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Mål:  

 Få et samlet overblik over medarbejderes (langtids)sygdomsmønster. 

 Konkret, at bruge fraværsstatistikker/opgørelser til at handle på (lang-

tids)sygefravær 

 Gennemfører samtaler med langtidssyge, og lave plan for deres tilbage-

venden til arbejdspladsen. 

 

Tid: 

 1-2 timer en gang om måneden.  

 

Personer:  

 Administration, ledergruppen og evt. MED-udvalget. 

 Materialer:  

 Udtræk over sygefravær fra lønsystem eller lignende. 

 Opgørelse over antal sygeperioder. 

 Lokale regler for fravær. Regler fra Regionen. 

Beskrivelse: 

 Metoden er især anvendelig for at få overblik over medarbejdernes (lang-

tids)sygefravær, og ud fra det at handle. En del af det at handle er også at 

overholde de regler man har lokalt (og fra Regionen) for at agere på med-

arbejderens sygefravær.  

 Det er altid en grund til medarbejderes sygefravær, og der skal altid tages 

et individuelt hensyn. Et hensyn er også at behandle alle ens, ved at bruge 

de regler der er for fravær – og derved også de muligheder der er for at 

medarbejdere kan komme tilbage til jobbet.  

 Mht. langtidssygemedarbejdere så ved man, at det kan være svært at 

komme tilbage til arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt med en hurtig ind-

sats tidligt i et sygdomsforløb. Nå medarbejderen så er blevet syg, er lø-

bende kontakt til arbejdspladsen, en måde til hurtigere tilbagevenden. 

Det kunne fx være på en deltidssygeordning, nedsat tid, andre arbejdsop-

gaver eller lignende.  
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Ønsker du yderligere information, så kontakt: 

 Region Midt, Thilde Guldberg,på tlf. +45 8728 5654, e-mail: 

thilde.guldberg@stab.rm.dk  

 Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, Seniorkonsulent, Solvej Hune 

på tlf. +45 7220 2626, e-mail: soh@teknologisk.dk 

Du kan også kontakte en af de arbejdspladser, der i projekt ’Nærvær i Arbejdet’ 

har erfaringer med anvendelse af værktøjerne: 

 Blåkærgård, Røddingevej 11 A, 8800 Viborg. Kontaktperson: Jette Svens-

son, tlf. +45 8727 2990, e-mail: jette.svensson@ps.rm.dk 

 

 Inspiration: www.rask.dk 

Eksempel på spørgsmål til medarbejder der er/har været langtidssyge-

meldt. 

1. Er du tilfreds med den måde kontakten mellem dig og ’arbejdspladsen’ har 
været? 

2. Er du blevet kontaktet af andre på ’arbejdspladsen’ end ledelsen? 
3. Hvad har kontakten betydet for dig? 
4. Har kontakten betydet, at du er kommet/kommer hurtigere tilbage til dit 

arbejde? 
5. Hvis ja, er det fordi du følte dig presset til at genoptage dit arbejde? 
6. Er det positivt for dig, hvis du besøger ’arbejdspladsen’ i din sygeperiode? 
7. Oplever du at din personlige grænse vedrørende din sygdom bliver respek-

teret af dem der har kontaktet dig? 
8. Opfatter du sygefraværssamtalen som en hjælp? 
9. Oplevede du under/efter samtalen, at du blev hørt og dine ønsker imøde-

kommet? 
10. Følte du dig presset til at starte på nedsat tid? 
11. Har du oplevet at sygefraværssamtalen var telefonisk, og hvordan oplevede 

du det? 
12. Har du forslag til at afvikle sygefraværssamtalen andre steder end på ’ar-

bejdspladsen’?  
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