Holdninger til sykefravær

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR
Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D).

TEMA A. OM DEG
A1. Hvilken kommune bor du i? ______________________________
A2. Er du kvinne eller mann?
Kvinne
Mann
A3. Hva er din alder? ______ år
A4. Hva er din høyeste utdannelse?
Folkeskole/ungdomsskole
Videregående opplæring eller tilsvarende
Universitets- og høgskolestudier uten grad/avsluttende eksamen
Grad ved universitet eller høgskole (Bachelor, Master, PhD)
A5. Hvor er du født?
I Norge
I annet land i Norden
I vestlig land utenom Norden (Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania)
I ikke-vestlig land (Asia, Afrika, Sør-/Mellom-Amerika, Øst-Europa, Tyrkia)
A6. Har det hendt de siste 12 måneder at du har hatt problemer med å
betale løpende utgifter (strøm, avbetalinger, husleie e.l.)?
Nei
Ja
A7. Hva var din inntekt før skatt i 2010 (bruttoinntekt)?
Under 100 000
100 000 - 199 000
200 000 - 299 000
300 000 - 399 000
400 000 - 499 000
500 000 - 699 000
700 000 eller høyere
A8. Hva var total inntekt i ditt hushold før skatt i 2010 (bruttoinntekt)?
Under 200 000
200 000 - 399 000
400 000 - 599 000
600 000 – 799 000
800 000 – 999 000
1 000 000 eller høyere
A9. Hvor mange barn bor det i ditt hushold? _________ barn
A10. Har du partner eller samboer eller ektefelle?
Ja, er gift/samboende
Ja, har partner men bor atskilt
Nei, jeg er enslig
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TEMA B. ARBEIDSFORHOLD
B1. Hvilket alternativ passer best for din yrkesaktivitet siste året? Ett kryss.
Arbeider heltid
Arbeider deltid
I mamma- eller pappapermisjon
Sykemeldt heltid
Sykemeldt deltid (gradert)
Arbeidsledig
Student
Uførepensjonist
Resten av seksjon B besvares av de i inntektsgivende arbeid (arbeider heltid/deltid, i
mamma- eller pappapermisjon og sykemeldt heltid/deltid). Andre går til seksjon C.
B2. Hvor arbeider du?
Offentlig (kommune, fylkeskommune, stat)
Privat foretak
Selvstendig næringsdrivende
Annet
B3. Hvilken posisjon har du?
Jeg er leder på høyere nivå
Jeg er mellomleder
Jeg har ingen lederoppgaver
B4. Hva passer best for det arbeidet du utfører en typisk arbeidsdag?
Stillesittende arbeid
Lett fysisk arbeid
Ganske tungt eller tungt fysisk arbeid
B5a. Hvor mange dager var du sykemeldt de siste 12 måneder?
Ingen
1-7 dager
8-14 dager
15-30 dager
31-90 dager
91 dager eller mer
B5b. Om du var sykmeldt, hva var årsaken til din lengste sykemelding? Ett svar.
Plager med rygg, nakke, ledd, muskler
Psykiske problemer
Ulykke/skade
Hjerte- eller karsykdom eller kreft
Infeksjonssykdommer
Andre årsaker
B6a. Har du de siste 12 måneder vært på arbeid enda du var så syk at du burde
vært sykemeldt?
Nei
Ja, en til to ganger
Ja, tre til fire ganger
Ja, fem eller flere ganger
B6b. Kan du anslå hvor mange dager de siste 12 måneder du var på arbeid når
du var så syk at du burde sykemeldt deg?
Ingen
1-7 dager
8-14 dager
15-30 dager
31 dager eller mer
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B6c. Hvorfor gikk du på arbeidet selv om du var syk? Flere kryss mulig.
Ingen annen kan gjøre jobben
Fordi jeg ikke har råd til å være sykemeldt
Fordi jeg er glad i arbeidet mitt
For ikke å bli betraktet som lat eller uproduktiv
For ikke å belaste arbeidskameratene mine
Fordi jeg er redd for å få sparken
Fordi det er bra for helsen å gå på arbeidet
Fordi jeg ikke vil bli mistenkt for å jukse
Fordi jeg vil opprettholde sosiale kontakter
Fordi jeg har satt min stolthet i ikke å være sykemeldt
Fordi jeg skammer meg over å være syk
Det var andre årsaker til at jeg gikk på jobben

TEMA C. OM SYKEMELDINGER GENERELT
C1. Mener du sykefraværet i Norge i dag er for lavt, for høyt eller passe?
Sykefraværet er for lavt
Sykefraværet er for høyt
Sykefraværet er passe høyt
C2. Mener du det er for lett eller for vanskelig å bruke egenmelding?
Det er for lett å bruke egenmelding
Det bør være som nå
Det er for vanskelig å bruke egenmelding
C3. Mener du det er for lett eller for vanskelig å få sykemelding fra lege?
Det er for lett å få sykemelding
Det bør være som nå
Det er for vanskelig å bli sykemeldt i dag
C4. Anser du at det er greit at en som er 100 prosent sykemeldt:
Ja
Nei
Er aktiv med fysisk trening?
Driver med hagearbeid, oppussing av huset o.l.?
Reiser på ferietur i innland og/eller utland ?
Går på kafé, kino, handletur, fotballkamp o.l.?
C5. Kjenner du personlig noen som de siste 12 måneder har vært hjemme
med sykemelding selv om han/hun var frisk nok til å kunne arbeide?
Ja
Nei
C6. Tror du det er vanlig eller uvanlig at folk i dag er:
Svært
Ganske
uvanlig
uvanlig
På jobb selv om de er syke?
Sykemeldte selv om de er friske?
Sykemeldte pga dårlig arbeidsmiljø mv.?
Sykemeldte pga misnøye/konflikter på jobb?
C7. Tror du det er vanlig at langtidssykemeldte er
Svært
uvanlig
Personer som utnytter systemet økonomisk?
Late personer?
Personer som er alvorlig syke?
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uvanlig

Ganske
vanlig

Svært
vanlig

Ganske
vanlig

Svært
vanlig
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C8. Har du lettere for å akseptere at folk er sykemeldte når de har synlige
problemer (beinbrudd, influensa mv.) enn når de er sykemeldte med ”usynlige”
problemer (diffuse muskelproblemer, psykiske lidelser mv.)?
Ja
Nei
C9. I det følgende presenteres noen årsaker til at folk sykemelder seg. Angi om
du mener det er akseptabelt eller ikke å sykemelde seg om man:
Aldri
Av
Ofte
Alltid
akseptabelt
og til
akseptabelt
Er forkjølet med litt feber
Er misfornøyd med forhold på
arbeidsplassen
Trenger ro og hvile for å bli helt frisk
Risikerer å smitte andre (kolleger og
kunder)
Blir mobbet på arbeidsplassen
Føler ubehag pga. stress på arbeidet
Føler seg dårlig etter å ha drukket mye
alkohol
Har influensa, bihulebetennelse o.l.
Har fått for lite søvn
Har vanskeligheter ved samlivsbrudd
Har graviditetsbesvær
Har nære familiemedlemmer som behøver
støtte
Har problemer med å komme på jobb pga
planleggingsdag i barnehage og/eller skole
C10. Har du noen i din nærmeste omgangskrets (familie, venner) som har vært
sykemeldt over en måned eller mer de siste 12 måneder?
Ja, hele siste år
Ja, en måned eller mer
Nei

D. OM PSYKISKE DIAGNOSER & MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER
D1. Sammenlignet med andre diagnoser, er du mer eller mindre skeptisk til:
Mindre
Ingen
Mer
skeptiske
forskjell
skeptiske
Psykiske diagnoser?
Muskel- og skjelettlidelser?
D2. Om du var arbeidsgiver, ville du vært skeptisk til å ansette en person du
visste hadde vært langtidssykemeldt:
Ja
Nei
Usikker
Med psykisk diagnose?
Med muskel- og skjelettlidelse?
Uansett type diagnose?
D3. Hvor vanlig tror du det er at personer som er langtidssykemeldte med:
Svært
Ganske
Ganske
Svært
uvanlig
uvanlig
vanlig
vanlig
Psykiske årsaker egentlig skulle kunne
arbeide om de tok seg sammen?
Muskel- og skjelettlidelser egentlig skulle
kunne arbeide om de tok seg sammen?
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