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Høringsbrev: Trivsel- og sygefraværsindsats i Region
Syddanmark
Det er politisk besluttet, at sygefraværet i Region Syddanmark skal reduceres med 20 % frem mod
2015. For Region Syddanmark som helhed svarer målsætningen til en reduktion fra 5 % til 4 %.
Som led i realiseringen af det politisk fastlagte mål er det derfor i Region Syddanmark besluttet at
sætte fokus på indsatser på sygefraværsområdet. Dette gøres ved at betone og understøtte det lokale
arbejde. Indsatsen følges af syv initiativer primært rettet mod mere systematisk ledelsesmæssig
opfølgning.
For at følge op på om sygefraværet bevæger sig som ønsket er det besluttet, at udviklingen følges
løbende. Der er derfor sat et delmål. Sygefraværet skal være reduceret med 0,75 procentpoint i løbet
af 2012, Hvis dette ikke nås, skal indsatsen drøftes igen, så der kan tages korrigerende initiativer.
Materialet har været drøftet i Hovedudvalget den 30. juni 2011 og den 6. september 2011.
Hovedudvalget har besluttet, at sende materialet i høring hos Fælles MED-udvalgene i Region
Syddanmark.
Høringen har til formål at sikre, at initiativerne kan foldes ud på de enkelte enheder. Det er derfor
vigtigt at få FMU´ernes tilbagemelding på, hvordan initiativerne kan gøres anvendelige i en
driftsituation.
Høringssvar skal være regionen i hænde senest den 1. november 2011. Høringssvar skal sendes til
Maria.Topholm.Skarum@regionsyddanmark.dk .Høringssvarene vil herefter blive forelagt
Hovedudvalget til drøftelse, hvorefter der kommunikeres ud i organisationen i slutningen af 2011.
Herudover kan det oplyses, at emnet er sat på dagsordenen til det kommende dialogmøde mellem
formandskaberne i hhv. HU og FMU den 14. november 2011
Høringsmaterialet består af et notat der beskriver initiativerne Trivsels- og sygefraværsinitiativer i
Region Syddanmark og af et notat med statistiske analyser af sygefraværet i Region Syddanmark i
2010 Sygefravær 2010.
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