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Baggrund  
LMU på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, har på temadage i november 2008 og maj 2009 
beskæftiget sig med sygefravær og har iværksat konkrete tiltag, bl.a. dette. I efteråret 2009 og 
foråret 2010 har afsnit H1 og H2 afprøvet en model for tidlig kontakt ved sygemelding, som blev 
evalueret via fokusgruppeinterview, og det foreliggende materiale er fremkommet efter små 
justeringer. H1 og H2 har således nu fuldt implementeret metoden. 
 
Metode 
Proceduren ved sygemelding er, at sygemeldte har kontakt til nærmeste leder samme dag som 
sygemeldingen gives. Denne kontakt har til formål at lederen kan undersøge hvordan 
medarbejderen støttes bedst muligt i at vende tilbage til arbejde. Der er udarbejdet et 
samtaleskema som benyttes af afsnitsleder.  
Det aftales lokalt på afsnittene hvordan aftalerne omkring kontakten skal være, eks. hvornår en 
medarbejder kan ringes op. 
 
Hvem kontaktes? 
Alle medarbejdere, dog er undtaget medarbejdere som er langtidssygemeldte eller har indgået 
særlige aftaler, hvor sygemeldingen relaterer til disse aftaler. Undtaget er også timelønnede 
medarbejdere. 
”Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens 
sygdom”, udgivet af beskæftigelsesministeriet, www.bm.dk, er den lovmæssige baggrund for 
kontakten mellem leder og medarbejder. Det er således ikke tilladt for en leder direkte at spørge 
om hvad medarbejderen fejler.  
 
Intension og værdier:  
Intensionen for den tidlige kontakt er, at forebygge fravær.  
På langt sigt er det tænkt som et kulturskabende element, i den forstand at ledere og 
medarbejdere i samarbejde gerne vil opnå en kultur hvor den enkelte kan mærke tegn/symptomer 
hos sig selv, der på sigt kan udløse en sygemelding, og hvor dette kan tages i opløbet. 
Det er intensionen, at skabe en kultur hvor den tidlige kontakt opfattes som omsorg, i en 
erkendelse af, at det er i alles interesse at øge fremmødet.  
 
Ledelsesopgaven er bl.a. at sikre, at hvis der ses tendenser og mønstre i fraværet, kan disse 
opfanges tidligt og få opmærksomhed fra ledergruppen. 
Ligeledes er det medarbejdernes ansvar at have opmærksomhed på ovenstående. 
Det er således ledergruppens forståelse af sygemeldinger, at der både er et individuelt aspekt og 
en medarbejder der skal tages hånd om med omsorg og respekt, desuden er der et organisatorisk 
aspekt og en dagligdag der måske kræver justeringer.   
 
 
For yderligere information kontakt: 
Koncern HR, Udvikling og Arbejdsmiljø ▪ Region Midtjylland  
Thilde Guldberg, Arbejdsmiljøkonsulent, tlf. 8728 5654, mail: Thilde.Guldberg@stab.rm.dk 
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