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Kapitel 1 1. Indledning 

Koncernservice (KS) ønsker at være en attraktiv og social ansvarlig arbejds-
plads, der er præget af trivsel og arbejdsglæde og med et lavt sygefravær. 
Der sker en løbende, aktiv indsats i KS for at forbedre arbejdsmiljøet og ar-
bejdsmæssige forhold, der blandt andet har indflydelse på sygefraværet, 
eksempelvis fysisk og psykisk arbejdsmiljø, ledelsesudvikling, samarbejde 
med Arbejdsmiljø København, tilbud om bl.a. psykisk krisehjælp mv.  
 
KS ser sygefraværsreformen1 som en forlængelse af vores igangværende 
arbejde, men med øget krav til både KS som arbejdsgiver, medarbejderne 
og jobcentrene i kommunerne samt krav til øget samarbejde mellem par-
terne.  
 
Denne sygefraværspolitik beskriver KS’s holdning til sygefravær, hvordan vi 
håndterer sygefravær, herunder hvilke aktiviteter, der iværksættes ved sy-
gefravær samt retningslinjer, procedurer og lovmæssige regler.  
 

Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken  

Formålet med KS’s sygefraværspolitik er: 

 at nedbringe sygefraværet i KS 

 at øge andelen af delvise raskmeldinger 

 at fastholde langtidssygemeldte medarbejdere  

 at skabe et arbejdsklima, hvor sygefravær fordomsfrit drøftes 

 at gøre sygefravær til et fælles anliggende, som medarbejdere og 
ledelse i fællesskab arbejder målrettet på at nedbringe 

 at skabe klare retningslinjer for hvem, der gør hvad og hvornår ved 
et sygdomsforløb 

 

Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken 

En vigtig del af det at være en social ansvarlig arbejdsplads er at tage hånd 
om medarbejdere med sygefravær og at sygefravær skal tages alvorligt. I KS 
mener vi, at det som oftest er gavnligt at ”holde sig i gang” under længere-
varende sygefravær - hvis det er muligt - idet gradvis tilbagevenden til ar-
bejdet vil fremme en fuld tilbagevenden. Derfor vil KS arbejde struktureret 
på, at fremme anvendelsen af delvise raskmeldinger under længere tids sy-
geforløb. KS anser det også for vigtigt også at have fokus på det korte, men 
hyppigt forekommende fravær, der er forårsaget af såvel egen som børns 
sygdom. 
 
 

                                                           
1 I 2009 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale med 

henblik på yderligere fokus på nedbringelse af sygefraværet og fastholdel-
se af sygemeldte medarbejdere på arbejdsmarkedet, kaldet sygefraværs-

reformen. 
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Åben dialog: 
KS arbejder for at skabe en kultur, hvor der er synlighed og åbenhed om sy-
gefravær, og hvor der fordomsfrit kan tales om fravær – både på organisa-
torisk og individuelt plan. Ved længerevarende sygefravær er det vores op-
fattelse, at en konstruktiv og åben dialog mellem KS og den sygemeldte 
medarbejder vil øge mulighederne for en tidligere tilbagevenden og fast-
holdelse til arbejdet. Dermed har KS og medarbejderne en fælles interesse i 
at opretholde kontakten og åben dialog under længerevarende sygefravær, 
og lederne i KS vil kontakte en sygemeldt medarbejder efter ca. 5 sammen-
hængende arbejdsdage, med mindre der er forhold, der gør dette unød-
vendigt.  
 
Særlige tilbud: 
KS anerkender, at nogle medarbejdere kan have særlige udfordringer af ar-
bejdsmæssig eller privat karakter, herunder livsstilssygdomme, akutte 
livskriser, stress mv. For at forebygge og medvirke til nedbringelse af syge-
fraværet forårsaget af disse sygdomme og kriser kan KS blandt andet tilby-
de:  

 Henvisning til KK’s samarbejdspartner ang. psykologisk krisehjælp 

 Samarbejde med AMK - Tidlig Indsats, afklaring og fastholdelse i KK 

 Sundhedstilbud, herunder rygtræning, motion og kostvejledning 

 Misbrugsbehandling 

 Ledelsesstøtte, supervision og mentorordning 

 Tilbud om at gå på deltid 
 
KS forventer, at medarbejdere i særlige tilbud gennemfører de aftalte for-
løb og at medarbejderen selv gør en aktiv indsats for at forløbet bliver suc-
cesfuldt.  
 

Kapitel 4 4. Sygefravær – definitioner og statistik  

4.1 Typer af sygefravær 

Sygefravær kan have forskellige årsager, herunder: 

 Akut sygefravær 

 Kroniske lidelser 

 Planlagt sygefravær, eksempelvis i forbindelse med operationer 

4.2 Definition af langtids- og korttidssygefravær 

KS definerer henholdsvis langtids- og korttidssygefravær således:  

 længerevarende sygefravær: Fra og med 15 dages sammenhæn-
gende fravær – såvel planlagt fravær, kroniske lidelser som akut sy-
gefravær. 

 hyppigt korttidssygefravær: Fire eller flere sygemeldinger inden for 
de seneste tre mdr. eller 11 eller flere sygedage på 12 mdr. 
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Enhedscheferne har løbende adgang til informationer om det aktuelle fra-
vær via RUBIN.  
 

Kapitel 5 5. Aktiviteter i relation til sygefravær  

5.1 Fraværssamtale 

I KS afholdes en obligatorisk fraværssamtale, når en medarbejder har et sy-
gefravær som defineret ovenfor, dvs.:  

 Mere end 14 dages sammenhængende fravær2. 

 Fire eller flere sygemeldinger inden for de seneste tre mdr.  

 11 eller flere sygedage på 12 mdr. 
 
I KS kan enhedschefen, efter en konkret vurdering, vælge at afholde en fra-
værssamtale med medarbejderen i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag3. 

5.1.1 Formålet med fraværssamtalen 

Formålet med samtalen – uanset hvilket type fravær, der er tale om - er 
gennem dialog at skabe klarhed over medarbejderens situation med hen-
blik på: 

 tilbagevenden til KS – Hvordan og hvornår 

 behandlingsforløb  

 eventuelle arbejdsmæssige årsager til fraværet 

 hvilke tiltag, der kan føre til tilbagevenden.  
 
Samtalen skal fokusere på, hvilke opgaver medarbejderen kan varetage og 
skal afdække hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til ar-
bejdet: 

 Gradvis tilbagevenden, ændrede arbejds- og mødetider 

 Plan for, hvornår det forventes at trappe op i arbejdstid,  

 Specielle hensyn f.eks.  
o ændrede opgaver/funktioner,  
o aflastning gennem kolleger, 
o omplacering,  
o jobrotation,  
o hvilemuligheder,  
o hjemmearbejdsplads 
o andre tilbud 

 
Det er afgørende, at både enhedschef og medarbejder tager medansvar for 
en konstruktiv dialog og for de aftaler, der træffes under samtalen. 
                                                           
2 Det er lovpligtigt at afholde sygefraværssamtale ved senest 4 ugers fra-

vær. I KS er kriterierne for afholdelse af samtaler skærpede ift. loven.  
3
 Som udgangspunkt har medarbejdere i KS mulighed for at holde fri med 

løn på børns 1. og 2. sygedag. Dog kan tungtvejende grunde i forhold til 
driften fører til, at medarbejdere skal møde på arbejde. Jf. overenskomst-

aftalerne. 
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5.1.2 Formalia vedr. fraværssamtalen 

Samtalen er kendetegnet ved følgende:  

 Enhedschef indkalder den sygemeldte medarbejder til en samtale. 

 Indkaldelsen skal ske med rimelig varsel – typisk et par dage, og kan 
ske ved brev, mail eller telefonisk.  

 Medarbejderen er forpligtet til at deltage såfremt sygdommen tilla-
der det. 

 Hvis samtalen pga. sygdommens karakter ikke kan holdes i KS, hol-
des samtalen så vidt muligt telefonisk.  

 Medarbejderen har ret til at medbringe en bisidder, for eksempel 
tillidsrepræsentanten.  

 HR-afdelingen kan i særlige tilfælde deltage.  

 Evt. mulighedserklæring udfyldes i samarbejde (se pkt. 5.2). 

 Der udarbejdes altid en fastholdelsesplan på KS skabelon (se pkt. 
5.3). 

 Fastholdelsesplan sendes til HR-afdelingen.  
 
Ved længerevarende sygdom skal enhedschefen senest inden fire uger in-
formere hjemstedskommunen om følgende oplysninger:  

 Er der afholdt en opfølgningssamtale 

 om sygdommen forventes at vare længere end otte uger 

 mulighed for delvis genoptagelse eller omplacering efter otte ugers 
fravær. 

 
Dette gøres via udfyldelse af blanket, DP 333. 

5.1.3 Opfølgningssamtale 

Afhængigt af sygdomsforløbet kan der være behov for en eller flere opfølg-
ningssamtaler, hvor enhedschef og medarbejder sammen forholder sig til 
de indgåede aftaler ved fraværssamtalen samt vurderer, om der er behov 
for andre tiltag eller revidering af fastholdelsesplanen. 
 
Det vurderes i det konkrete tilfælde, hvornår en opfølgningssamtale skal 
afholdes. Der skal tages hensyn til medarbejderens generelle situation og 
sygdomsforløb og hensynet til KS som arbejdsplads.  

5.1.4 Helbredsoplysningsloven 

Såvel fraværssamtaler som opfølgningssamtaler skal ske under hensyntagen 
til den sygemeldtes situation og med respekt for den enkelte medarbejder. 
Helbredsoplysningslovens regler gælder i begge tilfælde, dvs. at lederen i 
forbindelse med samtalen ikke må spørge til konkret diagnose. Læs mere 
om reglerne i pjecen eller selve lovteksten, som du finder på KS intranet.  
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5.2 Mulighedserklæring 

 
Mulighedserklæringen er en ny lægeerklæring, der skal hjælpe til at den sy-
ge medarbejder kommer tilbage på arbejde. Erklæringen bruges alene til at 
indhente lægefaglig rådgivning til at afklare, hvilke funktioner en sygemeldt 
medarbejder kan varetage. Erklæringen bruges altså kun, når fraværet skyl-
des sygdom/helbredsproblemer - ikke, hvis fraværet skyldes trivsels- eller 
samarbejdsproblemer på arbejdet. Erklæringen kan forlanges udarbejdet 
ved såvel kortvarigt som ved gentaget og ved langvarigt sygefravær og på et 
hvilket som helst tidspunkt i et sygeforløb.  

5.2.1 Formålet med mulighedserklæringen 

Formålet med mulighedserklæringerne er at bidrage til, at den sygemeldte 
fastholdes i arbejde, og den har fokus på, hvordan medarbejderen kan be-
vare kontakten til arbejdspladsen. Erklæringen er dermed mere end blot 
dokumentation, men også et redskab til fastholdelse på længere sigt.  
 
Erklæringen skal fokusere på,  

 hvilke funktioner medarbejderen kan varetage 

 hvilke foranstaltninger, der kan iværksættes og  

 hvilket fravær, der kan påregnes. 

5.2.2 Formalia vedr. mulighedserklæringen 

Erklæringen består af to dele:  
1. Enhedschef og medarbejder udfylder i fællesskab første del af er-

klæringen og beskriver evt. funktionsnedsættelser, påvirkede job-
funktioner og evt. skånetiltag.  

2. Lægen udfylder derefter anden del på baggrund af en konsultation 
med medarbejderen og oplysningerne i første del. Lægen angiver 
sin vurdering for tilbagevenden, arbejdsmuligheder, forslag til skå-
netiltag samt en vurdering af om sygemeldingen er hel eller delvis.  

 
Medarbejderen har pligt til at medvirke til udarbejdelsen af muligheds-
erklæringen, eks. ved fraværssamtalen. Kan den ikke udformes ved et møde 
på arbejdspladsen, drøftes erklæringen telefonisk.  
 
I tilfælde, hvor det ikke er relevant at udarbejde en mulighedserklæring, 
kan KS som dokumentation for fraværet forlange en varigheds- og/eller læ-
geerklæring, der vil blive udarbejdet som fri attest af lægen.  
 
Omkostningen til indhentelse af mulighedserklæringen betales af KS.  

5.2.3 Helbredsoplysningsloven 

I henhold til helbredsoplysningslovens må lederen i forbindelse med udar-
bejdelse af mulighedserklæringen ikke spørge til en konkret diagnose, men 
parterne skal drøfte, hvilke opgaver/funktioner, der kan løses trods syg-
dommen. 
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5.3 Fastholdelsesplan 

Ved såvel langvarigt som kort, gentaget sygefravær skal der udarbejdes en 
fastholdelsesplan, der skal bidrage til at sygefraværet nedbringes.  
 
Fastholdelsesplanen skal omhandle, hvad der skal ske, hvornår og hvordan: 

 Overordnet plan for det forventede forløb 

 Forhold/tiltag, der skal minimere fraværet – både hos medarbejde-
ren og hos KS 

 Hvornår forventes medarbejderen tilbage 

 Hvordan skal genoptagelse af arbejdet ske 

 Hvordan og hvor ofte skal kontakten mellem Chef/kolleger og med-
arbejder vedligeholdes 

 Dato for opfølgningssamtale og revidering af fasthandleplanen 
 
Ved sygdom over otte uger skal medarbejderen medbringe fastholdelses-
planen til den første samtale hos jobcentret i bopælskommunen, som i vi-
dest muligt omfang vil tage udgangspunkt i fastholdelsesplanen.  

5.4 Sygedagpengerefusion 

KMD varetager de administrative opgaver vedrørende KS’s refusionsansøg-
ning hos bopælskommunen, hvorfor tidsmæssig korrekt indberetning af sy-
gefravær i vores administrative systemer er nødvendig.  

5.5 Jobcentret i bopælskommunen  

Efter et sygefravær på otte uger regnet fra første sygedag skal medarbejde-
ren deltage i et forløb hos jobcentret i bopælskommunen. Her vurderes, om 
medarbejderen delvist kan genoptage arbejdet, og der vil blive tilbudt ræk-
ke aktiviteter som vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, brug af 
mentor samt andre ”aktive tilbud”.  
 

Kapitel 6 . Fravær i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag 
 

 

Kapitel 7 .  Sygefravær og afskedigelse 
 

Hvis det konstateres, at en medarbejders sygefravær er uforeneligt med 
driften og opgaveløsningen i KS, kan dette føre til opsigelse. Et markant 
sygdoms-mønster, såvel langvarigt fravær som korte, hyppige sygeperioder 
kan begrunde en opsigelse.  
 
Afskedigelse på grund af sygefravær beror på en konkret vurdering, bl.a.: 

 Arbejdspladsens belastning af og ved et langvarigt sygefravær. 

 Mulighederne for en snarlig genoptagelse af arbejdet. 

 Den ansattes anciennitet. 

 Om sygdommen er forårsaget af arbejdet. 
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Medarbejderen skal altid forinden have modtaget en orientering om, at en 
fortsættelse af sygefraværet vil føre til opstart af en afskedigelsessag, ek-
sempelvis i forbindelse med afholdelsen af fraværs- og/eller opfølgnings-
samtalerne med medarbejderen. Medarbejderen har ret til at medbringe 
en bisidder f.eks. tillidsmanden til fraværs- og andre samtaler. En persona-
lejurist i KS har ligeledes mulighed for at deltage i samtalen. 
 
Sygefraværspolitikken er godkendt af ASU i december 2009. Politikken eva-
lueres efter et år.  
 
Der er efterfølgende foretaget en justering vedr. kapitel 5.1 om fraværs-
samtaler, efter vedtagelse på ASU møde d. 7. maj 2013. 


