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Sygefraværspolitik for ØKF Rådhus  
(blev godkendt på Rådhus-MED den 12. nov. 2013) 
 
Økonomiforvaltningen ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med god trivsel og et godt 
arbejdsmiljø. Sygefravær er et fælles anliggende, som medarbejdere og ledelse i fællesskab arbejder 
målrettet på at nedbringe. 
 
Vi ønsker klare retningslinjer for sygemeldinger og sygdomsforløb, og at leder og medarbejder tager 
ansvar for at nedbringe sygefraværet og sikre, at der sker en tidlig indsats og opfølgning i forhold til 
fraværet.  
 

Mål  
Overordnet er målet med sygefraværspolitikken at understøtte en hurtig og effektiv indsats for at 
mindske sygefraværet – såvel korttids- som langtidssygefraværet. Vi vil arbejde efter følgende konkrete 
mål: 
 

 Lederne arbejder systematisk og målrettet på at fastholde medarbejdere. Lederne skal have 
redskaber til rådighed for at holde fokus på at reducere sygefraværet og at fastholde syge 
medarbejdere.  

 

 Leder og medarbejder finder i fællesskab ud af, om og hvordan arbejdsopgaver bedst løses 
under sygdom. Det kræver et fælles ansvar og en fælles indsats at få det gode samarbejde til at 
fungere. Kun derigennem finder leder og medarbejder optimale løsninger tilpasset det enkelte 
sygdomsforløb. 

  

 Den sygdomsramte medarbejder bevarer kontakten til arbejdspladsen, lederen og kollegerne 
under sygdomsforløbet.  Erfaringer har vist, at det er lettere for medarbejderen at komme 
tilbage på arbejdspladsen efter sygdom, hvis der gennem sygdomsforløbet jævnligt har været 
kontakt til arbejdspladsen. Både leder, medarbejder og kolleger er ansvarlige for at kontakten 
bevares.  

 

 Der etableres kontakt mellem sygdomsramte medarbejder og leder tidligt i sygdomsforløbet. 
En tidlig aktiv dialog mellem sygdomsramte medarbejder og leder skal understøtte indsatsen 
for hurtigere at vende tilbage til arbejdspladsen.  
 
 

Indsatsområder 
For at forbedre trivslen og for at forebygge og nedbringe fraværet arbejdes der med følgende 

indsatsområder: 

 Kortlægning af sygefraværet 

 Indsats mod hyppigt korttidssygefravær 

 Indsats mod langtidssygefravær 

 Trivsel på arbejdspladsen 
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Metoder 
Nedenfor er kort beskrevet, hvilke metoder vi finder velegnede til indsatsen for et mindre sygefravær 
og en bedre trivsel. 
  

 Brugen af mulighedserklæring: Vi opfordrer til, at der gøres brug af mulighedserklæringen. Den 
anvendes i de tilfælde, hvor lederen efter dialog med medarbejderen er i tvivl om, hvilke 
hensyn, der skal tages til medarbejderens helbred for at medarbejderen kan fastholdes og 
vende gradvist – eller fuldt - tilbage til arbejdet, idet der eventuelt tages skånehensyn. 

 

 Indledende dialog: Tidligt i sygdomsforløbet etableres en dialog mellem leder og medarbejder. 
Formålet med samtalen er at udvise omsorg for medarbejderen samt at etablere en god 
dialog.  

 

 Fraværssamtaler: Lederen indkalder medarbejderen til en fraværssamtale ved enten hyppig 
korttidssygdom eller langtidssygefravær. Formålet er at nå til enighed om en handlingsplan. 
Eventuelle arbejdsrelaterede årsager til sygdommen identificeres, og leder og medarbejder 
drøfter, hvilke muligheder der er for tilbagevenden til arbejdet. Samtalen kan foretages 
telefonisk, hvis sygdommen forhindrer personligt fremmøde. 

 

 Brug af Tidlig indsats i Arbejdsmiljø København (AMK): Både leder og medarbejder har 
mulighed for at kontakte Tidlig Indsats i forbindelse med sygefravær og mistrivsel. AMK tilbyder 
kortere, afklarende forløb om psykosociale eller fysiske problemstillinger, der har betydning for 
arbejdet. 

 

 Kontakten mellem leder og medarbejder: Lederen har ret til at kontakte medarbejderen for at 
drøfte medarbejderens generelle helbred og sygdommens varighed og drøfte eventuelle 
spørgsmål til medarbejderens arbejdsopgaver. Ligeledes har medarbejderen mulighed for at 
kontakte lederen for at bede om at få udarbejdet en handlingsplan, der vil gøre tilbagevenden 
til arbejdspladsen hurtigere og lettere. Det skal understreges, at samtaler ved sygdom har til 
formål at tilbyde støtte til medarbejderen og hjælpe med at nedbringe fravær. Samtalen har 
ikke tjenstlig karakter. 

 

 Fastholdelsesredskaber: 
o Fastholdelsesplan 
o Delvis sygemelding 
o Aflastning 
o Omplacering, jobrotation 
o Fleksibilitet (arbejdsopgaver og arbejdstid) 
o Sundhedstilbud (se evt. sundhedspolitikken) 
o Supervision, mentor 
o Misbrugsbehandling 
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Hvordan følges der op på fraværstiltagene, og hvem er ansvarlig? 
Team Forretningsudvikling i Sekretariatet for ledelse og kommunikation er ansvarlig for: 

 at tilbyde sparring og vejledning om sygefravær 

 at iværksætte relevante personalepolitiske tiltag 

 at gennemføre trivselsmålinger 
 


