Forslag til bedre balance
i arbejdslivet
Krifa mener
Arbejdsmarkedet er i hastig forandring, og morgendagens arbejdsmarked ligner ikke nødvendigvis gårsdagens. Det kommer blandt andet til
udtryk ved, at danske lønmodtagere i højere grad veksler ind og ud af
ansættelsestyper alt efter opgaver, kompetencer og egne ønsker. Det
betyder også, at vi vil arbejde mere intenst i nogle faser af livet end i
andre. Samtidig stiller vi stadig større krav til os selv i forhold til karriere
og familie. Det konstante forventningspres kombineret med de mange
forandringer udfordrer de danske lønmodtagere, og det kan være vanskeligt at balancere arbejde og familieliv.
Balancen mellem disse to rummer stort potentiale for forbedring på de
danske arbejdspladser. Det har Videncenter for God Arbejdslyst påvist
flere gange gennem de seneste års God Arbejdslyst Indeks. Forbedres
balancen, stiger arbejdslysten.
Der er altså brug for et arbejdsmarked, der tager højde for nutidens udfordringer. Der skal være fleksible rammer, hvor der i langt højere grad
tages udgangspunkt i de livsfaser, mennesker gennemlever. I samme
ombæring er det nødvendigt at tage hånd om tidens folkesygdom;
stress. Som ofte er et resultat af ubalance mellem arbejde og familietid.
Det sætter nye krav til arbejdsmarkedslovgivningen, og det kalder på
holdningsændringer.
Krifa foreslår:
• Obligatorisk stresspolitik i alle virksomheder
• Balancetid til børnefamilier
• Fleksible rammer for alle

OBLIGATORISK STRESSPOLITIK
I ALLE VIRKSOMHEDER
Hjertebanken, svedture, nedsat humør, aggressivitet og øget sygefravær
er bare nogle af de symptomer, som alt for mange danskere kæmper
med. Det er nemlig hver fjerde dansker, der føler sig stresset, viser God
Arbejdslyst Indeks 2019. Og med stress følger både fysiske, psykiske og
adfærdsmæssige symptomer. Stressforeningen fortæller desuden, at
35.000 danskere hver dag er sygemeldt på grund af et dårligt psykisk
arbejdsmiljø, som kan resultere i blandt andet stress, udbrændthed og
depression..

Det skal være obligatorisk for alle offentlige og
private virksomheder at have en stresspolitik
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Foruden de menneskelige omkostninger koster det også de danske
arbejdspladser dyrt. Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø koster det samfundet 24 mia. kr. årligt. Til trods for at stress i årevis
har stået øverst på forskere, konsulenter og fagforeningers dagsorden, er
der ikke sket noget særligt fald i antallet af personer med stress (Stresspanelet 2019).
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Krifa foreslår:
• Det skal være obligatorisk for alle offentlige og private virksomheder
at have en stresspolitik.
• Stress skal give mulighed for henvisning til psykologhjælp.
• Alle lønmodtagere tilbydes et online stressforløb.
• Der etableres nationale centre, hvor ledere kan henvende sig for at
få rådgivning til håndtering af medarbejdere med stress.
• Mulighederne for at anerkende stress som en sygdom skal afdækkes.
Obligatorisk stresspolitik
Krifa foreslår, at alle offentlige og private virksomheder skal have
beskrevet en stresspolitik. Den obligatoriske stresspolitik skal beskrive,
hvordan stress forebygges, behandles, håndteres og efterbehandles,
samt hvordan ansvar og roller fordeles, når en medarbejder er ramt af
stress. Stresspolitikken skal som minimum indeholde en beskrivelse af:
• Indsatser, der forebygger stress – fx fokus på trivsel, uddannelse af
ledere, værktøjer til medarbejdere m.m.
• Vejledning omkring behandling – fx adgang til psykologhjælp .
• Vejledning omkring økonomi – fx løn og forsikringer.
• Hvordan en kollega til en stressramt skal agere.
• Regler for tilbagevenden til arbejdspladsen.
• Mulighed for delvis tilbagevenden (opstartsperiode).
• Hvordan virksomheden aktivt sikrer, at stresspolitikken kommer
til at leve på arbejdspladsen.
Henvisning til psykologhjælp
I dag er reglerne sådan, at der efter henvisning kan ydes tilskud til
psykologhjælp inden for 11 områder, og stress er ikke en af disse områder. Man kan opnå en henvisning til psykologhjælp, hvis en læge
vurderer, at der er behov for psykologisk behandling. Krifa foreslår,
at stress bliver et af de områder, hvortil der efter henvisning kan
ydes tilskud til psykologhjælp. Det vil give stress det fokus, som det
fortjener og tager de mange mennesker, som går ned med stress,
alvorligt.
Online stressforløb
Krifa foreslår, at Arbejdstilsynet udarbejder et online stressfri-forløb,
som stilles til rådighed for alle danske lønmodtagere. Forløbet skal
give konkrete råd og hjælp til, hvordan den enkelte lønmodtager kan
arbejde med stress. Uanset om man selv er stresset, er tæt på en
stressramt, eller om man ønsker at forebygge stress. Krifa har udviklet
værktøjet StressFri, som vi gerne stiller til rådighed til inspiration.
Nationale stresscentre
Krifa foreslår, at der etableres nationale stresscentre.Disse skal give
alle ledere et grundlæggende kursus i forebyggelse og håndtering af
stress.
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Desuden kan ledere henvende sig for at få rådgivning til håndtering
af stress. En leder har meget stor indflydelse på arbejdslysten og det
gode liv i det hele taget ifølge God Arbejdslyst Indeks. Det er lederen,
der sætter rammen for det daglige arbejde. Det er også lederen, der
primært skal håndtere en stressramt medarbejder. Derfor foreslår

Krifa, at der etableres nationale centre, hvor ledere kan henvende sig
på en hotline, komme til samtale og modtage uddannelse i forebyggelse
af stress og stressrelaterede problematikker.
Skal stress anerkendes som sygdom?
Krifa foreslår, at der bevilliges midler og ressourcer til at afdække
mulighederne for at anerkende stress som en sygdom. Der er langt fra
enighed om, hvordan stress defineres blandt fagfolk.
Stress er efterhånden en folkesygdom, og de udfordringer, der måtte
være ved at anerkende stress som sygdom, skal ikke afholde os fra at
gøre alt, hvad vi kan, for at sætte maksimalt fokus på problemet. Sverige
har formået at komme tæt på at anerkende stress som sygdom med det
såkaldte udmatningssyndrom. Diagnosen anvendes til patienter, der
er sygemeldt med arbejdsrelateret stress. Væsentligt for syndromet
er fysisk og psykisk udmattelse samt betydeligt nedsat mental energi.
Diagnosen forudsætter tilstedeværelsen i minimum to uger af symptomer, som er forårsaget af belastninger i arbejds- og/eller privatlivet
med varighed af minimum seks måneder og med væsentlig nedsat
funktionsniveau. Måske vi i Danmark kan opnå noget lignende?
Der er flere fordele ved at anerkende stress som en sygdom:
• Det vil anerkende alle de mennesker, der er ramt af stress.
• Vejen til behandling bliver nemmere.
• Det vil give en entydig definition af stress.
• Hurtigere behandling og dermed hurtigere raskmeldinger vil spare
virksomhederne for mange penge til syge medarbejdere.
Men vi er klar over, at der er en række udfordringer ved anerkendelsen:
• Stress bliver den enkeltes ansvar, og fratager dermed virksomheden
et ansvar.
• En stor befolkningsgruppe gøres til psykiatriske patienter med en
journal, der kan følge dem resten af arbejdslivet.

BALANCETID TIL BØRNEFAMILIER
Balancen mellem arbejds- og privatliv kan være særligt udfordret,
når man har små børn. Hver tredje har sendt et sygt barn i institution
eller skole, og 28 procent af forældre i job har svært eller meget svært
ved at finde pasning til et sygt barn, viser en undersøgelse, YouGov har
foretaget for Krifa i 2019. Forældre bruger ofte feriedage til pasning, når
barnet er syg, når de betalte sygedage er afholdt – hvis man har nogen overhovedet. Derfor har Krifa tre konkrete forslag til, hvordan lovgivningen kan være med til at skabe bedre balance for børnefamilier.

En forælder skal have ret til frihed 15
dage pr. år til pasning af sygt barn.
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Krifa foreslår en ændring af ’Lov om lønmodtageres ret til fravær fra
arbejde af særlige familiemæssige årsager’:
• En forælder skal have ret til frihed 15 dage pr. år pr. barn til pasning
af sygt barn.
I dag har man kun ret til frihed ved barns sygdom, hvis det er forhandlet
ind i overenskomsten. Krifa mener, at alle forældre skal have ret til 15
dages frihed hvert år, hvor de kan passe deres syge barn. Det skal ske
med en udbetaling, der maksimalt svarer til den højeste dagpengesats.
De 15 dage er inklusiv den ret, som en overenskomst giver.
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Finansieringen af ordningen bør ske efter svensk forbillede, hvor forældre, der tager fri for at passe syge børn, får en lønkompensation på
knap 80 procent. Den bliver betalt af Försäkringskassen, der er ejet
af den svenske stat, og som lønmodtagere og arbejdsgivere betaler til.
Krifa foreslår ændring af barselsloven:
• Barselsorloven skal følge det enkelte barn. Som det ser ud i dag,
får hver forælder 32 ugers barselsorlov, når de bringer et barn til
verden – 64 uger tilsammen. Det betyder, at en enlig forælder
potentielt kun har halvt så meget barsel med sit barn sammenlignet med dem, der er to. Vi mener, at barselsorloven skal følge det
enkelte barn, og de 64 ugers barsel skal være til fri fordeling mellem de to forældre. Her kan den enlige benytte det hele selv.
Barslen skal maksimalt være til den højeste dagpengesats. Derudover skal forældre for egen regning have ret til at forlænge barslen
i op til 12 uger pr. barn.
•L
 ønmodtagere skal have ret til at veksle overskydende barselsorlov til time- og dagsfravær fra deres arbejde. Lønmodtageren
skal senest 12 uger inden tilbagevenden til arbejdet udarbejde en
forpligtende aftale med sin arbejdsgiver om, hvordan overskydende
barselsorlov afvikles bedst muligt for begge parter. Ledige har
samme rettigheder, og aftalen indgås i så fald med jobcentret.
Barslen skal være brugt, inden barnet fylder ni år. Er den ikke det,
bortfalder den.

FLEKSIBLE RAMMER FOR ALLE
Det er okay, at vi ikke toppræsterer i alle livets henseender, og det er
okay, at vi ikke lever op til nogle af de umenneskelige krav, der bliver
stillet. Og hvem er det overhovedet, der stiller de tårnhøje krav – er
det os selv? Arbejdsgiveren? Eller er det samfundet? Det ønsker Krifa
en åben og ærlig debat om, og vi vil løbende tage initiativ til at bringe netop det her emne på banen for at skubbe til det nuværende.
Det er et langt og sejt træk at skabe en holdningsændring, men det
er nødvendigt.
Når det er sagt, ændrer det ikke på det faktum, at arbejdsmarkedet
er nødt til at følge med tiden og dermed være mere fleksibel. Det
kan bl.a. gøres ved at ændre i overenskomster og ved lovgivningen.
Ændringer til overenskomster
Der er behov for, at vi som fagforeninger søger at få mere fleksibilitet
ind i overenskomsterne. Det kan fx ske inden for følgende områder:
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•F
 ritvalgsordninger. Større mulighed for at den overenskomstmæssige lønstigning individuelt kan udmøntes i højere løn, højere
pension eller øget frihed
• Fleksibel pensionsordning. Mulighed for at skrue op og ned for
indbetalinger i forskellige livsfaser. Fx gennem frivillige aftaler om,
at egenbetalingen kan øges eller sættes helt i bero i perioder
• Fleksibel pensionsalder. Mulighed for at arbejde på deltid, så pensionering bliver en gradvis nedtrapning frem mod folkepensionen
eller eventuelt længere

Ændringer til lovgivningen
Der er også en række områder, hvor lovgivningen er ufleksibel og
dermed en hindring for den gode balance. Krifa ser tre steder, hvor
det er oplagt at gribe ind.

Krifa mener
Deltidsforsikringen i a-kassen skal
gøres mere fleksibel.

Krifa foreslår:
•D
 er skal indbetales til pensionsopsparing under ledighed, sygdom
og barsel. For mange opstår der et stort pensionsgab, når de i
kortere eller længere perioder er uden for arbejdsmarkedet. Det er
nødvendigt, at disse også indbetsaler til pension. Det er glædeligt,
at der allerede er taget initiativer, så personer på overførselsindkomster kan få 0,3 % af indkomsten i pension, og at dette stiger
de næste 10 år, så det ender på 3,3 % i 2030. Det er et skridt i den
rigtige retning, men pensionsgabet vil fortsat være der, så stigningen bør øges til minimum det dobbelte.
•D
 eltidsforsikringen i a-kassen skal gøres mere fleksibel. Deltidsforsikring i a-kassen bygger på en helt fejlagtig antagelse om,
at man arbejder 30 timer om ugen, når man arbejder på deltid.
Det betyder desværre også, at deltidsforsikrede ledige skal stå til
rådighed for arbejdsmarkedet og søge jobs med en arbejdstid på
30 timer om ugen. Det skal de også, selvom de aldrig har arbejdet
mere end fx 20 timer om ugen, og selvom de som ledige kun får
dagpenge på baggrund af de 20 timer. Der er behov for mere fleksibilitet i ordningen, så man kan være deltidsforsikret på baggrund
af et 15, 20, 25, eller 30-timers job.
• Der skal stilles krav om, at virksomheder har en seniorpolitik. Der
er behov for mere fleksibilitet for dem, der er i gang med deres
sidste år på arbejdsmarkedet. Det kan for mange virke voldsomt
at overgå til pension fra den ene dag til den anden. God Arbejdslyst
Indekset viser, at seniorer netop er dem, der er mest motiverede
og oplever den højeste arbejdslyst. Det kan således være en fordel
for både senioren og virksomheden - og dermed også samfundet
- hvis opgaver og arbejde kan tilrettelægges på en sådan måde, at
senioren kan blive længere på arbejdsmarkedet. Men ofte er det
ikke noget, der hverken bliver italesat eller planlagt, og derfor stopper de fleste seniorer deres arbejdsliv brat. Vi foreslår en ændring i
fx arbejdsmiljølovgivningen, så der stilles krav til virksomheder om
at have en seniorpolitik, hvor mulighederne skitseres, og hvor det i
forlængelse heraf bliver naturligt at tale om arbejdstid, opgaver og
evt. omskoling.
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