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Notat om stress og sygefravær blandt socialrådgivere
Rapporten ’Socialrådgivernes arbejdsmiljø og arbejdsliv’ fra september 2007 udarbejdet af CASA viser,
at alvorligt stressede stressede socialrådgivere er fem gange mere syge end socialrådgivere, der ikke er
stressede.
Dette notat gennemgår og uddyber tallene og supplerer med oplysninger fra det Fælleskommunale
løndatakontor.
Baggrundsdata
Spørgeskemaundersøgelsen er en del af FTF’s undersøgelse om FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø
gennemført i efteråret 2006. 297 socialrådgivere blev spurgt. Svarprocenten var 73 procent (dvs. cirka
200 socialrådgivere har svaret på spørgeskemaet).
Rapporten kan findes på DS’ hjemmeside: www.socialrdg.dk/publikationer.
Oplysningerne fra Det Fælleskommunale Løndatakontor kan findes på www.fldnet.dk.
Stressniveauet
14 procent er ret meget eller virkelig meget stressede (rød stresszone). De har 25,5 sygedage pr år i
snit.
21 procent er noget stressede (gul stresszone). De har 11 sygedage pr år i snit.
65 procent er slet ikke eller kun lidt stressede. De har 5,6 sygedage pr år i snit.
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Figur: Søjlerne er udtryk for den procentvise andel af medlemmerne, der meget stressede (rød zone), noget stressede (gul
zone) eller ikke stressede (grøn zone). Kurven angiver antallet af sygefraværsdage, som de tre grupper har.
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Sygefravær omregnet til fuldtidsstillinger
Dansk Socialrådgiverforening har ca. 10.000 aktive medlemmer (praktiserende socialrådgivere).
Rød stress-zone:
14 % af medlemmerne svarende til 1.400 socialrådgivere har hver 25,5 sygedage pr. år = 35.700
sygedage pr. år.
35.700 sygedage/227 dage (netto-årsværk1) = 157 stillinger
Gul stress-zone:
21 % af medlemmerne svarende til 2.100 socialrådgivere har hver 11 sygedage pr. år = 23.100
sygedage pr. år.
23.100 sygedage/227 dage (netto-årsværk) = 102 stillinger
Grøn zone:
65 % af medlemmerne svarende til 6.500 socialrådgivere der sjældent eller aldrig er stressede har hver
5,6 sygedage pr. år = 36.400 sygedage pr. år.
36.400 sygedage/227 dage (netto-årsværk) = 160 stillinger
Konklusion
Sygefraværsniveauet svarer til, at der konstant er
-157 alvorligt stressede sygemeldte socialrådgivere (rød zone) og 102 noget stressede sygemeldte
socialrådgivere (gul zone), eller i alt 259 stillinger der kunne være besat med raske socialrådgivere, i
fald de stressende arbejdsvilkår var væk.
Der er yderligere konstant 160 ikke stressede sygemeldte socialrådgivere (grøn zone). Dette sygefravær
hører til inden for det normale og vil formentlig ikke kunne nedbringes yderligere.
I rapporten bygger sygefraværsstatistikken på de adspurgtes egne oplysninger om sit sygefravær
(selvrapporteret sygefravær). Statistiske erfaringer viser, at sådanne oplysninger normalt
underrapporteres, idet den enkelte typisk glemmer dele af sit sygefravær.
Desuden er det almindelig kendt, at syge personer ofte ikke orker at udfylde spørgeskemaer, og disses
sygefraværstal indgår således ikke i rapporten. Endelig dækker undersøgelsen over socialrådgivere, der
er ansat både i kommuner, regioner, stat og på det private område, men sygefraværet på det
kommunale område er typisk er højere end blandt øvrige socialrådgiveransatte.
Sygefraværsniveauet blandt kommunalt ansatte socialrådgivere
Ifølge Det Fælleskommunale Løndatakontor, www.fldnet.dk, som opgør sygefravær blandt samtlige
kommunalt og regionalt ansatte, er sygefraværet blandt socialrådgivere da også på et meget højere
niveau end det selvrapporterede fravær, som fremgår af rapporten.
I 2006 havde kommunalt ansatte socialrådgivere et gennemsnitligt sygefravær på 14,3 dage (12,9 dage
i 2005), (opgjort på dagsværk).
Til sammenligning havde alle ansatte i kommunerne et gennemsnitligt sygefravær på 13,3 dage i 2006
(12,2 dage i 2005), (opgjort i dagsværk).
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Netto-årsværk beregnes således: Bruttoårsværk på 365 dage fratrækkes 105 lør- og søndage, 5 ugers ferie samt 8
søgnehelligdage. Nettoårsværk i 2006 er på 227 dagsværk. Beregningsmetode er hentet fra FLD-net.
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