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HK’ernes sygefravær pga. stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø 

 

HK har fået lavet en meget grundig videnskabelig kortlægning af HK’ernes psykiske ar-

bejdsmiljø.
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 Den viser, at der er plads til forbedringer, og den peger også i retning af, at det 

er en indsats, der vil kunne betale sig.  

 

Der er ikke lavet tilsvarende grundige undersøgelser af andre fagforeningers medlemsgrup-

per om dette emne.   

 

Tabel 1. Andel HK’ere med fravær pga. det psykiske arbejdsmiljø eller stress samt  

lægebesøg pga. stress (%) 

 Langvarig  

sygemelding *) 

Kortvarig  

sygemelding 

I alt 

Fravær pga. psykisk  

arbejdsmiljø **) 

 

1,6 % 

 

5,4 % 

 

6,9 % 

Fravær pga. stress  1,7 % 4,1 % 5,8 % 

Fravær i alt pga. psykisk 

arbejdsmiljø og stress 

                  

3,3 % 

 

9,5 % 

 

12,7 % 

 

Lægebesøg med stress 10,3 % 

Kilde: ”HK’ernes psykiske arbejdsmiljø” v. Tage Søndergård Kristensen, november 2009.  

*) Langvarig sygemelding er her defineret som 4 uger eller mere.  

**) Psykisk arbejdsmiljø dækker her over: samarbejdsproblemer, chikane, stress, for høje krav,  

omstrukturering, ledelsesproblemer e.l. 

 

Tabellen viser i runde tal:  

 

  7 % af HK’erne har været sygemeldt pga. det psykiske arbejdsmiljø.  

 

  6 % har været sygemeldt pga. stress. 

 

 Sammenlagt har 13 % været syge pga. stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø.  

 

  10 % har været til lægen pga. stress.  

 

Hvis man generaliserer tallene – og det kan man godt, da undersøgelsen er repræsentativ og 

vægtet – så betyder det, at der samlet set i løbet af et år har været:
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  26.000 HK’ere sygemeldt pga. stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

 

  21.000 HK’ere til lægen pga. stress.  
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 ”HK’ernes psykiske arbejdsmiljø” v. Tage Søndergård Kristensen, november 2009 (http://www.e-

pages.dk/hk/452/). Undersøgelsen er baseret på telefoninterviews af et repræsentativt udsnit af HK’s beskæftigede 

medlemmer. Interviews og oparbejdning af data er gennemført af SFI-SURVEY. Næsten 2.000 medlemmer deltog i 

undersøgelsen.  
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 Data er indsamlet i løbet af 1. kvartal 2009. Besvarelserne om sygefravær og lægebesøg ”inden for det seneste år” 

dækker således perioden 1. kvartal 2008-1. kvartal 2009. Generaliseringen bygger på, at 210.000 HK’ere er i arbej-

de, jf. Søndergård Kristensen (2009), s. 91.  



2 

 

 

Man kan også ud fra tallene i tabel 1 se, at det langvarige sygefravær (4 uger eller mere) ud-

gør ca. en fjerdedel af det samlede sygefravær pga. psykisk arbejdsmiljø og stress. Med an-

dre ord:  

 

 Ca. 25 % af de sygemeldte HK’ere er langvarigt sygemeldte, dvs. syge i 4 uger eller mere, 

pga. stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø.
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Perspektiverne i at nedbringe sygefraværet – og her ser vi endda alene på sygefravær pga. 

dårligt psykisk arbejdsmiljø eller stress – gennem en målrettet indsats for at forbedre ar-

bejdsmiljøet er store. Øget arbejdsudbud og færre udgifter til løn under sygdom og syge-

dagpenge er nogle af de umiddelbare effekter.  
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 Den samlede andel langvarigt sygemeldte: ((1,6 + 1,7)/(6,9 + 5,8)) * 100 = 25,9 %.  


