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De ansatte i nabokommuner-
ne, Tønder og Varde kommu-
ner, er knap så syge som de-
res kolleger i storkommunen
Esbjerg. I gennemsnit har de
henholdsvis to og tre færre
sygedage.

Når man skal foretage en

sammenligning af sygefravæ-
ret de tre kommuner i mel-
lem, er det dog nødvendigt at
anvende et andet talmateria-
le. De 18,6 sygefraværsdage
fra Esbjerg Kommunes stati-
stik er nemlig opgjort efter
kalendermetoden, fordi det
er den metode, der ligger til
grund for beregning af syge-
dagpengerefusion. Det vil si-
ge, at hvis en medarbejder er
syg fredag og den efterfølgen-
de mandag, så tæller lørdag
og søndag med, og det sam-
me gælder, hvis der er en hel-
ligdag ind i mellem sygemel-
dingerne. 

Omregnet var Esbjerg
Kommunes medarbejdere så-
ledes i gennemsnit sygemeld-
te 13,7 arbejdsdage, mens de
ansatte i Tønder Kommune

havde 11,5 sygefraværsdage i
2008. I Varde Kommune, hvor
der indtil videre kun forelig-
ger tal fra 2007, er det tilsva-
rende tal 10,4.

Politikernes skyld
Kenneth Nielsen, næstfor-
mand i Esbjerg Kommunes
Hovedsamarbejdsudvalg,
hvor sygefraværet drøftes og
er gjort til indsatsområde,
lægger skylden på politiker-
ne: 

– Det er min klare overbe-
visning, at når sygefraværet i
Esbjerg Kommune ligger høj-
ere end i nabokommunerne,
så hænger det sammen med
den måde, man driver økono-
mi på i Esbjerg. Vi har igen-
nem flere år haft procentuelle
besparelser på budgetterne,

og der er ikke sammenhæng
mellem ressourcer og ar-
bejdsopgaver, mener han. 

Men i Tønder Kommune,
hvis budgetter også har væ-
ret under sparekniven de se-
nere år, har forhandlingschef
i Løn & Udvikling, Thomas
Dam, en anden forklaring: 

– Vi har i et par år arbejdet
med værdibaseret ledelse,
hvor der er meget mere fokus
på den enkelte medarbejder
og samtaler om, hvordan sy-
ge medarbejdere kommer vi-
dere. Desuden har vi i år sat
ind og betalt os fra 15.000 be-
handlinger inden for massa-
ge, fysioterapi, kiropraktik og
zoneterapi, så medarbejdere
hurtigt kan få behandling for
erhvervsskader, fortæller
Thomas Dam. 

Ansatte i Esbjergs nabo-
kommuner har færre sygedage
SYGDOM: Medarbejder-
ne i Esbjerg Kommu-
ne er mere syge end
deres kolleger i Tøn-
der og Varde kommu-
ner. 
Af Heidi Bjerre-Christensen
Tlf. 7912 4631, hbc@jv.dk
og Ken Mathiesen
Tlf. 7912 4632, kma@jv.dk

FAKTA
.PLAN

Esbjerg Kommunes handleplan til nedsættelse af fraværet be-
står af flere værktøjer.
Bl.a. skal der foretages en dokumentation af positive eksem-
pler på, hvordan man nedbringer fraværet. 

.FRAVÆR
Selv om Esbjerg Kommunes Hovedsamarbejdsudvalg har valgt
at gøre sygefravær til et hovedindsatsområde, er det endnu ik-
ke lykkedes at bringe det ned. 
Således var fraværet, målt i rene arbejdsdage, på 13,5 dage per
medarbejder i 2007, mens det i 2008 steg til 13,7 dage 

.LANDSPLAN
En ansat i den kommunale sektor, dvs. kommuner og regioner,
havde i gennemsnit 13,3 sygedage i 2007.
I staten var sygefraværet på 8,6 arbejdsdage, mens de priva-
tansatte havde et gennemsnitligt sygefravær på 9,0 arbejdsda-
ge.

KILDE: DANMARKS STATISTIK

Hovedparten af alle ulyk-
kelige sager om hun-
debid kunne forment-

lig undgås, hvis skolerne
valgte at give børnene et kur-
sus i hundeadfærd, som de
kunne bære med sig videre i
livet. 

Det mener Dorthe Odefey,
professionel hundeadfærds-
pecialist og indehaver af Ode-
fey Dyreadfærdscenter i Tjæ-
reborg.

– Jeg har i den forbindelse
kontaktet nogle af skolerne
her i storkommunen for at til-
byde at komme ud til børnene
med en af mine hunde i en af

deres projektuger og lære
eleverne om hundens signa-
ler, men det var der desværre
ikke rigtig interesse for. 

– Jeg synes ærlig talt, hun-
deadfærd burde på skoleske-
maet ligesom omgang med
nytårsskyts, gå-prøver og ind-
læringen om, at du ikke må gå
over for rødt, konstaterer
Dorthe Odefey.

Lærenemme børn
Hun understreger, at fordi lil-
le Idas Fido derhjemme godt
vil finde sig i, at hun kaster sig
over den, er det ikke sikkert,
at legekammeratens hund vil

acceptere det.
– Børn er jo utroligt lære-

nemme, og de er gode til at
bære den lærdom med sig vi-
dere i livet. 

– Desuden er det sådan, at

når de har suget viden til sig,
er de ofte også ret gode til at
opdrage på os voksne. Der-
med kunne vi slå flere fluer
med ét smæk. 

– Hvis børnene lærte at af-
læse hundens signaler, ville vi
desuden også gøre hundene
en velgerning, siger hun. 

Hvad er signalerne, når
man skal holde sig fra en
hund?

– Lidt forsimplet sagt hand-
ler det om, at en hund, der ik-
ke ønsker dig i nærheden,
først forsøger at dæmpe den
situation, som stresser den.
Den smasker, blinker, snuser

i jorden, går væk, lægger sig,
trækker sig væk, bliver stiv i
kroppen og så videre. 

– Bliver det ikke respekte-
ret, så knurrer den som en
sidste advarsel, inden den bi-
der. 

– Derfor er det også helt
forkert at skælde en hund ud,
fordi den knurrer. Irettesæt-
ter man hunden for at knurre,
går den bare direkte til bide-
sekvensen næste gang, un-
derstreger Dorthe Odefey. 

Hunde-
specialist:
Hunde
bør på
skole-
skemaet
OPFORDRING: Profes-
sionel hundeadfærds-
specialist mener, at
mange ulykkelige 
sager om hundebid
kunne undgås, hvis
folkeskoler holdt 
kurser om hundens
adfærd. Selv har 
hun tilbudt flere 
skoler at lære fra sig,
men har fået nej tak.

Af Heidi Bjerre-Christensen
Tlf. 7912 4631, hbc@jv.dk Dorthe Odefey er specialist i dyreadfærd og er ked af de mange sager, hvor børn bliver bidt af ganske almindelige familiehunde, fordi de ikke forstår hinanden. ARKIVFOTO

FAKTA
.GOD IDÉ

Den politiske formand for kommunens skoler, formand for
Børn & Familie, Hans Erik Møller (S), tager godt imod tankerne
fra Dorthe Odefey. 
Han understreger, at hvis det, der er tale om, handler om for-
nuftig omgang med den almindelige familiehund, er det en
»knaldgod idé«, som skolerne, skolebestyrelserne og den en-
kelte lærer bør tage op til nærmere overvejelse. 

’’
Jeg synes ærlig
talt, hundeadfærd

burde på skoleskemaet lige-
som omgang med nytårs-
skyts, gå-prøver og indlæ-
ringen om, at du ikke må
gå over for rødt.

Dorthe Odefey,
hundeadfærdsspecialist
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