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Litteraturreview om drivere af sygefravær 

  

 

Der ønskes en gennemgang af den videnskabelige litteratur om drivere af sygefra-

vær. 

 

Litteraturgennemgangen skal indeholde studier, herunder også metaanalyser, der 

undersøger, hvilke drivere der ligger bag sygefravær og længden heraf. Litteratur-

gennemgangen skal gennemgå relevante nationale og internationale effektstudier 

mv.  

 

Som udgangspunkt skal litteraturgennemgangen kun omfatte studier af sygefravær 

inden for de seneste 10 år i OECD-lande. Desuden er der en særlig interesse for 

studier med fokus på, hvilke drivere der ligger bag sygefravær af kortere og længe-

re varighed. Ligesom der er fokus på om der er forskelle i driverne på tværs af en 

række forskellige faktorer. Det kan være brancher, sektorer, arbejdsfunktioner, 

virksomhedsstørrelse, arbejdsmiljø og personlige karakteristika som alder, køn og 

uddannelsesbaggrund. 

 

I det tilfælde, at der findes et meget stort antal internationale effektstudier eller 

meta-analyser af høj kvalitet, skal der foretages en prioritering af, hvilke studier, 

der er mest relevante i litteraturgennemgangen. Der skal desuden foretages en kva-

litetsvurdering af de enkelte studier. Hvis der er behov for, at der foretages en prio-

ritering, skal prioriteringen foretages efter kriterier, som aftales med opdragsgiver.  

 

Der skal udarbejdes en opsummering af resultaterne fra litteraturgennemgangen, 

som bygger på begreberne fra videnshierakiet, jf. bilag 1. 

 

Indholdet af litteraturgennemgangen 

Litteraturgennemgangen skal som udgangspunkt alene indeholde egentlige effekt-

studier. Dvs. studier, der måler kausale sammenhænge mellem drivere og sygefra-

vær. Effektanalyserne skal metodemæssigt være udført ved dannelse af kontrol-

grupper eller et kontra faktum. Hvis der er områder, hvor der ikke findes effektstu-

dier, skal der suppleres med indikationer fra andre typer af studier. 

 

Følgende ønskes belyst: 

 

- Drivere af sygefravær. Belyst via kausale sammenhænge. Sammenhængen 

skal belyses for både kort og længerevarende sygefravær, ligesom den skal 

belyses for forskellige grupper på arbejdsmarkedet.  

 

Afrapportering  



2 

 

Afrapporteringen af litteraturgennemgangen skal ske ved en rapport, der gennem-

går den fundne viden af de ovenstående punkter. Såfremt der ingen effektstudier 

findes inden for et af de relevante områder, skal dette også fremgå. 

 

Rapporten skal kontekstvurdere studierne i forhold til, om de er relevante i en 

dansk sammenhæng; det kan blandt andet være med hensyn til, om de er lavet i et 

økonomisk-politisk relevant område eller for en relevant tidsperiode.  

 

Rapporten skal indeholde forslag til, hvor der fremadrettet kan igangsættes analy-

ser på baggrund af identificerede ’huller’ i litteraturen. 

 

Rapporten skal indeholde en kvalitetsvurdering af studierne ved et tilhørende vi-

denshierarki, jf. ovenfor beskrevet og bilag 1. 

 

Effektstørrelse og definition for hvert studie skal desuden rapporteres i en skema-

tisk oversigt over analyserne, inklusive hvilke effekter de måler og for hvem. Af 

skemaet skal kvalitetsvurderingen ligeledes fremgå. 

 

Afrapporteringen skal derudover også ske ved en præsentation via power point.  

 

Leverandøren skal forelægge en arbejds- og tidsplan, som indeholder et oplæg til et 

såkaldt milepælsdiagram og relevant mødeaktivitet. 

 

Der skal holdes tre møder mellem opdragsgiver og leverandør, inden rapporten 

foreligger, hvor milepælene følges, og leverandøren afrapporterer de foreløbige 

resultater. 

 

Der skal ligeledes holdes et møde med opdragsgiver, leverandør og leverandør af 

review om virkemidler til at nedbringe sygefravær med henblik på at sikre, at der 

er sammenhæng mellem disse to reviews. 

 

Tidsplan 

En ekstern litteraturgennemgang skal være færdig primo september 2018.  

 

Pris 

400.000 kr. 

 

 

 


