
 

  

Mentor og sygefravær

Evaluering af projekt "Mentor og sygefravær"

Seniorkonsulent Mette Fenger og Seniorkonsulent Anette Hansen, Cabi. August 2014



 

  

 2

Indhold 
 

1  Indledning ............................................................................................................................................................ 3 

1.1  Om evalueringen ........................................................................................................................................ 3 

1.2  Datamateriale .............................................................................................................................................. 3 

2  Beskrivelse af projektet ................................................................................................................................... 5 

2.1  Projektperiode ............................................................................................................................................. 6 

2.2  Organisering og forløb ............................................................................................................................. 6 

2.3  Mentorkorpsets sammensætning og funktion ................................................................................. 6 

2.4  Rekruttering af arbejdspladser og mentees ...................................................................................... 7 

2.5  Match af mentor og mentee ................................................................................................................... 8 

2.6  Om mentorernes arbejdsmetoder ......................................................................................................... 8 

3  Oplevet udbytte ................................................................................................................................................ 11 

3.1  Lederne oplever ........................................................................................................................................ 11 

3.2  Mentees oplever ....................................................................................................................................... 12 

3.2.1  Langvarigt sygefravær ............................................................................................................... 12 

3.2.2  Forebyggelse af sygefravær .................................................................................................... 12 

3.2.3  Hyppigt kortvarigt sygefravær ................................................................................................ 13 

3.2.4  Generelt .......................................................................................................................................... 14 

3.3  Mentorerne oplever ................................................................................................................................. 14 

3.3.1  I forhold til mentees .................................................................................................................. 14 

3.3.2  Mentors eget udbytte og motivation .................................................................................... 15 

3.3.3  Mentors rolle ................................................................................................................................ 15 

3.3.4  Mentorers anbefalinger til ”Mentor og sygefravær” ....................................................... 16 

4  Afrunding og opmærksomhedspunkter .................................................................................................... 17 

4.1.1  Evaluators afsluttende vurdering .......................................................................................... 17 

Bilag 1: Logbog for mentorer til sygemeldte 
Bilag 2: Folder til mentee ved afslutning af mentorforløb 

  



 

  3Evaluering af projekt "Mentor og sygefravær"

1 Indledning  
Projekt ”Mentor og sygefravær” er finansieret af Aarhus Kommunes Sygefraværspulje, hvorfra 
der blev bevilget midler november 2012. I den forbindelse blev Cabi bedt om at foretage eva-
lueringen med fokus på at få beskrevet og dokumenteret forsøget med denne nye type syge-
fraværsindsats.  

 Jeg var meget frustreret over, at alle ”hev i mig”.  Jeg ville bare have de skulle 
lade mig  være, så jeg kunne blive rask. Men det at mentor kom til at kende mig 
og min historie, det gav ro og tryghed, og det var godt at vide, at der var en jeg 
bare kunne ringe til. (mentee) 

 Det er super vigtigt, at der er de her mennesker, der tager hånd om os”. 
(mentee om mentorerne) 

1.1 Om evalueringen 
Der er tale om en deskriptiv, kvalitativ evaluering. Formålet med evalueringsrapporten er at 
formidle viden og erfaringer fra projektet til de involverede aktører og andre, der måtte have 
interesse. 

Evalueringen består af to hoveddele: 

1) Beskrivelse af projektet, projektforløbet, og hvordan mentor har arbejdet – afsnit 1-2  
2) Oplevet udbytte af projektet – belyst af både mentorer, mentees og ledere, som har brugt 

mentor til en medarbejder. 

Evalueringens sidste del opsummerer, hvad evalueringen samlet set viser, og tegner perspekti-
verne for en fremtidig indsats. 

1.2 Datamateriale 
Evalueringens datamateriale består primært af interviews med mentorer, mentees og ledere 
for mentees. Derudover består det af logbøger fra mentorerne. Cabi udarbejdede en skabelon 
for logbøgerne, som mentorerne blev præsenteret for på et møde ved projektets opstart. Men-
torerne har løbende udfyldt og indsendt til Cabi efter afslutning af en mentorrelation – se Bi-
lag 1. Ud af ti mulige logbøger er der afleveret otte. To af dem er ikke afsluttet, og en enkelt 
er kun ført et par gange. Herudover inddrages projektbeskrivelsen samt den viden, evaluator 
har erhvervet gennem deltagelse i møder vedrørende projektet. 
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For at kunne kontakte mentees udarbejdede Cabi en folder til mentees med information om 
evalueringen og med plads til, at mentee kunne skrive sine kontaktoplysninger. Folderen blev 
givet til mentee af mentor, som efter udfyldelse gav den videre til Cabi – se Bilag 2.  

Det var forventningen at gennemføre interviews med tretten mentees, men der er kun gen-
nemført syv. Dette skyldes, at kun ti mentees har deltaget i projektet, hvoraf to ikke har svaret 
på vores henvendelser vedrørende interview. Den tredje modtog vi ikke kontaktoplysninger på. 
At vi ikke hørte tilbage kan skyldes den udfordring og den overvindelse det for nogen mentees 
kan udgøre at lade sig interviewe om det, der kan være en svær periode i ens liv. Det var til-
fældet for nogle af de interviewede mentees. Det kan også være kontaktdata, som hurtigt kan 
forældes (fx mobiltelefonnumre). 

Der er som planlagt gennemført interviews med tre ledere. Det var hensigten at gennemføre 
to fokusgruppeinterviews med mentorer. Det viste sig, at det ikke var muligt at samle mento-
rer til to fokusgruppeinterviews. Derfor blev der kun gennemført et med deltagelse af fire 
mentorer, mens to af mentorerne er interviewet individuelt. Der er således interviewet seks 
mentorer ud af de ni mentorer, som har været aktive i projektet. 

På grund af det relativt lave antal interviewede mentees har der i evalueringen været en ud-
fordring i at bevare anonymiteten af deltagerne, og evaluator har derfor valgt at udelade over-
sigter mv., hvor mentees bliver genkendelige f.eks. på grund af sammenkædning med arbejds-
plads, sygdommens eller fraværets karakter. 
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2 Beskrivelse af projektet 
Projektet er udsprunget af Aarhus Kommunes projekt Plus55mentor1, hvorfra en gruppe men-
torer udtrykte ønske om at lave en særlig indsats for sygemeldte. På den baggrund ansøgte 
man om midler til bl.a. at frikøbe medarbejdere til mentoropgaven, da samtalerne mellem 
mentor og mentee skulle finde sted i arbejdstiden, og eftersom det forventede indhold i sam-
talerne med sygemeldte, kunne kræve mere af mentorerne end de samtaler de i øvrigt har som 
mentorer i Plus55mentor. Mentortilbuddet har bestået af to pakker, en pakke indeholdende fi-
re mentorsamtaler til 2.000 kr. og en indeholdende 10 mentorsamtaler til i alt 5.000 kr. Den 
enkelte leder og medarbejder har selv aftalt, hvilken mentorpakke der var relevant i hvert 
konkret tilfælde. Mentees arbejdsplads køber således ydelsen fra den arbejdsplads, hvor men-
tor er ansat. 

Man forventede fra starten at gennemføre 20 forløb af de store pakker og 15 af de små i løbet 
af en projektperiode på et år. I alt er der gennemført syv forløb af den store pakke og tre af 
den lille. 

Da projektet startede, blev de forskellige magistratsafdelinger kontaktet med henblik på at 
undersøge, om de var interesserede i at deltage og udbrede viden om projektet. Ifølge pro-
jektbeskrivelsen forventedes 8-12 arbejdspladser fra forskellige magistratsafdelinger at delta-
ge. 10 arbejdspladser fra tre magistratsafdelinger deltog i projektet, det vil sige, at de havde 
medarbejdere, som fik tilknyttet en mentor.  

Et af formålene med projektet var at sammentænke seniorinitiativerne og sygefraværsindsat-
sen ved at anvende mentorer fra Plus55mentor til sygemeldte medarbejdere, medarbejdere i 
risiko for sygemelding eller medarbejdere med problematisk sygefravær. Sigtet var bl.a. at for-
bedre kontakten og dialogen mellem arbejdspladsen og den sygemeldte og derved fastholde 
den sygemeldtes tilknytning til arbejdspladsen.  

Ifølge projektbeskrivelsen forestillede man sig, at mentorrelationerne blev etableret i forbin-
delse med at 

 fastholde en medarbejder, der har brug for ekstra omsorg eller sparring fx på grund af kort 
hyppigt fravær 

 hjælpe en sygemeldt med at forberede sig til de samtaler, der er forbundet med langtids-
sygefravær, så medarbejderen bedre kan profitere af dialogerne 

 deltage i sygefraværsmøder, som upartisk bisidder 
 støtte, geare og venligt ”puffe” den sygemeldte til at holde kontakten med arbejdspladsen 

under sygeforløbet 
 være en støtte og sparringspartner, når den sygemeldte skal helt eller delvist tilbage på 

job 

                                                       
1 Plus55mentor består af erfarne ledere og medarbejdere over 55 år ansat i Aarhus kommune 
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 være et supplement/alternativ til øvrige tilbud som coaching, psykolog m.v., hvor det er 
hensigtsmæssigt 

 sparre i forhold til at blive afklaret om behov og ønsker til karriere – så den sygemeldte 
føler sig godt rustet til at indgå i dialog med leder. 

2.1 Projektperiode 
Oprindelig var projektperioden planlagt til at vare fra november 2012 til november 2013. Pe-
rioden blev forlænget til juni 2014, da der ikke var igangsat det antal forløb, som man forven-
tede ved udgangen af 2013. Der er stadig mulighed for at etablere forløb, mens evaluerings-
rapporten skrives – august 2014. 

2.2 Organisering og forløb 
Projektet er etableret og administreres fra Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune (Senior-
initiativerne og Sygefraværsgruppen), hvor projektledelsen ligeledes ligger. 

En af mentorerne fra Plus55mentor, som var medinitiativtager til projektet, var tovholder det 
første halve års tid. Hun kunne imidlertid ikke fortsætte arbejdet, da hun ikke længere havde 
ressourcer til at varetage funktionen. Der kom senere en ny tovholder, som var ansat i løntil-
skud, men da hun fik job andetsteds, overgik tovholderrollen til en medarbejder i Borgmeste-
rens afdeling. Tovholderens rolle i projektet har bl.a. været at matche mentor og mentee og 
skabe synlighed om projektet. 

2.3 Mentorkorpsets sammensætning og funktion 
I alt 21 mentorer har været til rådighed i projektet, men kun ni af dem har været anvendt ak-
tivt. Mentorerne er alle en del af Plus55mentor initiativet og har derigennem alle fået en men-
toruddannelse. Plus55 består af erfarne ledere og medarbejdere over 55 år fra kommunen og 
er en del af kommunens seniorinitiativer. 

Pluss55mentors mentoruddannelse er beskrevet på Aarhus Kommunes hjemmeside som ”et 
skræddersyet og målrettet kompetenceudviklingsforløb, som styrker seniormedarbejderens 
markedsværdi, faglige og personlige udvikling og arbejdsglæde. Uddannelsen giver de erfarne 
plus55 ledere og medarbejdere mulighed for at bringe viden og erfaringer i spil i organisatio-
nen på en ny måde. Uddannelsen fokuserer især på interaktion, kommunikation, mål, handling, 
forventningsafstemning i forhold til den anerkendende, rådgivende og professionelle samtale 
mellem mentor og mentee. Uddannelsen veksler mellem undervisning, praktik, videndeling og 
mulighed for netværksdannelse”.  
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For at klæde mentorerne specifikt på til rollen som mentor for sygemeldte, arrangerede styre-
gruppen for netværket (Plus55 mentornetværket) et møde med oplæg, der bl.a. bød på viden 
om forebyggende indsats i forhold til sygefravær, stresshåndtering og åndedrætsøvelser.  

Mentorerne har endvidere fået tilbud om supervision – to gange på de lange forløb og en 
gang på de korte. De interviewede mentorer vurderede supervision som væsentlig, når det 
gælder forløb med sygemeldte, da disse forløb kan være sværere at håndtere end forløb med 
personer, der ikke er eller er i fare for sygemelding. Nogle af mentorerne oplevede endvidere, 
at det var mere krævende at være mentor i projektet ”Mentor og sygefravær” på grund af be-
vidstheden om, at mentees arbejdsplads betaler for indsatsen. 

Udover supervision har nogle af mentorerne brugt hinanden og mentornetværket til sparring 
og til at indhente faglig viden. Det har været i situationer, hvor mentee havde brug for råd 
og/eller viden, som mentor ikke selv kunne bidrage med, men det kunne en anden af mento-
rerne. 

2.4 Rekruttering af arbejdspladser og mentees 
Allerede fra projektudviklingsfasen blev det undersøgt, om der var interesse for projektet, og 
der blev indgået aftale om samarbejde, som betød, at alle afdelingerne under Voksenhandicap 
tilmeldte sig projektet, og to afdelinger i Børn og Unge og en afdeling i Kultur og Borgerser-
vice tilkendegav deres interesse. I alt var 10 arbejdspladser involveret i projektet, hvor tre af 
forløbene var den lille pakke2, og syv var den store pakke. Der har således været noget færre 
forløb end forventet i projektperioden. Der var budgetteret med ca. 35 forløb. 

Tovholderne har på forskellig vis forsøgt at skabe synlighed om projektet. De har fx holdt kor-
tere informationsoplæg på relevante arrangementer, forsøgt at få tilbuddet gjort mere synligt 
på Aarhus Kommunes hjemmeside (sygefraværsportalen) på intranet, og ved at de implicerede 
mentorer selv har informeret om projektet.  

Den ene tovholder oplevede, at det var svært at få en mere systematisk og målrettet informa-
tion om projektet gennemført i kommunen. De interviewede mentees og ledere, som er mål-
gruppe for tilbuddet, berettede da også, at det har været lidt tilfældigt, hvordan man har fået 
viden om projektet.  

Fx fortalte en leder, at vedkommende så det på intranettet og kunne derudfra tage en snak 
med sin medarbejder om tilbuddet. Medarbejderen søgte herefter selv yderligere information 
og fandt en mentor på listen, som vedkommende kontaktede og på den måde blev matchet 
med.  

                                                       
2 Da mentorparret i et af tilfældene, hvor stor pakke blev valgt, kun mødtes fem gange, så  
tæller vi dette forløb, som lille mentorpakke.  
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En anden leder husker at have fået tilsendt en mail om projektet af projektets første tovholder. 
Da vedkommende efterfølgende havde en medarbejder, som ønskede at gøre brug af mentor-
tilbuddet, sendte lederen kontaktoplysninger til tovholder, som herefter matchede mentor og 
mentee. 

 En tredje leder blev præsenteret for projektet af en medarbejder, som selv er mentor i projek-
tet.  

Det har således været forskelligt og lidt tilfældigt, hvordan de interviewede ledere har fået in-
formation om tilbuddet, og hvordan der er etableret kontakt.  

Alle mentees var kvindelige medarbejdere i Aarhus Kommune. Mentorerne var både mænd og 
kvinder. 

2.5 Match af mentor og mentee 
Match af mentor og mentee har ikke været gennemført efter en stringent eller systematisk 
metode. I de fleste tilfælde foregik matchet ved, at leder eller mentee tog kontakt til tovhol-
der, som herefter foreslog et match.  

I to tilfælde, som evaluator er bekendt med, blev der en uhensigtsmæssig ventetid fra, at leder 
og medarbejder var blevet enige om, at medarbejderen skulle have en mentor, til at matchet 
blev foretaget og forløbet igangsat. Det hænger sandsynligvis sammen med skift af tovholdere 
og for få ressourcer til at varetage tovholderrollen. 

I et par andre tilfælde kendte mentor og mentee hinanden på forhånd og foretog således selv 
matchet, mens en anden mentee selv fandt frem til en mentor via en liste over de til projektet 
tilknyttede mentorer på intranettet. 

2.6 Om mentorernes arbejdsmetoder 
Ved hjælp af de tilgængelige logbøger, som er ført af mentorerne i forbindelse med evaluerin-
gen, er det lykkedes at få et indblik i, hvordan mentorerne har arbejdet i de enkelte forløb med 
mentees. Jf. logbøgerne foregik de fleste møder på mentors arbejdsplads og nogle enkelte ude 
i byen efter aftale. I nogle af forløbene har de fysiske møder været suppleret af telefonsamta-
ler. Møderne har typisk varet mellem 1 – 1½ time, og intervallerne mellem møderne svinger 
fra en uge til en måned. Typisk mest intensivt i starten af forløbet. 

I starten af hvert forløb har mentor og mentee formuleret, hvilke forandringer der skulle ar-
bejdes med. Ikke overraskende handler mange af forandringsønskerne om at arbejde med af-
klaring i forhold til enten tilbagevenden til arbejde efter længere sygemelding eller i forhold 
til at få styr på de udfordringer, som enten giver en del kortere sygemeldinger eller truer med 
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at udløse en længere. Nogle af ønskerne går også på mere personlige forhold som udfordrin-
ger i familielivet eller det at lære at sige til og fra og passe bedre på sig selv. 

I forløbene er der arbejdet med mange forskellige temaer individuelt knyttet til den enkelte 
mentees særlige udfordringer. I forhold til sygefravær har det fx været temaer som at forbere-
de en sygesamtale, mulighederne for tilbagevenden til job eller kommunikationen med ar-
bejdspladsen. I forhold til at forebygge sygefravær har der været temaer som arbejdsglæde, få 
struktur på og tilrettelægge arbejdsdagen, balancen mellem arbejde og privatliv eller kollegia-
le problemer. Og løbende har der naturligt nok været mere personlige temaer som fx modløs-
hed efter længere tids sygemelding, manglende selvtillid/værd, utryghed og fortvivlelse foran-
lediget af de vanskeligheder, den enkelte mentee har. 

Samtalerne har været omdrejningspunktet i mentorernes arbejde med deres mentees, og det 
er gennemgående, at der er investeret tid i starten på at skabe en relation, lytte og forstå de 
udfordringer, som den enkelte mentee har. I mange af forløbene har de fra gang til gang aftalt 
små hjemmeopgaver, som fx at mentee skulle notere ned, hvad gør dig glad/ked af det, eller 
at mentee hver dag skal gøre en god ting for sig selv, at mentee skal undersøge et eller andet 
eller fx skrive dagbog.  

Mange af mentorerne har støttet mentee i at få overblik – fx lave to do lister og prioritere 
dem sammen eller decideret lave et skema sammen med mentee for at få balance både i ar-
bejdsdagen og fritiden. Det er tydeligt ud af logbøgerne at se, at mentorerne har haft en red-
skabsvifte, som har været brugt individuelt i de enkelte forløb, hvor det har været relevant. 

I logbogen stilles der spørgsmål til mentorer i forbindelse med hver samtale, hvad der har væ-
ret særligt virkningsfuldt. Af svarene fremgår det, at den aktive lytning i form af at stille 
spørgsmål, vise interesse og nærvær, nuancere, spejle, lave positive omformuleringer, visuali-
seringer etc. er mentorernes kraftigste virkemiddel. Alt efter situationen, og hvor de har været 
i forløbet, og hvad der i øvrigt er sket i mentees liv, har der også været tale om at sætte del-
mål og følge op på dem, rumme ”ked- af- det- hed” og gråd, ridse muligheder op, generalisere 
problemstillinger og helt konkret praktisk hjælp, fx med at skrive noget. 

Det er meget gennemgående, at der er arbejdet med overblik, med afklaring, med at få truffet 
vigtige beslutninger og dermed blive i stand til at handle i forhold til de udfordringer, mentee 
har. Ofte har mentee været i fastlåste situationer, hvor mentorrelationen har kunnet bidrage til 
at få en udvikling i gang. 

Forløbene er som sagt meget forskellige. Nedenfor er et eksempel på, hvordan mentoren be-
skriver et langt forløb: 

De første 3 samtaler blev brugt til at skabe relationen, snakke forandringsønsker og 
få hoved og hale på, hvad det er for nogle udfordringer mentee har og skal arbejde 
med: 

 4. møde: Synlig udvikling og synligt mere overskud 



 

  10Evaluering af projekt "Mentor og sygefravær"

 5. møde: Gladere. Haft overskud til at tale med kollega 
 6. møde: Oplever bedre samarbejdsrelationer og større arbejdsglæde 
 7. møde: Giver udtryk for at have mere styr på sin hverdag og at være i bedre 

humør 
 8. møde: Har fået gåpåmod 
 9. møde: Glad og tilfreds med sit arbejde. 
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3 Oplevet udbytte 
Evaluators opgave har bestået i at gennemføre en kvalitativ deskriptiv evaluering med hoved-
vægten på at beskrive denne nye type mentorindsats med henblik på at få et billede af, hvor-
dan den virker, og hvad den kan bruges til. Det har således ligget uden for evalueringen at 
vurdere det konkrete udbytte, der har været af at anvende Plus55mentorer i forløb med med-
arbejdere i risiko for sygemelding og medarbejdere med hyppigt eller/og langvarigt sygefra-
vær. Men med udgangspunkt i interviews med informanterne, vil vi i det følgende beskrive de-
res egne bud på udbyttet af mentorrelationerne. 

3.1 Lederne oplever 
Der er interviewet tre ledere, der har anvendt mentorer til deres medarbejdere. To har anvendt 
mentorer i forbindelse med for meget sygefravær, og en har anvendt mentor i forbindelse med 
en medarbejder, der var i fare for at blive stresssygemeldt. 

I et af tilfældene vurderer lederen helt konkret, at medarbejderen har nedsat sit sygefravær 
med 30-40 procent, men anfører samtidig, at det er svært at sige, om det udelukkende skyldes 
forløbet med mentor.  

I et andet tilfælde forebyggede mentorforløbet formodentlig en stresssygemelding, fortæller 
lederen: ”Hun var dygtig, men ville for meget. Hun havde brug for at tale med en udenforstående. 
Få hjælp til at skille privatliv og arbejde”. 

Fælles for ledernes oplevelser er, at mentor har kunnet hjælpe medarbejderne med at mestre 
de forskellige situationer, der har været problematiske, lige fra kronisk sygdom til at sætte 
realistiske ambitionsniveauer både arbejdsmæssigt og privat og agere hensigtsmæssigt på ar-
bejdspladsen blandt kolleger. 

Fælles er også en oplevelse af, at deres medarbejdere har haft brug for denne form for støtte 
og samtaler med en, der var uden for arbejdspladsen: ”Bare det at have en udefra at snakke med 
– få luft!”. Og så er de også inde på, at den her lidt mere ’uformelle’ samtalepartner (mentor) er 
velegnet, når mentee også har brug for at tale om udfordringer, der er private eller personlige, 
men som har indflydelse på arbejdssituationen eller fraværet. 

De tre ledere er da heller ikke i tvivl om, at det er en god ide at gøre en indsats: ”Det gælder 
om at holde sygefraværet nede først og fremmest – det er dyrt at have sygemeldte – det er fint som 
et tilbud blandt de andre tilbud til sygemeldte”.  

 Den ene af lederne reflekterer over, om dette mentortilbud rent økonomisk er en god forret-
ning for kommunen, eller man måske lige såvel kunne benytte sig af professionelle udefra, 
men har ikke svaret på det. 
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3.2 Mentees oplever 
Der er interviewet syv mentees i alt. Tre fik mentor i forbindelse med tilbagevenden efter 
langvarigt sygefravær, tre i forbindelse med forebyggelse af sygemelding og en enkelt på bag-
grund af hyppigt kortvarigt sygefravær. 

3.2.1 Langvarigt sygefravær 

Alle tre mentees i projektet, som havde langvarigt sygefravær, vendte tilbage til deres arbejde 
efter støtteforløb med en mentor. 

”Jeg var på vej tilbage til arbejde, men jeg havde det skidt. Jeg følte ikke længere, at jeg slog til. Det 
er hårdt for selvværdet at være sygemeldt og ikke kunne det samme som før”, fortæller den ene 
mentee. Hun oplevede især, at det at tale med mentor gav hende ro. Hun fik stillet nogle rele-
vante spørgsmål, som bidrog til, at hun fik følelsen at være god nok på trods af det lange sy-
gefravær. Mentee fremhæver også det positive ved, at et møde med mentor er mere uformelt 
end fx en sygesamtale med en leder: ”Vi kunne snakke om både arbejde og privatliv, og det kan 
ikke altid skilles ad. Vi snakkede om det, jeg havde brug for”. 

En anden mentee, som skulle tilbage efter en meget lang og kompleks sygefraværsperiode, 
var i virkeligheden meget stresset og forvirret, da rigtig mange mennesker, eksperter og in-
stanser havde været blandet ind i hendes fraværsperiode og sygdomssituation. Hun drog rigtig 
meget gavn af, at mentor kunne hjælpe hende med at få struktur på sin arbejdssituation og få 
helt konkrete redskaber til at kunne mestre arbejdsdagen. 

”Det er meget ensomt at være sygemeldt, og det tager også lang tid mentalt at vende tilbage. Det 
var vigtigt for mig at have en udover min leder og familie. Det gav ro og tryghed, at mentor kendte 
min historie, og det var godt at vide, at der var en, jeg kunne ringe til.” 

Den tredje mentee med langvarigt fravær skulle tilbage efter sygdom, bl.a. udløst af nogle 
problemer på arbejdspladsen, og ved hjælp af samtalerne er det lykkedes hende at vende til-
bage og overvinde de barrierer, der var med til at forårsage sygemeldingen, hvilket mentee gi-
ver udtryk for er mentors fortjeneste. 

”Mentor ser mig som en person. Personen er i centrum. Mentor er en, man kan snakke godt med. 
Det har betydet rigtig meget, og jeg har fået mit selvværd tilbage.” 

3.2.2 Forebyggelse af sygefravær 

Tre mentees fik tildelt en mentor med henblik på at forebygge en truende sygemelding. 

Den ene fortæller, at vedkommende var i en situation, hvor hun kæmpede for at blive fastan-
sat, og derfor pressede sig selv alt for hårdt. Derfor foreslog hendes leder hende at få en men-
tor. 
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”Mentor stillede nogle gode spørgsmål. Det var især at få snakket struktur, og at det er ok at sige fra 
i forhold til opgaver. Der kom mere ro på, og jeg begyndte at tro på, at jeg gør det godt, og at det er 
ok, at jeg først kan løse en opgave nogle dage senere.” 

Mentee oplevede, at hendes mentor var ’godt klædt på’, og havde en livserfaring, som også 
havde betydning. Mentee er i dag fastansat og har ikke været sygemeldt. 

En anden mentee havde, forud for at vedkommende fik en mentor, modtaget forskellig anden 
professionel hjælp, men ikke nok til at give ro på en stresset arbejdssituation. Lederen tilbød 
derfor en mentor. 

”Jeg var skræmt i forhold til, om jeg kunne fortsætte i mit nuværende job. Mentor var god til at stille 
skarpe spørgsmål. Rolig og god til at se, hvad problemet var og vejlede i forhold til arbejdssituatio-
nen.” 

Mentee fortæller videre, at mentor var god til at bakke hende op i at få talt med sin leder om 
de ting, som var vigtige, at de fik talt sammen om – noget hun selv havde rigtig svært ved. 

Den tredje mentee fortæller, at hendes leder tilbød hende en mentor med det formål at fast-
holde hende på arbejdspladsen. Imidlertid viste det sig gennem samtalerne, at det ikke var 
hensigtsmæssigt at fortsætte på den arbejdsplads. 

”Mentor betød alt, og jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have klaret at komme igennem det forløb 
uden. Han støttede og styrede og vidste rigtig meget.” 

Mentee fortæller videre, at mentor desværre kom ret sent ind i forløbet, men at afklaringen i 
forhold til slutresultatet, hvor mentee blev fritstillet, var meget vigtig. 

3.2.3 Hyppigt kortvarigt sygefravær 

En enkelt af de interviewede mentees fik tildelt mentor på baggrund af hyppigt kortvarigt sy-
gefravær. Hendes udfordringer var meget sammensatte både af noget fysisk, noget psykisk og 
udfordringer i familien. Hun fortæller, at mentor har været en stor støtte i forhold til at få 
struktur på sin arbejdsdag, så hun kunne magte den uden at sygemelde sig. Hun har fået helt 
konkrete redskaber, som hun anvender i løbet af dagen, og så har hun brugt mentoren som 
sparringspartner til at vende og dreje forskellige problematikker, så hun har fået taget nogle 
vigtige beslutninger. 

”Mentor har været god til at sætte et positivt fokus. Fx har jeg fået øjnene op for, at jeg faktisk er en 
god kollega. Han har hjulpet mig med at tage svære beslutninger, så jeg får handlet, i stedet for at 
al ting bare hober sig op. Han har holdt mig fast i, at jeg skal passe på mig selv. Jeg har ikke nær så 
mange sygedage mere.” 
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3.2.4 Generelt 

På nær to af de interviewede mentees har alle fremhævet, at det var vigtigt, at mentor var en 
person uden for egen organisation. At det har haft en særlig værdi at have en udenforstående, 
som ikke er viklet ind i den arbejdsplads, man kommer fra. 

Mens samtalerne med mentees’ ledere ofte opleves mere formaliserede og konkret rettet mod 
temaer som, hvornår kommer du tilbage, så rummer mentorrelationen helt andre muligheder 
for at arbejde med de udfordringer, mentee har, som også kan handle om nogle private 
og/eller personlige ting. De mentees, vi har interviewet, oplever således, at de har haft mulig-
hed for at arbejde med nogle barrierer og problemstillinger et niveau dybere, end de ofte ville 
kunne involvere eksempelvis en leder i. 

Særlig ser det ud til, at mentorsamtalerne har kunnet bidrage rigtig godt til at bringe mentee 
ud af en fastlåst situation, få struktur og afklaring og give mestringsredskaber både i forhold 
til arbejdsmæssige og private udfordringer. 

Plus55mentortilbuddet opleves således som et supplement og et anderledes tilbud, som læg-
ger sig midt imellem de formaliserede sygesamtaler og fx psykologhjælp og tilsyneladende 
med en positiv fastholdende effekt. 

3.3 Mentorerne oplever 
I forbindelse med evalueringen er der interviewet 2 mentorer individuelt og foretaget et fo-
kusgruppeinterviews, hvor fire mentorer deltog. 

3.3.1 I forhold til mentees 

Flere af de interviewede mentorer understreger, at de som mentorer først og fremmest har 
kunnet hjælpe mentee til hurtigere at blive afklaret både i forhold til deres fysiske/psykiske 
udfordringer, men også andre mere private ting, de har sloges med. Det, at mentee kan have 
en anden fortrolighed med mentor end fx med en leder, er betydningsfuldt. 

Mentorerne kan have en holistisk tilgang til det hele menneske, og det betyder, at man ofte vil 
kunne tale om og arbejde med udfordringer, som man hverken kan eller skal tage fat i på ar-
bejdspladsen. Og mentee tager det kun op, hvis der er opbygget en god relation og tillid til 
mentor. 

Flere af mentorerne er inde på, at de har medvirket til, at mentee har genvundet sin arbejds-
glæde og opbygget bedre selvværd og selvtillid. 

”Arbejdet er naturligvis i fokus, men jeg bliver blandt andet brugt til at læsse af. Der sker mange er-
kendelser igennem vores samtaler”, fortæller en mentor. 
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Et af formålene med ordningen var bl.a. at styrke dialogen med mentees arbejdsplads, hvilket 
de interviewede mentorer er ret enige, er lykkedes. ”Min mentee er blevet meget bedre til at for-
tælle sin arbejdsgiver, hvad hun kan og ikke kan”, fortæller en mentor. Det er således langt 
nemmere at agere som leder, når der er en relevant dialog med medarbejderen, og man ved, 
hvad der er på spil. 

3.3.2 Mentors eget udbytte og motivation 

”Jeg er blevet klogere. Det giver meget at være mentor. Det giver nye input, og jeg synes, jeg har 
kunnet bruge min erfaring på en anden måde end i mit almindelige job”. 

Flere af mentorerne er inde på, at det at få lov til at bruge deres alder og erfaring på en ander-
ledes måde er en vigtig motivation for dem og giver generelt større arbejdsglæde i hverdagen.  

”Det at komme med i sådan et projekt her – jeg brænder for det. Det er noget nyt, noget unikt for 
Aarhus. Tænk, hvis Plus55 betyder, at folk kan blive i deres job”, fortæller en af mentorerne, mens 
andre supplerer med glæden ved at hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv, at opleve en posi-
tiv udvikling hos mentee og på den måde opleve, at man gør en forskel for andre. 

3.3.3 Mentors rolle 

Mentorforløbene har været meget forskellige, og det har været meget individuelt, hvad men-
tor er blevet brugt til. 

Omdrejningspunktet i alle forløb har været samtalerne, hvor mentorerne i starten sammen 
med mentee har aftalt, hvad der skal arbejdes med og sat mål og delmål for forløbet. 

I et tilfælde er mentor blevet brugt som bisidder, fx ved sygesamtaler med en leder. I flere til-
fælde har mentor kunnet henvise mentee videre til forskellige specialister på baggrund af ud-
fordringer, der er kommet frem i samtalerne. Det kan være både i forhold til helbredet, men 
også afklaring af lovgivningsmæssige sager. Således har mentor medvirket til, at der er blevet 
handlet hensigtsmæssigt. 

Flere mentorer er inde på, at det er vigtigt at være meget bevidst om, at man ikke påtager sig 
en lederrolle, men netop har en position som en udenforstående. Rollerne skal være klart be-
skrevet, da mentor også i nogle tilfælde skal understøtte eller bane vejen for en god dialog 
med lederne/arbejdspladsen. ”Ind imellem har jeg netop måttet sige: ”Det der skal du tage med 
din leder””, fortæller en mentor. 

Som en anden af mentorerne udtrykker det: ”Mentor er det bløde supplement til den formalisere-
de regelstyrede sygedagpengeopfølgning.” 
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3.3.4 Mentorers anbefalinger til ”Mentor og sygefravær” 

Generelt oplever mentorerne, at tilbuddet ikke har været kommunikeret tilstrækkeligt ud i or-
ganisationen. Det har betydet, at flere mentorer slet ikke er blevet brugt, mens andre selv har 
måttet opsøge mentoropgaver. 

Mentorerne anbefaler at informere systematisk og tydeligt til kommunens ledere om ordnin-
gen, men også til MED-udvalgene, da det er vigtigt, at alle parter kender til det og har mulig-
hed for at se det som en relevant indsats overfor en medarbejder, som kan drage nytte af det. 
Flere fremhæver også, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der er god økonomi i at fo-
rebygge en sygemelding eller forkorte den ved hjælp af mentorsamtaler. 

For at det skal lykkes, skal der være en fast tovholder, som synliggør ordningen for de kom-
munale arbejdspladser, og som matcher mentor og mentee. Endvidere skal tovholder sikre 
driften af et mentornetværk, der kan være med til at vedligeholde mentorernes kompetencer. 
Flere fremhæver, at netværket er vigtigt, fordi mentorerne har så mange forskellige faglige 
kompetencer, så de kan trække på hinanden, hvis bare de kender hinanden. 

”Man skal jo tænke på, at der er så mange ressourcer til stede i mentorgruppen, at det ikke er nød-
vendigt at gå ud i byen og finde oplægsholdere eller undervisere. Plus55mentorerne er i stand til 
både at undervise i mindfulness, åndedrætsøvelser og meget andet”, påpeger en af mentorerne. 

Hvis mentorordningen skal fortsætte, anbefaler flere af mentorerne, at man fastholder mulig-
heden for, at mentor kan få supervision. Dels kan mentorjobbet være en ensom affære, dels 
kan der opstå tvivl, fx når nogle udfordringer bliver personlige. Samtidig er supervision med til 
at vedligeholde mentors kompetencer. 

Flere er inde på, at Plus55mentor er et misvisende navn, da mange tror, at man skal være over 
55 for at få en mentor, så de anbefaler et mere retvisende navn. 
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4 Afrunding og opmærksomhedspunkter 
Som det fremgår af de foregående kapitler, har de mentorforløb, som projektet har rummet, 
svaret godt til de elementer, man forventede fra start, jf. projektbeskrivelsen (se afsnit 2). 

Udbyttet for mentees har i hovedtræk handlet om at komme ud af en fastlåst situation, få 
struktur, afklaring og mestringsredskaber både i forhold til arbejdsmæssige og private udfor-
dringer. I flere tilfælde er det således også lykkedes at undgå sygemeldinger, at nedbringe 
omfanget af sygefravær og fastholde medarbejdere. I andre tilfælde har resultatet været afkla-
ring, fx i forhold til at skifte job. 

Det er det generelle indtryk, både når vi har interviewet ledere, mentees og mentorer, at til-
buddet om mentor er et relevant supplement til de øvrige indsatsmuligheder, Aarhus Kommu-
ne kan tilbyde i forbindelse med at forebygge sygefravær eller fastholde medarbejdere med 
langvarigt sygefravær.  

Som tilbuddet har været stykket sammen i projektperioden, er det også værd at hæfte sig ved, 
at mentorerne oplever en øget arbejdsglæde ved at bruge deres livserfaring og faglighed som 
mentorer for målgruppen. 

På baggrund af erfaringerne fra projektet og de tilbagemeldinger, som informanterne har bi-
draget med gennem evalueringerne, vil vi afslutningsvis fremdrage de tre opmærksomheds-
punkter, som i særlig grad vil kunne kvalificere tilbuddet, hvis Aarhus Kommune fremover vil 
fastholde eller udbygge det: 

 Giv målrettet og systematisk information om tilbuddet til de arbejdspladser, kommunen 
ønsker at tilbyde det. Fx via intranet, mails til samtlige ledere, information på MED-
udvalgets møde, så både ledere og tillidsvalgte er opmærksomme på muligheden. 

 Afsæt midler til en stabil tovholderfunktion, som dels sikrer, at tilbuddet markedsføres, at 
der er tilgængelig information om tilbuddet, at der laves den rette matchning mellem 
mentor og mentee, og dels vedligeholder mentorkorpset – fx i form af netværksmøder, 
kompetenceudvikling og eventuel nyrekruttering af mentorer. 

 Tilbyd fortsat supervision til mentorerne, så de vedligeholder deres kompetencer og har 
mulighed for at få støtte i forbindelse med særlige udfordringer. 

4.1.1 Evaluators afsluttende vurdering 

Projektets varighed blev forlænget fra vinter 2013 til sommer 2014 med udarbejdelse af eva-
lueringsrapport juli-august 2014. Projektet er imidlertid ikke afsluttet i august, hvorfor evalua-
tor ikke med sikkerhed kan vurdere om antallet af deltagere når op på de 35 (20 store og 15 
små mentorpakker) ved afslutning fremfor p.t. 10 (3 små og 7 store). Evaluator kan dog konsta-
tere, at tilgangen /rekrutteringen af deltagere til projektet er foregået i et langsommere tempo 
end forventet. Ifølge interviewene med mentorer og ledere samt samtaler med tovholdere, så 
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skyldes den forholdsvis lille tilgang af deltagere (=mentees) til projektet, at udbredelsen af 
kendskabet til mentorordningen ikke er slået helt igennem. 

På baggrund af logbøger og interview er evaluators vurdering, at de forløb, som blev gennem-
ført, levede op til forventningerne. 

Der var et enkelt forløb, som blev afsluttet efter at halvdelen af møderne var gennemført. Det 
skyldes ifølge logbogen, at mentee var blevet afklaret i forhold til, hvad hun ville og skulle og 
også havde andre, hun kunne tale med m.m. 

Af interview og logbøger fremgår det bl.a. at: 

 flere mentees blev fastholdt i arbejde 
 en mentee fik sparring på grund af kort hyppigt fravær 
 en mentee havde mentor med i sygefraværsmøder, som upartisk bisidder 
 en anden mentee brugte ikke mentor som bisidder, men fremhæver, at ”det vi talte om osv. 

har siddet i baghovedet og været en hjælp i samtaler med leder” 
 mentees blev støttet, gearet og venligt ”puffet” til at holde kontakten med arbejdspladsen 

under sygeforløbet 
 mentees fik sparring i forhold til at blive afklaret om behov og ønsker til karriere – så den 

sygemeldte har følt sig godt rustet til at indgå i dialog med leder. 

Endvidere fremgår det, at der var mentorer: 

 der var en støtte og sparringspartner, når den sygemeldte skulle helt eller delvist tilbage 
på job 

 der var et supplement/alternativ til øvrige tilbud som coaching, psykolog m.v., hvor det 
var hensigtsmæssigt. 

Det er evaluators vurdering, at man med fordel kan fortsætte tilbuddet med mentorer til sy-
gemeldte medarbejdere eller medarbejdere, der er i risiko for sygemelding i kommunen forud-
sat, at anbefalingerne følges. Dataene viser, at ordningen er et brugbart redskab både i forhold 
til at forhindre sygemelding og til fastholdelse i arbejde. At det ikke er blevet anvendt i højere 
grad er ikke er udtryk for, at behovet ikke er der, men udelukkende, at den ikke har været mere 
systematisk markedsført.   
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Logbog for mentorer i projekt ”Mentorer til forebyggelse og 
nedbringelse af sygefravær” 

 

INTRO 

Logbogen anvendes af mentor i forbindelse med mentorforløb for medarbejdere, der er sygemeldte eller i  
forbindelse med forebyggelse af sygefravær. Ved afslutning på mentorforløb sendes logbogen til Cabi, 
som følger og erfaringsopsamler på projektet ved projektleder i Cabi Mette Fenger mfe@cabiweb.dk. 
Husk samtidig at aflevere folder til mentee og få i den forbindelse gerne kontaktoplysninger med henblik 
på, at Cabi kan indsamle erfaringer fra mentee. Mailes ligeledes til mfe@cabiweb.dk.  

 

BAGGRUNDSOPLYSNINGER 

Mentors navn  

Mentee Køn:  Alder:  

Er der tale om en lille pakke?      Eller en stor pakke?  
 

Forløb startet  Forløb afsluttet:  

Mentees arbejdsplads  

Er mentee sygemeldt fra start? Ja   Nej  
 

 

OM SYGEFRAVÆRET – ER DER TALE OM: 

Kort hyppigt sygefravær Ja   Nej  
 

Risiko for langtidssygefravær Ja   Nej  
 

Bemærkninger/uddybninger  

 
 

ØNSKER OM FORANDRING VED HJÆLP AF MENTORORDNINGEN 
(JUSTER LØBENDE EFTER BEHOV – NOTER DATO VED JUSTERINGER) 

MENTEES FORANDRINGSØNSKER:  
 
 
 
HVAD KUNNE VÆRE SKRIDTENE HEN IMOD DE ØNSKEDE FORANDRINGER  
(Tilføj om nødvendigt flere): 
1. 

2. 

3. 

 
  

Bilag 1 – Logbog  

 

mailto:mfe@cabiweb.dk
mailto:mfe@cabiweb.dk
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LOG, SOM UDFYLDES AF MENTOR EFTER HVER KONTAKT ELLER MØDE MELLEM MENTOR OG 
MENTEE (kopier det nødvendige antal) 
 

DATO:  

VARIGHED:  

 
KONTAKTTYPE (fx fysisk møde, på arbejdspladsen eller andet sted, telefon, sms, mail): 
 
 
 
HVAD HAR VÆRET DE VIGTIGSTE TEMAER?:  
 
 
 
GJORDE DU NOGET, SOM VAR SÆRLIGT VIRKNINGSFULDT I KONTAKTEN MED MENTEE? 
 
 
 
AFTALER (FX KONTAKTHYPPIGHED OG FORM, HVEM GØR HVAD, INDEN NÆSTE KONTAKT O. LIGN.) 
 
 
 
HVILKEN UDVIKLING ER DER EVT. SKET SIDEN SIDST?:  
 
 
 
HVORDAN FORHOLDER UDVIKLINGEN SIG TIL MENTEES ØNSKER OM FORANDRING – OG GIVER DET 

ANLEDNING TIL AT ÆNDRE I DE SKRIDT, I ØNSKER AT TAGE? 
 
 
 

 
UDFYLDES VED AFSLUTNING AF MENTORFORLØB: 
 
HVAD ER STATUS VED AFSLUTNING? 
 
 

HVILKE FORANDRINGER ER DER OPNÅET, JF. MENTEES ØNSKER FRA STARTEN AF? 
 
 

HVAD HAR MENTORFORLØBET GIVET AF OBS-PUNKTER OG LÆRING FREMADRETTET? 
 
 

 



  

”Mentor til sygemeldte”, Aarhus 
Kommune 

Bilag 2 – ”Mentor til sygemeldte” 



 

Mentor i forbindelse med 
Sygefraværsforløb 

- Hvad kunne du bruge det til? 

 

Dit mentorforløb har været en del af et projekt, som Aarhus 
Kommune har sat i værk for at finde ud af, om det kan være en 
værdifuld indsats, at tilknytte en mentor til en anden medarbejder, 
som har behov for det i forbindelse med sygefravær eller 
forebyggelse af sygemeldinger. 

Mentorordningen er tænkt som en mulighed for, at du kan få 
sparring, dialog, rådgivning og afklaring gennem relationen med din 
mentor. Formålet er at bidrage til at forbedre kontakten mellem din 
arbejdsplads og dig, så du kommer tilbage fra din sygemelding på 
bedste vis, eller helt undgår at sygemelde dig. 

 

Cabi har brug for din vurdering af mentorordningen 

Da det er et projekt, ønsker Aarhus Kommune at blive klogere på, 
om det her faktisk er en indsats, som kan bruges og f.eks. gøres til 
et fast tilbud. 

Cabi (www.cabiweb.dk ) følger og evaluerer projektet, og vil derfor 
meget gerne have kontakt til dig og høre om dine erfaringer og din 
vurdering af mentorordningen. Der vil blive tale om max ½ times 
telefoninterview. 

  

http://www.cabiweb.dk/


 

Og derfor har vi brug for dine kontaktoplysninger 

- så vi kan lave en aftale, der passer dig. Hvis du udfylder 
nedenstående og giver det til din mentor, så vil Cabi kontakte dig 
for at lave en aftale om interview: 

 

Navn:   .................................................................................  

 
Telefon: ................................................................................. 
  

Mail:   .................................................................................  

 

 

Læs mere om selve projektet på:  
 
www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/plus55/Home/Mentor/Ment
or-og-sygefravaer.aspx?sc_lang=da 

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/plus55/Home/Mentor/Mentor-og-sygefravaer.aspx?sc_lang=da
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/plus55/Home/Mentor/Mentor-og-sygefravaer.aspx?sc_lang=da

