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Efter beslutning på LMU, den 25. august, 2010, implementeres ”Tidlig kontakt ved Sygefravær” i 
alle klinikker incl. HT, ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, inden den 1.november 2010. 
 
Der er således givet frie hænder til at indpasse implementeringsprocessen i de respektive 
klinikker/ afsnit, indenfor september og oktober måned 2010. 
 
Til hjælp ved implementeringsprocessen i afsnittene, har styregruppen for Projekt Nærvær 
udarbejdet disse anbefalinger: 
 
 
FØR: 
Forberedelser i afsnittet inden implementeringen:  

 Implementeringsprocessen planlægges i de enkelte klinikker, (evt. afsnit, hvis det giver 
mere mening), med inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten og den/de 
tillidsrepræsentant(er), som dækker jeres område. Vedlagt findes en oversigt over hvilke 
TR, der kan kontaktes og hvornår. 
Planlægningsgruppen skal sætte sig ind i ”Intensioner og procedurer” for ”Tidlig kontakt”, 
sørge for information til medarbejderne i afsnittet (H-møde) om indsatsen, samt lave 
aftaler med personalet om hvornår opringningen skal finde sted, hvis man ikke har truffet 
sin afsnitsleder da man ringede ind og meldte sig syg. 

 For at opnå et fælles udgangspunkt i afsnittet, kan det være en god idé at tage en drøftelse 
på et personalemøde eller et H-møde om:  
Hvad er sygefravær?  
Tag evt. udgangspunkt i statistikker, §56, Barns 1. sygedag, og drøft hvornår man er syg 
eller ikke syg. Kan man komme nogle timer, lave noget andet, eller???  
Brug evt. Cirkel-øvelsen fra temadagen ”Fra Måling til Handling”, hvor man står i to cirkler 
med front mod hinanden, og taler med hinanden om: ”Hvornår er man syg?”. 

 Omsorg >< kontrol. Vær opmærksom på, at budskabet om, at denne ordning har fokus på 
omsorgen, kommer klart til udtryk! – 
Der er to sider af ”kontrol”, den negative, som ikke er hensigten med dette tiltag, og den 
positive, som er med til at sikre trivsel for hele medarbejdergruppen. 

 HUSK! Løbende introduktion af denne ordning til nye medarbejdere. 

 Inviter evt. en medarbejder fra projektafsnittene til inspiration og/eller afklaring af 
spørgsmål. Enten i forbindelse med et forberedelsesmøde med TR/SR eller på et H-møde. 

 
 
UNDER: 

 Alle medarbejdere ringes op på 1. sygedag (se undtagelser i vejledningen). 

 Afsnitsleder fører ”samtaleskema” m.h.p. erfaringsopsamling til evalueringen, som finder 
sted inden 1. maj 2011 (se senere). 

 Afsnitsleder går frem efter ”Intentioner og procedurer”. 
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Inden 1. maj 2011: 
Implementeringsfasen evalueres lokalt, f.eks. på personalemøde/H-møde, med henblik på 
justeringer.  
Da LMU ønsker at følge op på implementeringen af ”Tidlig Kontakt ved Sygefravær”, sendes en 
kortfattet konklusion incl. hvilke tilpasninger der foretages i de enkelte afsnit (klinikker), til Mette 
Rohde, i løbet af maj måned og evalueringen sættes på LMU´s dagsorden i juni 2011. 
 
 
 
Supplerende materiale: 
Projektbeskrivelse og evalueringsrapport kan rekvireres hos afsnitslederne i H1 & H2. 
 
 
 
RHN, den 01.09.2010 
 
På styregruppens vegne: 
Merete Greve 
Helle Dybkjær 
Ulla Gaarsdal 
 
 
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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