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3 nye muligheder og krav 
i Lov om sygedagpenge
som er målrettet arbejdsgiveren



2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Intentioner i ændringerne i Lov 
om sygedagpenge

 Fokus på at den sygemeldte bevarer 
tilknytningen til arbejdspladsen/ 
arbejdsmarkedet 

 At den sygemeldte er aktiv under syge-
meldingen.

 Afkorte længden på sygefravær

 Nye muligheder og krav til arbejdsgiver og  
den sygemeldte 
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Arbejdsgiver skal afholde samtaler med 
den sygemeldte

 Arbejdsgiveren skal indkalde den sygemeldte 
lønmodtager til en personlig samtale og afholde den 
senest 4 uger efter først sygedag. Det gælder 
også hvis medarbejderen er deltidsansat eller har 
flere jobs. Der skal dog ikke afholdes samtale, hvis 
medarbejder fratræder indenfor 8 uger. 

 Samtalen skal være personlig. Er det ikke muligt på 
grund af medarbejders sygdom, eller andre 
væsentlige omstændigheder, kan den være 
telefonisk.

Gælder for medarbejder som bliver sygemeldte fra 4. januar

2010
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Arbejdsgiver skal afholde 
samtaler med den sygemeldte

 På baggrund af samtalen skal arbejdsgiver besvare nogle 
spørgsmål, med det formål at give kommune viden om den 
sygemeldtes situation og muligheder og en indikation af, 
om der er tale om langvarig sygdom. Til dette formål 
udarbejder Beskæftigelsesministeriet spørgsmål til 
nuværende anmeldelsesblanket og virk.dk.

 Anmeldelsesblanket skal som nu sendes ind til tiden. Hvis 
samtalen ikke er afholdt får det ikke betydning for ret til 
refusion.

 På anmeldelsesblanketten kan det afkrydses at 
arbejdsgiveren ønsker at blive kontakte af Jobcentret.

 Medarbejder har ikke pligt til at deltage i samtalen. 
Manglende deltagelse får ikke konsekvenser for 
sygedagpenge.
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Hvad er formålet med samtalen?

 Sikre en tidlig indsats og dialog mellem arbejdspladsen og 
medarbejder med henblik på at medarbejderen beholder 
tilknytningen til arbejdspladsen i sygeperioden.

 Fokus i samtalen er fastholdelsen af medarbejderen. 
Hvordan og hvornår vil det være muligt for medarbejderen 
at vende tilbage til arbejdspladsen og under hvilke rammer 
er det muligt? 

 Hvis muligt udarbejdes en plan med fokus på hurtig 
tilbagevenden, herunder delvis raskmelding, skånehensyn 
eller omlægning af arbejdsopgaver og funktioner i en 
periode. 

 Arbejdsgiver og medarbejderen vurderer risikoen for 
langvarig sygdom og indberetter vurderingen til 
kommunen, som skal bruge vurderingen i det videre forløb.
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Hvad kan samtalen handle om?
 Er der noget arbejdspladsen kan støtte og hjælpe med, så 

fastholdelsen og den hurtige tilbagevenden optimeres. 

 Er der noget på arbejdspladsen der er medvirkende til 
sygefraværet, og som kan ændres, så medarbejderen kan komme 
hurtigere tilbage. 

 Hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, 
eventuelt i en delvis raskmelding eller med brug af andre 
fastholdelsesredskaber. 

 Drøfte eventuelle skånehensyn, ændrede arbejdsopgaver eller 
andet der kan sikre en tilbagevenden. 

 Drøfte inddragelse af Jobcenter eller andre relevante 
samarbejdsparter.

 Vurdering af om det er relevant at få udarbejdet en 
mulighedserklæring. Det er relevant at få lægens vurdering, hvis 
der er uklarhed omkring hvad medarbejderen kan på trods af 
sygdommen. 

 Evt. udarbejde en fastholdelsesplan for hvordan der kan trappes 
op til normal arbejdstid og opgaver. 
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1. Samtaletyper

Magtbaseret Magtfri

Svar

Spørgsmål

Rådgivning

Instruktion

Vejledning MUS

Mentoring

GRUS

Coaching
Supervision

Sygefraværssamtale
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Hvad er det lederen kan være nervøs for?

 At gennemføre en lidt vanskelig samtale og se 
modparten i øjnene

 At lederens private følelser bliver fedtet ind i det 
hele

 At lederen ikke kan rumme og håndtere vrede, gråd 
og bevægelse

 At lederen ikke kan være medfølende og 
professionel på én gang (som terapeuten)

 At lederen ikke kan håndtere samtalen på en værdig 
og konstruktiv måde i det hele taget
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Hvad er det 
medarbejderen kan frygte ?

 At medarbejderen ikke føler sig hørt og forstået
 At medarbejderen ikke føler hun bliver behandlet 

retfærdigt og med respekt
 At lederen fremstår ufølsom, formel, arrogant og ikke-

ligeværdig
 At lederen virker over-medfølende (når det nu er lederen 

der gør et problem ud af det!)
 At lederen ikke klart begrunder sit hovedbudskab så det 

giver mening 
 At der ikke bliver plads til hvordan medarbejderen kunne 

tænke sig situationen bliver løst
 At medarbejderen ikke oplever hun får en chance samt 

hjælp og støtte til at komme videre
 At lederen væver og er usikker
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Se efter folderen hos din læge
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Fastholdelsesplan

 En sygemeldt medarbejder kan anmode om at få 
udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis medarbejderen 
ikke forventer at kunne vende tilbage til jobbet inden 
for 8 uger fra 1. sygedag. 

 Arbejdsgiveren og den sygemeldte udarbejder 
fastholdelsesplanen sammen. 

Hvad er formålet med en fastholdelsesplan?

 Arbejdsgiver og medarbejder udarbejder sammen en 
plan for fastholdelsen og tilkendegiver et fælles ønske 
om, at medarbejderen fastholdes på arbejdspladsen.

 Forventninger til sygdomsforløbet afstemmes mellem 
arbejdsgiver og den sygemeldte medarbejder. 
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Fastholdelsesplan

 Fastholdelsesplanen skal være skriftligt og beskrive 
hvordan lønmodtageren hurtigst muligt kan vende helt eller 
delvist tilbage til arbejdspladsen.

 Fastholdelsesplanen kan udarbejdes når som helst i 
sygefraværsperiode, og  kan eventuelt indgå i samtalen der 
skal holdes med medarbejderen inden 4. uger fra 1. 
sygedag. 

 Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der ikke skal udarbejdes 
en fastholdelsesplan, kan arbejdsgiveren afslå det.

 Hvis der er usikkerhed om hvilke arbejdsfunktioner den 
sygemeldte kan varetage, kan fastholdelsesplanen evt. 
bruges til at udfylde første del af en mulighedserklæring.

 Hvis medarbejderen har fået udarbejdet en 
fastholdelsesplan, skal medarbejderen tage planen med til 
første opfølgningssamtale hos jobcentret, efter at planen er 
udarbejdet. Fastholdelsesplanen skal så vidt muligt indgå i 
jobcentrets opfølgning. 

Gælder for medarbejder der bliver sygemeldte fra 4.
januar 2010 
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Hvad kan fastholdelsesplanen 
indeholde?

 Hvilke opgaver medarbejderen kan og ikke kan 
varetage i forhold til det normale arbejde. 

 Delvis tilbagevenden, skånehensyn eller andet 
der skal sættes i værk for at sikre fastholdelsen. 

 Arbejdspladsindretning, ændrede 
arbejdsopgaver, midlertidig omplacering m.v.

 Inddragelse af relevante samarbejdsparter. 

 Hvordan skal fastholdelsestiltagene sikre den 
fulde tilbagevenden til almindelig varetagelse af 
job.

 Tidspunkt for opfølgning på planen, går det som 
forventet?
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Mulighedserklæring 

 Mulighedserklæringen er en lægeerklæring som 
arbejdsgiveren kan forlange ved såvel kortvarigt, 
gentaget som langvarigt sygefravær. Den kan 
udarbejdes på et hvilket som helst tidspunkt i 
sygeforløbet.

 Formålet er at bidrage til, at medarbejderen 
fastholdes i arbejde, ved at holde fokus på de 
muligheder, som medarbejderen har for at udføre 
arbejdsopgaver til trods for sygdommen. 

 Den er relevant at anvende, når der i dialogen 
mellem arbejdsgiver og den sygemeldte er 
usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner den 
sygemeldte kan varetage.  
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Mulighedserklæringen består 
af 2 dele

 Første del udfyldes af arbejdsgiver og 
medarbejderen i fællesskab og indeholder 
arbejdsgiverens og medarbejderens 
vurdering af sygdommens betydning for 
medarbejderens arbejde.

 Anden del indeholder lægens vurdering.

 Udfyldelse af første del af erklæringen er en 
forudsætning for at lægen kan udfylde 
anden del af erklæringen.
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Første del af mulighedserklæringen

 Arbejdsgiveren indkalder medarbejderen til samtalen 
med et rimeligt varsel. Medarbejderen har pligt til at 
møde op til samtalen. Samtalen kan dog afholdes 
telefonisk, hvis lønmodtageren ikke kan møde op på 
grund af sygdommen. 

 Formålet med samtalen er at arbejdsgiveren og 
medarbejderen i fællesskab udfylder første del af 
mulighedserklæringen. 

 I samarbejde beskrives medarbejderens funktions-
nedsættelser, og hvordan dette påvirker 
medarbejderens normale arbejdsfunktioner. 

 Eventuelle aftalte skåneinitiativer beskrives. Det kan 
fx. være ændret eller begrænset arbejdsopgaver,  
omplacering, ekstra hjælp, nedsat tid, 
hjemmearbejde m.v..
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Anden del af mulighedserklæringen

 Lægen udfylder anden del af erklæringen på 
baggrund af samtale med medarbejderen 
og oplysningerne fra første del af 
erklæringen.

 Lægen giver sin vurdering af, om 
beskrivelsen i første del er forsvarligt i 
forhold til medarbejderens helbred. 

 Lægen kan anføre sine forslag til 
skåneinitiativer og, om der er behov for at 
arbejdet tilpasses yderligere, eller om de 
aftalte skåneinitiativer ikke er nødvendigt.

 Lægen giver et skøn over hvor lang tid 
arbejdet skal tilpasses, og/eller om helt eller 
delvis fravær anses for nødvendigt.
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 Arbejdsgiveren kan fastsætte en rimelig frist for, 
hvornår anden del af mulighedserklæringen skal 
være arbejdsgiveren i hænde. Fx. indenfor 2 uger, 
da der skal indregnes tid til at medarbejderen kan få 
en aftale hos lægen.  

 Mulighedserklæringen betales af 
arbejdsgiveren.

 NB: Arbejdsgiver kan stadig kræve 
erklæring om varighed og dokumentation 
for lovligt forfald.
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I hvilke situationer kan 
det være relevant at bruge 
en mulighedserklæring?
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 Der er ingen ”mystik” i de nye lov ændringer. Det er 
stort set det I gør i forvejen. 

 I holder i forvejen samtaler med en sygemeldt 
medarbejder - fremover skal den første være inden 
28 dage.

 De fleste af Jer laver i forvejen planer for den 
sygemeldte medarbejders tilbagevenden til arbejdet. 
Fremover hedder planen en fastholdelsesplan. 

 Gennemgå Jeres lokale fraværspolitik. Måske skal 
den justeres for at den kan passe til de nye 
muligheder og krav?

 Brug mulighedserklæringen, hvis det er relevant.

Husk


