
Fraværstype  Handling  Formål  Ansvarlig  Medvirkende  Skriftlighed  
      
Kortvarigt 
sygefravær op til 
1 uges varighed 

Registrering af 
sygefraværet 

Konstatering og 
registrering 

Nærmeste leder Nærmeste leder og 
medarbejderen 

Der er ikke krav om 
lægelig 
dokumentation, 
men efter 4. 
sygedag kan 
lederen bede 
medarbejderen 
indhente lægelig 
dokumentation 

      
Langvarigt 
sygefravær: 
 
Efter 2 ugers 
varighed 
 

Registrering af 
sygefraværet samt 
omsorgssamtale. 
Samtalen kan 
foregå enten 
telefonisk, på 
arbejdspladsen 
eller på anden aftalt 
lokation.  
 
Medarbejderen får 
sammen med 
indkaldelsen en 
dagsorden til 
mødet.  

Drage omsorg for 
medarbejderen 
 
Afklaring af om der 
er tale om 
arbejdsrelateret 
fravær 

 
Afklaring af graden 
af nedsat arbejds-
evne (helt eller 
delvis) 
 
Afklaring af 
udsigten til 
tilbagevenden til 
arbejdspladsen 
(tidshorisont) 
 
Aftale om næste 
møde  
 

Nærmest leder 
 

Nærmeste leder og 
medarbejderen- 
Lederen bør gøre 
medarbejderen 
opmærksom på 
muligheden for at 
medbringe en 
bisidder.   

Ved langvarigt 
sygefravær bør 
lederen løbende 
bede 
medarbejderen 
indhente lægelig 
dokumentation for 
sygdommen, hvis 
der er tvivl om 
sygdomsårsagen. 
 
Der skal foreligge 
dokumentation for 
afholdelse af 
omsorgssamtaler 
(se retningslinjer for 
håndtering af 
sygefravær) 
 
Lederen skal 
orientere 
medarbejderen om 
deres forpligtigelse 
til at medvirke til at 
Favrskov 
Kommune kan 
indhente refusion 
for fraværs-
perioden. Det er 
derfor afgørende at 
medarbejderen 
udfylder og 
returnerer alle 
skemaer vedr. 
fraværsperioden 
indenfor de i 
skemaet nævnte 
tidsfrister.  

      
Herefter løbende 
opfølgning hver 
14. dag 
(fastholdelse og 
afklaring) 

Registrering af 
sygefraværet samt 
omsorgssamtale. 
Samtalen kan 
foregå enten 
telefonisk, på 
arbejdspladsen 
eller på anden aftalt 
lokation.  
 
Medarbejderen får 
sammen med 
indkaldelsen en 
dagsorden til 
mødet.  
 

Drage omsorg for 
medarbejderen 
 
Afklaring af graden 
af nedsat arbejds-
evne (helt eller 
delvis) 
 
Afklaring af 
udsigten til 
tilbagevenden til 
arbejdspladsen 
(tidshorisont) 
 
aftale om næste 
møde 

Nærmeste leder. 
 

Nærmeste leder og 
medarbejder samt 
evt. bisidder, chef, 
tillidsrepræsentant 
og repræsentant fra 
Jobcentrets 
dagpengeafdeling i 
bopælskommunen. 
 

Ved langvarigt 
sygefravær bør 
lederen  løbende 
bede 
medarbejderen 
indhente lægelig 
dokumentation for 
sygdommen, hvis 
der er tvivl om 
sygdomsårsagen. 
 
Der skal foreligge 
dokumentation for 
afholdelse af alle 
omsorgssamtaler 
(se retningslinjer for 
håndtering af 
sygefravær) 
 
Se ovenfor vedr. 
refusion.  



      
Hyppigt kortvarigt 
fravær 

Registrering af 
sygefraværet samt 
omsorgssamtale. 
Samtalen kan 
foregå enten 
telefonisk, på 
arbejdspladsen 
eller på anden aftalt 
lokation.  
 
Medarbejderen får 
sammen med 
indkaldelsen en 
dagsorden til 
mødet.  
 

Drage omsorg for 
medarbejderen 
 
Afklaring af om der 
er tale om 
arbejdsrelateret 
fravær 

 
 

Nærmeste leder Nærmeste leder og 
medarbejderen. 
Lederen bør gøre 
medarbejderen 
opmærksom på 
muligheden for at 
medbringe en 
bisidder.   

Der skal foreligge 
dokumentation for 
afholdelse af alle 
omsorgssamtaler 
(se retningslinjer for 
håndtering af 
sygefravær) 
 
Se ovenfor vedr. 
refusion.  

      
Opfølgning på 
sygefravær 

Efter en konkret 
vurdering kan 
nærmeste leder 
vælge at indkalde 
medarbejderen til 
en opfølgende 
samtale.  

Drage omsorg for 
medarbejderen 
 
Opfølgning på 
aftale 

Nærmeste leder Nærmeste leder og 
medarbejderen. 
Lederen bør gøre 
medarbejderen 
opmærksom på 
muligheden for at 
medbringe en 
bisidder.   

Der skal foreligge 
dokumentation for 
afholdelse af alle 
omsorgssamtaler 
(se retningslinjer for 
håndtering af 
sygefravær) 
 
Se ovenfor vedr. 
refusion  

 


