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Retningslinjer for håndtering af sygefravær. 

Retningslinjerne for håndtering af sygefraværet i Favrskov Kommune skal ses som et administrativt 
værktøj, hvormed det sikres, at alle sygeperioder behandles med omsorg og med respekt for, at 
sygefravær forekommer på alle arbejspladers. Dette forudsætter bl.a. fælles holdning fra ledelsens 
side. 

Formålet med retningslinjer for håndtering af sygefravær er: 

·         At skabe åbenhed omkring sygefravær, da det er et fælles ansvar. 

·         At drage omsorg for og sikre fastholdelse af medarbejderen. 

·         At nedbringe sygefraværet og dermed skabe øget trivsel på arbejdspladsen 

·         At klarlægge om sygefraværet er arbejdsbetinget, for efterfølgende at ændre på forhold på 
arbejdspladsen, så man forebygger tilbagefald. 

  

Et mere langsigtet perspektiv er dog at fastholde den ansattes tilknytning til arbejdspladsen. Al 
erfaring viser at jo længere tid en ansat er fraværende fra arbejdspladsen, jo sværere er det for 
pågældende at opretholde en tilknytning og et tilhørsforhold til arbejdsopgaver, kolleger, lederen 
m.v. og dermed vende tilbage efter endt sygemelding. 

  

Det er derfor af stor betydning, at der er en vedvarende og kontinuerlig kontakt mellem 
arbejdspladsen og den sygemeldte, således at medarbejderen fastholdes. Ansvaret for denne 
fastholdelse er et ledelsesmæssigt ansvar. 

  

Det centrale i retningslinjerne er at drage omsorg for den sygemeldte ansatte, Det er således centralt 
i alle initiativer at arbejdspladsen tilkendegiver at ville yde en indsats for at få medarbejderen 
tilbage. Det kan fx være i form af midlertidig omlagte arbejdsfunktioner, arbejde på nedsat tid eller 
andre tiltag, der vil kunne få medarbejderen tilbage hurtigst muligt. 

  

Som det ses af selve retningslinjerne (se skema) er der flere typer fravær; dels det korte, 
enkeltstående fravær, hvor der ikke foretages yderligere, dels det langvarige, hvor der er hæftet en 
lang række initiativer og opmærksomhedspunkter til, herunder afklaring af fraværets årsag og 



forløb. Og til sidst er der det hyppige kortvarige fravær, hvor fokus er på at afklare om det er 
arbejdsrelaterede forhold, der ligger til grund for det hyppige fravær. 

  

Den nuværende lægeerklæring ”Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed” erstattes af en såkaldt 
mulighedserklæring. Den nye mulighedserklæring er baseret på dialog mellem arbejdsgiveren og 
den sygemeldte medarbejder om, hvordan den enkelte fortsat kan deltage på arbejdsmarkedet. 

  

Som dokumentation for omsorgssamtaler i fraværsperioden udarbejder ledelsen et referat for hver 
enkelt samtale. Referatet udleveres eller eftersendes til medarbejderen. Medarbejderen accepterer 
med sin underskrift at mødet har fundet sted, men er ikke nødvendigvis enig i referatets indhold. 
Referatet eller kopien opbevares aflåst af den enkelte leder. 

  

Der udsendes fraværsstatistik fra central hold til ledere på alle niveauer i starten af hver måned. 
Endvidere støttes der op om udvikling af arbejdsmiljøledelsen og forebyggelse af arbejdsskader for 
nedbringelse af Favrskov Kommunes sygefravær. 
Ovenstående retningslinjer er gældende i Favrskov Kommune. 

  

På www.rasksnak.dk kan der findes yderligere inspiration om sygefravær. 
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