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Omsorgssamtaler 

Omsorgssamtaler rummer muligheder for både arbejdspladsen og medarbejderne. I 
omsorgssamtalen afdækkes det bl.a., om medarbejderens sygefravær hænger sammen med 
belastende forhold i arbejdsmiljøet, og om der er behov og mulighed for særlige tilbud om hjælp og 
støtte. 

Det er en helt afgørende forudsætning for omsorgssamtalers positive effekt, at medarbejderne er 
trygge og har tillid til, at der er tale om et tilbud om hjælp. Samtalerne bør foregå i en ligeværdig, 
respektfuld og fremadrettet atmosfære, og lederen bør ved langvarig eller ved hyppig fravær have 
en bred vifte af handlemuligheder (ændret arbejdsfunktion, nedsat tid m.m.) til sin rådighed. 

Det er vigtigt, at tavshedspligten overholdes, og at der ikke finder misbrug sted af de informationer, 
som kommer frem under en omsorgssamtale.  

Det er bedst at have faste regler for, under hvilke omstændigheder der afholdes omsorgssamtaler. 
Det kan forebygge oplevelsen af negativ forskelsbehandling og medvirke til en positiv dialog – se 
retningslinjer for håndtering af sygefravær. 

Omsorgssamtaler kan være vanskelige, bl.a. fordi de kan bevæge sig ind på forhold i privatlivet. 
Det kan fx i en omsorgssamtale komme frem, at en medarbejder er i krise. Derfor er det vigtigt, at 
den leder, som skal gennemføre omsorgssamtalen, er uddannet til og trænet i at gennemføre så-
danne samtaler. 

Omsorgssamtalen skal hvis sygefraværet er ud over 4 uger resultere i en individuel 
mulighedserklæring. Der kan være tale om indsatser, der skal løse de arbejdsmæssige eller triv-
selsmæssige problemer, eller der kan være tale om midlertidig nedsat arbejdstid, 
deltidssygemelding. Der kan også være tale om at skabe kontakt til hjemkommunen med henblik på 
at få støtte til en hurtig opfølgningsindsats, herunder arbejdsprøvning eller en delvis raskmelding. 

Lederen skal informere de øvrige medarbejdere om ændringen i den sygemeldtes medarbejders 
arbejdsopgaver og hvilke konsekvenser det vil få for arbejdspladsen. 

Skabelon til referat af omsorgssamtale 

Skabelon til referat af opfølgningssamtale efter omsorgssamtale 

 

 


