
 

 

  

  

  

  

 

   

 

NOTAT 

 

Vejledning i indkaldelse til sygefraværssamtale 

 

Du skal som leder følge op på, hvordan det går med den sygemeldte 

medarbejder igennem en løbende dialog. Hvornår i medarbejderens 

sygdomsforløb dette skal ske, afhænger af den vedtagne sygefraværs-

politik for den enkelte forvaltning. 

 

I medfør af lovgivningen har arbejdsgiver imidlertid også en pligt til 

at afholde en samtale med den sygemeldte medarbejder. Den lov-

pligtige samtale kan finde sted når som helst i sygdomsforløbet – dog 

skal den afholdes inden fire ugers sygefravær.  

 

Lederen har dog ikke pligt til at indkalde en medarbejder til en sam-

tale, hvis medarbejderen sidder i en opsagt stilling, og medarbejderen 

fratræder inden 8 uger efter den første sygedag. 

 

Der er omvendt ingen regler for, hvor tidligt arbejdsgiveren må holde 

en sygefraværssamtale. Selvom fraværet er kortvarigt, kan lederen 

også indkalde medarbejderen til en samtale, hvis det vurderes nød-

vendigt.  

 

Vær endvidere opmærksom på, at den enkelte forvaltning kan have 

vedtaget en sygefraværspolitik/retningslinjer, der fastlægger mere 

konkrete rammer for, hvornår medarbejdere skal indkaldes til syge-

fraværssamtaler. 

 

Kortvarigt og enkeltstående sygefravær 

Ved et enkeltstående kortere sygefravær som eksempelvis influenza 

eller lignende bør der være en dialog mellem dig og medarbejderen 

ved sygemeldingen, hvor medarbejderen oplyser, hvor længe fraværet 

forventes at vare. 

 

Når medarbejderen kommer tilbage på arbejde, skal medarbejderen 

underskrive en fraværserklæring, hvor medarbejderen under straf-

ansvar skriver under på, at vedkommende har været fraværende på 

grund af sygdom. 

 

I disse tilfælde er der almindeligvis ikke grundlag for yderligere sam-

taler med medarbejderen vedrørende fraværet, men hvis sygdommen 

viser sig være af en mere omfattende karakter eller udgør et mønster, 

er sygefraværssamtaler et vigtigt redskab til at sikre dialog mellem 

leder og medarbejder under sygefraværet, således at medarbejderen 

kan vende tilbage til arbejdspladsen så tidligt som muligt og fast-

holdes på arbejdspladsen. 

 

Længerevarende sygefravær 
Længerevarende sygefravær ses fx ved kroniske fysiske lidelser eller 
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stress. Her afholdes der typisk sygefraværssamtale ved mere end 14 

dages sammenhængende sygefravær. Der følges op herefter op 14 

dage efter samtalen, eller når det falder naturligt i sygdomsforløbet. 

Herefter er der løbende kontakt mellem medarbejder og leder. Det kan 

desuden være hensigtsmæssigt at afholde en opfølgende samtale, når 

medarbejderen er tilbage på arbejde igen, typisk 14 dage efter rask-

melding. 

 

Planlagt sygefravær 
Planlagt sygefravær ses fx ved planlagt operation. I dette tilfælde kan 

der afholdes samtale inden påbegyndelse af sygefravær. På den måde 

kan leder og medarbejder drøfte, hvilke arbejdsopgaver der eksempel-

vis skal prioriteres inden fraværet begyndelse, og/eller om der fx er 

opgaver, der skal overdrages til kolleger under fraværet. Der følges 

op, når det falder naturligt i sygdomsforløbet og igen efter med-

arbejderens tilbagevenden til arbejdspladsen. 

 

Formkrav 

Der er ikke i lovgivningen stillet nogen formkrav til lederens ind-

kaldelse. Indkaldelsen kan derfor ske telefonisk, over e-mail eller med 

post. Personalejura og Forhandling anbefaler imidlertid, at indkaldel-

sen sker skriftligt med en dagsorden for samtalens forløb, således at 

medarbejderen kan være forberedt til samtalen. 

 

Dette er dog ikke til hinder for, at lederen forinden har haft telefonisk 

dialog med medarbejderen om samtalen, således at den skriftlige ind-

kaldelse blot bliver en bekræftelse på den mundtlige aftale. 

 

Medarbejderen skal i indkaldelsen gøres opmærksom på, at medar-

bejderen har ret til at tage en bisidder med til samtalen. Bisidderen vil 

typisk være medarbejderens tillidsrepræsentant, men det står medar-

bejderen frit for, hvem de gerne vil have med til samtalen. 

 

Indkaldelsen skal ske med et rimeligt varsel, hvilket vil sige et varsel 

på nogle få dage. Medarbejderen skal dog kunne nå at forberede sig 

og finde en eventuel bisidder. Hvis første del af en mulighedser-

klæring skal udarbejdes til samtalen, bør fristen være længere eksem-

pelvis en uge. 

 

Medarbejderen bør også gøres opmærksom på i indkaldelsen, at der 

tages referat af samtalen, som lægges på medarbejderens personale-

sag. 

 

Personalejura og Forhandling anbefaler endvidere, at indkaldelsen 

vedlægges en oversigt over de oplysninger lederen har om omfanget 

af sygefraværet. 
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Har medarbejderen mødepligt til samtalen? 

Medarbejderen har pligt til at møde personligt op til en sygefraværs-

samtale indenfor almindelig arbejdstid, hvis sygdommen tillader det. I 

tilfælde, hvor medarbejderen af helbredsmæssige årsager ikke kan 

møde op til samtalen, kan denne foregå telefonisk. 

 

Medarbejderen kan eksempelvis være forhindret i at møde op person-

ligt i forbindelse med en hospitalsindlæggelse. 

 

I andre tilfælde er det op til den sygemeldte medarbejder i samråd med 

sin læge at vurdere, hvorvidt sygdommen forhindrer et personligt 

fremmøde eller endog en telefonisk drøftelse. 

 

I tvivlstilfælde eller hvor det i øvrigt findes hensigtsmæssigt, kan 

lederen anmode om dokumentation for denne vurdering i form af en 

friattest fra lægen. 

 

Herudover kan medarbejderen på baggrund af, at en bisidder ikke kan 

deltage på den fastsatte dato, anmode om at få samtalen flyttet. Du bør 

imødekomme et sådant ønske, hvis der kan aftales et nyt mødetids-

punkt indenfor rimelig tid. Der må dog forventes en vis fleksibilitet fra 

den ønskede bisidder. 

 

Hvis medarbejderen nægter at deltage i sygefraværssamtalen uden en 

legitim grund, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for med-

arbejderen. I sådanne tilfælde skal medarbejderen skriftligt orienteres 

om, at manglende deltagelse i sygefraværssamtale og manglende fri-

attest herom kan få ansættelseskonsekvenser i form af afsked eller 

bortvisning. Det anbefales, at du i sådanne tilfælde retter henvendelse 

til Personalejura og Forhandling for nærmere råd og vejledning. 

  

 

 

 

 


