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Landsbyen Sølund er et af de områder i plejesektoren i
Skanderborg Kommune, der kæmper med et bekymrende
sygefravær.

Sygefravær fortsætter
med at udfordre
Især tre områder inden for ældre- og
handicapområdet har mange sygemeldinger
blandt de ansatte
Artiklen fortsætter under annoncen

Af Claus Sonne

Skanderborg Kommune har gennem flere år kæmpet
for at få nedbragt sygefraværet blandt de ansætte på
ældre- og handicapområdet. Og der er tale om en
kamp, der ser ud til at blive svær at vinde. De
seneste tal er nemlig ikke specielt opløftende.
LÆS OGSÅ
Viceborgmester giver Corona-koncert på
bosteder
"Selv om vi tager højde for fravær udløst af
coronaen, ser vi nogle tal, som vi ikke kan være
glade for," siger borgmester Frands Fischer (S).
Der er især tre områder, der er hårdt ramt af
sygemeldinger.
Plejedistrikt Hørning: Har generelt set været hårdt
ramt af sygdom og særligt langtidssygdom. Der har
været et stort arbejdspres, særligt i den sidste del af
2019, som har fået flere medarbejdere til at føle sig
stressede. Der er for tiden et særligt fokus på
sygeplejegruppen, som stadig har et højt sygefravær.
Plejedistrikt Galten: Har særligt været ramt af
langtidsfravær med forskellige sygdomsforløb, som
er relateret til både arbejdsmæssige og private
årsager. Nogle af sygdomsforløbene har været
langvarige grundet ventetider til scanning og andre
undersøgelser, inden der er en endelig afklaring om
tilbagevenden til arbejdet. Der er fortsat et stort
fokus på kortidsfraværet med løbende rettidig dialog.
Landsbyen Sølund: Sygefraværet i Landsbyen
Sølund har et niveau, som kalder på opmærksomhed
og handling med henblik på at sikre bedst muligt
tilbud til borgerne og en eﬀektiv drift af Landsbyen
Sølund. Derfor blev der i efteråret 2019, i regi af LMU
med understøttelse af Skanderborg Kommunes HRafdeling, nedsat en arbejdsgruppe med fokus på at
reducere sygefravær. Landsbyen Sølund søger midler
til et tre-årigt projekt under Beskæftigelsesministeriet
med fokus på at reducere fravær.
LÆS OGSÅ
Udligning: Politikerne skal i gange med at
justere i maskinrummet - her er reaktionerne...
LÆS OGSÅ
Støtter Sølund-Musik F Kvikt af Per fra
Kvikkerten

SYNES DU OM ARTIKLEN? KLIK PÅ LINKET OG
TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
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De gjorde et fuldstændig
vanvittigt, uhyggeligt og
dødbringende fund

Hjælp - Eddie er
forsvundet på 5. døgn:
Har tidligere været udsat
for grusomt mordforsøg

Efterlyst var kun iført
Mand og kvinde i alvorlig
undertøj: Nu er personen arbejdsulykke: Ramt af
fundet
ætsende væske i
ansigtet

Handicapregler generer
iværksættere

Kinesisk elbil rykker
tættere på Danmark

Frustreret 'øltapper': Hvor er retningslinjerne
henne?

Fire blå flag i Skanderborg Kommune

Så mange er testet og så mange er testet
positiv i din kommune

Mere skov og færre oliefyr: Ny klima- og
energipolitik på vej

Debat: Har vi demokrati i skoledebatten,
borgmester?

Debat: Rene arbejdspladser giver mindre
sygdom hos personalet i institutionerne

Nu er 21'eren blevet grøn: Bybus kører på
biodiesel

Corona-effekt på forenings- og kulturliv skal
kortlægges

Se flere
MEST LÆSTE
Bloms Butikker er genåbnet: Vi har fuldt fokus på
sikkerheden
Bil holdt stille: Ung bilist blev alligevel sigtet for
spritkørsel
Så mange er testet og så mange er testet positiv i din
kommune
Vækket af stort brag: To mørkklædte mænd begik
indbrud
Termorudeknusende mand sigtet
Corona-tjek: Politiet løftede pegefingeren
Tvillingefarmor har selv prøvet turen
SENESTE NYT
Debat: Kommunen ligger som den har redt
Vækket af stort brag: To mørkklædte mænd begik
indbrud
Sygefravær fortsætter med at udfordre
Ekstremt vejr forsinker klimatilpasning

E-AVIS
Læs alle vores udgivelser på
nettet.
LÆS HER ›

LOKALBILEN
Kinesisk elbil rykker tættere på Danmark
MOTOR Danske bilister får snart en ny
mulighed for at...

Ny høj Opel bliver elektrisk
MOTOR Der bliver arbejdet på alle fronter
hos Opel, der...

Bilfabrikkerne er så småt på vej i gang
igen
MOTOR Efter at have ligget underdrejet i
flere uger er de...

Uge-Bl…
9,3 tusind Syne…

Synes godt om side

Vær den første af
vennerne, der synes godt
om dette

SENESTE DEBAT
Ingen signalforvirring, men sandheden er ilde hørt...
Debat: Politisk signal forvirring fra Martin F. Poulsen
Debat: Det var det her vi sagde og mere til
Debat: Mere støtte til det lokale – er det muligt i Stjær?
Debat: Alt for få virksomheder sorterer deres affald –
Renosyd har opskriften!
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