAMUT
Kvantitative undersøkelser: Fraværsstatistikk, eksisterende datamateriale
Kvalitative undersøkelser: intervju på kompetanseregionsnivå og klinikkledernivå, tillitsvalgte, nøkkelpersoner og bedriftshelsetjenesten

Teori/ tidligere forskning:
Sykefravær, HMS og inkludering (Ose 2016).
Møre og Romsdal fylkeskommune:



IA-avtalen + IA funksjonsvurdering fra NAV
HMS-retningslinjer: Sykefravær og oppfølging (flytskjema)
Mål for IA-arbeidet – metodisk tilnærming

Dagens situasjon: Hvor står vi i dag?

Ønska situasjon: Hvor ønsker vi å komme?

Utfordring: Hvordan kommer vi dit?
o
Bygge på det som allerede blir gjort
o
Avdekke utviklingsområder








Studie om verk/smerter i nakken og bruk av prismabriller (se tannstikka s. 6)
«Sykefravær blant gravide 2001-2014» (Helde og Nossen 2016)
Doktorgradsstudie av Kristin Elisabeth Flagstad (HR Norge)
Rapport: «Sykefravær – får vi gjort noe med det?». Rapport fra prosjektet «Kvinners jobbtilknytning – en forklaring på fravær?». Elin M.
Fjeldbraaten, Sørlandet sykehus HF.
Prosjekt sykefravær i DOT i Vest-Agder fylkeskommune:



«Da vi (tannhelse, BHT, personal) i starten kartla en del større klinikker med mye fravær for 23 år siden benyttet vi mye av det samme kartleggingsverktøyet som dere finner i denne rapporten. I 2015 gjorde vi altså en undervegsevaluering: Klinikklederne beskrev alt fravær over 10
dager pr person siste år og jeg laget en gruppering av dette)» - Terje Andersen





Idébankens perspektiver på sykefravær
Idébanken: Om gravide på jobb (undersøkelser, tips og råd)
STAM 1990-2015

Forslag til vedtak:
SAMU-T tar informasjon om prosjektskisse til vidare arbeid med sjukefråversreduksjon orientering.
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