Sygefraværspolitik
Ældre- og Handicapforvaltningen

Sygdom og fravær
Ældre- og Handicapforvaltningens sygefraværspolitik har til formål at styrke indsatsen før, under og efter ansattes sygdom. Gennem en målrettet indsats kan arbejdspladserne hermed styrke trivslen og den sociale kapital og derved være med til at reducere sygefraværet på arbejdspladserne. Dette er i såvel den enkelte medarbejders
som hele arbejdspladsens interesse.
Sygefraværspolitikken har et stærkt fokus på sammenhængen mellem sygefravær
og kvalitet i løsningen af kerneopgaven og skal fremme et helhedsorienteret syn på
sygefravær, som både har blik for det forebyggende og på en systematik i indsatsen
samt brugen af konkrete værktøjer.
Sygefraværspolitikken bygger på god dialog, der er baseret på grundlæggende værdier om anerkendelse af og forståelse for hinandens oplevelser af de forhold på arbejdspladsen og i arbejdsopgaverne, der betyder mest for at kunne fastholde et højt
fremmøde på arbejdspladsen.
Ældre- og Handicapforvaltningens værdigrundlag er Nærvær, Ansvarlighed og Respekt og sygefraværspolitikken hviler også på disse værdier. Herudover skal sygefraværspolitikken understøtte, at:

• Ledere og medarbejdere arbejder i fællesskab
med at styrke trivsel og et sundt psykisk og fysisk
arbejdsmiljø for derved at forebygge sygdom
• Der gennemføres en tidlig indsats ved tegn på
mistrivsel eller sygdom
• Der arbejdes konstruktivt på at få den syge medarbejder tilbage på arbejdspladsen og fastholde
medarbejderen i sit job
• Der udvises åbenhed og gensidig tillid i drøftelsen
af sygefraværet
• Arbejdspladsen er rummelig og fleksibel med
udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads vilkår
• Indsatserne gennemføres af omsorg for den sygemeldte og for at understøtte en tidlig tilbagevenden til arbejdspladsen

Sygefraværspolitikken består af seks elementer, man skal
forholde sig til i arbejdet med sygefraværsindsatsen:

#1

#2

Tydelig ledelse

MED og fælles ansvar

Lederen er rollemodel og skal understøtte udvikling af en sund kultur om sygefravær, som hele arbejdspladsen forstår
og arbejder efter. Det er vigtigt, at lederen prioriterer og formår at skræddersy
forløb, der på samme tid drager omsorg
for den sygemeldte og for arbejdspladsen som helhed.

MED-udvalgene er et vigtigt omdrejningspunkt for at skabe og udvikle fælles
ejerskab om trivselsfremmende indsatser og sygdomsforebyggelse. Gennem
dialog mellem medarbejdere og ledere
lokalt skabes der fælles løsninger, der
medvirker til øget trivsel og at reducere
sygefraværet.

Ledere og medarbejdere har et fælles
ansvar for at skabe og udvikle trivsel og
social kapital og derved forebygge sygdom på arbejdspladsen. Lederen har
et særligt ansvar for at understøtte og
medvirke til at udvikle en sund kultur
på arbejdspladsen. Her igennem skabes
rum for, at ledere og medarbejdere tilsammen medvirker til at forebygge sygdom og får fælles forståelse af, hvad der
er god adfærd i forhold til sygdom og
hvad man kan forvente af hinanden.

Der er et særligt ansvar hos ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter (TRIO-en) for at skabe en
positiv tilgang til arbejdet med at styrke
trivsel og reducere sygefravær.

#3

#4

Sygefraværsstatistik

Systematisk opfølgning

Sygefraværsstatistik skal drøftes i
MED-udvalgene og være med til at synliggøre fraværets omfang og karakter.
Drøftelserne af sygefraværsstatistikken
er et redskab til at følge op på effekten
af de valgte indsatser.

Det er lederens ansvar at tage en tidlig
kontakt til den sygemeldte efter en klar
systematik ved 1., 5. og 15. dags sygefravær. Det skal ske i omsorg og være med
til at opretholde en god relation og understøtte hurtig tilbagevenden til arbejdet.

Sygefraværsstatistik skal også skabe
gennemsigtighed om indsatsen på området. I praksis skal sygefraværsstatistikken understøtte en åben dialog om sygefravær og derved medvirke til at finde
løsninger til gavn for arbejdspladsen.
I Ældre- og Handicapforvaltningens ledelseskompetencer er arbejdet med at
skabe trivsel og reducere sygefravær
også et centralt indsatsområde, hvorfor
dette bør drøftes i ledelsesudviklingssamtalen mellem leder og leders leder.

Inden for de første 4 ugers sygefravær
skal der afholdes en sygefraværssamtale.
Sygefraværssamtalen bygger på den
gode dialog og skal være med til på en
konstuktiv måde at afklare, hvordan
medarbejderen snarest kan vende tilbage, herunder om der er personlige eller
arbejdsrelaterede forhold, som giver anledning til sygefraværet.

#5

#6

Tidlig indsats

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø

En hurtig afklaring og anvendelse af det
rette tilbud tager menneskelige hensyn
og udvikler det gode arbejdsfællesskab.
En tidlig indsats kan være i form af forskellige forebyggende og behandlende
sundhedstiltag og/eller ved anvendelse af værktøjer, der kan understøtte en
hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

Høj trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø er de bedste forudsætninger for at
have et lavt sygefravær på arbejdspladsen. Ledere og medarbejdere skal derfor
i fællesskab arbejde med at styrke trivsel
og social kapital og arbejde med tiltag,
der kan medvirke til at skabe og udvikle
et godt psykisk arbejdsmiljø.

Lederen har en særlig forpligtelse til at
gøre brug af værktøjerne ’forebyggende
trivselssamtaler’, ’delvis sygemeldt/delvis raskmeldt’ og ’Fast Track’, hvor det er
muligt. Derudover skal lederen vurdere,
om den sygemeldte kan løse andre opgaver på arbejdspladsen, hvis der sker en
særlig arbejdstilrettelæggelse.

Vilkårene på arbejdspladsen må ikke
påvirke medarbejderne negativt med
hyppige korte fraværsperioder til følge,
f.eks. gennem uhensigtsmæssig vagtplanlægning, for stor arbejdsbelastning,
uklare krav, utilstrækkelige pauser mv.
Dette kan forebygges gennem tiltag ved
blandt andet fornuftig og velgennemtænkt vagtplanlægning, fleksibel arbejds- og opgavetilrettelæggelse samt
en tydelig definition af kerneopgaven.
Herved skabes nogle rammer, som giver
medarbejderne bedre mulighed for at
opnå fornuftig balance mellem sit arbejds-, fritids- og familieliv.

Afsked som sidste udvej
Hvis en medarbejder har været sygemeldt gennem længere tid, og de personalepolitiske muligheder er vurderet
og eventuelt afprøvet, kan afsked være
den sidste udvej.

Afskedigelse sker altid efter en konkret
vurdering, hvor både den menneskelige
faktor og driftsmæssige hensyn vejer
tungt. Uansøgt afsked er altid den sidste udvej, og må aldrig være vilkårlig.

Omsætning af sygefraværspolitikken
på arbejdspladserne

Omsætningen af sygefravæsrpolitikken er en vejledning i, hvordan den konkret omsættes på arbejdspladserne.
I det følgende behandles
•

Den forebyggende trivselsssamtale

•

Forebyggende sundhedstiltag

•

Håndtering af sygefravær
- Procedure for sygemelding
- Et systematisk samtaleforløb ( 1-5-15)
- Sygefraværssamtalen
- Fast Track
- Uansøgt afsked som sidste udvej

Den forebyggende trivselssamtale
I Ældre- og Handicapforvaltningen bruger vi fremadrettet trivselssamtaler aktivt som en mulighed for at styrke trivsel
og forebygge sygefravær hos den enkelte medarbejder. En trivselssamtale er et
forebyggende redskab, som kommer før
en sygefraværssamtale, og medarbejderen vil derfor ikke være sygemeldt, når
der afholdes en trivselssamtale.
Det er medarbejderen, der kan bede sin
leder om en forebyggende trivselssamtale, men den kan også ske, hvis en leder
eller en kollega oplever tegn på mistrivsel hos medarbejderen,
Det er vigtigt at være opmærksom på,
at mistrivsel kan skyldes forhold på såvel
arbejdspladsen som i privatlivet.
Lederens opmærksomhed og omsorg
har stor betydning for, hvor hurtigt der
sker en positiv ændring i trivslen. I mange tilfælde kan en tidlig samtale forhindre, at trivselsproblemerne udvikler sig
og resulterer i sygefravær.
Tegn på mistrivsel
Mistrivsel har ofte konsekvenser for løsning af kerneopgaven. Der er fælles ansvar blandt leder, kolleger og medarbejderen selv for at reagere så tidligt som
muligt, hvis der opleves mistrivsel.
Lederen kan bruge egne observationer,
meldinger fra medarbejderen selv eller
kolleger til at blive opmærksom på en
medarbejder, der ikke trives.
Der er flere tegn på mistrivsel. Som udgangspunkt kræver det særlig opmærksomhed, hvis en medarbejder begynder
at opføre sig anderledes, for eksempel i
form af at isolere sig ift. kolleger, være

opfarende eller virker nedtrykt.
Årsagerne hertil kan være mange og af
og til ses en kombination af private årsager (for eksempel skilsmisse, nærtståendes sygdom osv.) og årsager på arbejdspladsen (for eksempel have svært
ved at nå/overskue sine opgaver osv.)
Forberedelse af trivselssamtalen
Lederen har et særligt ansvar for at forberede trivselssamtalens indhold og mål.
Det er under alle omstændigheder vigtigt at være opmærksom på, at en trivselssamtale foregår i en fortrolig ramme,
hvor der er tid og mulighed for, at leder
og medarbejder i en god og åben dialog
kan komme hele vejen rundt om trivslen.
Selve trivselssamtalen
Trivselssamtalen kan tage udgangspunkt
i medarbejderens eller lederens iagttagelser, som har ført til ønsket om en trivselssamtale. Medarbejderen gøres også
opmærksom på, at der som udgangspunkt vil blive udarbejdet en opfølgning
på trivselssamtalen.
Trivselssamtalen skal foregå i en respektfuld tone, hvor lederen har et særligt ansvar for at være anerkendende og
tydelig og derved medvirke til, at medarbejderen bliver motiveret til i et fællesskab med kolleger og leder at finde
løsninger.

Lederen kan for eksempel spørge ind til
de oplevede trivselsproblemer:
”Jeg kan se, at du arbejder meget, og
jeg oplever samtidig, at du virker mindre glad og ikke deltager i vores fælles
frokost. Det bekymrer mig – kan du selv
genkende noget af det?”
”Jeg har hørt, at du er ved at blive skilt
og har lagt mærke til, at du kommer
for sent flere morgener. Jeg har derfor
tænkt på, om der er noget i dine arbejdsforhold, som vi kan snakke om, og som
kan lette din situation lige nu?”
Leder og medarbejder har et fælles ansvar for at undersøge mulige løsninger,
der både tager hånd om medarbejderens trivsel og om arbejdspladsens løsning af kerneopgaven.
Afrunding af trivselssamtalen
Trivselssamtalen bør afrundes med en
kort opsamling, der meget kort beskriver, hvilke konkrete indsatser, som der
er aftalt. Herunder skal det også fremgå,
hvis andre skal inddrages i indsatserne
for eksempel tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant. Som udgangspunkt journaliseres opsamlingen
på medarbejderens personalesag.

Forebyggende sundhedstiltag

Vores sundhedsordning
Alle fastansattes og midlertidig ansatte
(mere end tre måneder) er omfattet af
forvaltningens Sundhedsordning. Sundhedsordningens formål er primært at
understøtte en forebyggende og sundhedsfremmende indsats, og derved
styrke arbejdsmiljøet og den enkelte
medarbejders trivsel.

Psykologhjælp i øvrigt
Lederen kan ud fra en konkret vurdering og hvor det skønnes relevant bevillige psykologtimer til en medarbejder.
Bevillingen finansieres af arbejdspladsens budget.

Sundhedsordningen
indeholder tilbud om:
•

Fysioterapi

•

Kiropraktik

•

Holdtræning

•

Rådgivningslinjen
8877 9377

•

Koordineret indsats for
Arbejdsfastholdelse
(KIA-forløb)

Find yderligere information om
forvaltningens Sundhedsordning
på KLIK.

Under sygefravær
Sygdom og sygefravær kan ikke helt
undgås, men det er vigtigt, at den sygemeldte medarbejder og lederen har
en tæt og tillidsfuld dialog så tidligt i
forløbet som muligt. Derved skabes de
bedste forudsætninger for hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen til gavn for
både den sygemeldte og arbejdspladsen.
Hele forvaltningens arbejde med at forebygge sygefravær og håndtere konkrete
sygeforløb hviler også på vores værdigrundlag i form af Nærvær, Ansvarlighed
og Respekt.
Vilkårene på arbejdspladsen må ikke
påvirke medarbejderne negativt med
hyppige korte fraværsperioder til følge,
f.eks. gennem uhensigtsmæssig vagtplanlægning, for stor arbejdsbelastning,
uklare krav mv. Dette kan forebygges
gennem tiltag ved blandt andet fornuftig
og velgennemtænkt vagtplanlægning,
fleksibel arbejds- og opgavetilrettelæggelse og tydelig definition af kerneopgaven . Herved skabes nogle rammer, som
giver medarbejderne bedre mulighed for
at opnå fornuftig balance mellem sit arbejds-, fritids- og familieliv.
Procedure for sygemelding
Det er medarbejderens ansvar, at meddelelsen om sygefravær bliver givet korrekt og rettidigt. Dette gælder også, hvis
medarbejderen må forlade arbejdspladsen på grund af sygdom i arbejdstiden.
Medarbejderen er ikke forpligtiget til at
oplyse, hvad han/hun fejler og hverken
leder eller den, der tager imod sygemeldingen, må spørge til årsagen/diagnose.

Lederen skal sikre, at medarbejderne er
bekendt med retningslinjer for sygemelding på arbejdspladsen.
Møder en medarbejder ikke som planlagt, og medarbejderen ikke har meldt
sig syg, skal lederen forsøge at komme i
kontakt med medarbejderen, når fristen
for sygemelding på det enkelte arbejdssted er overskredet. Lykkes det ikke,
kontaktes HR og Arbejdsmiljø i Direktø
rens sekretariat snarest muligt.
Et systematisk samtaleforløb (1-5-15)
Efter medarbejderens sygemelding er
lederen ansvarlig for at tage en tidlig
kontakt til den sygemeldte ved 1, 5 og
15 dages sygefravær. Denne opfølgning
er et led i at udvise omsorg for den sygemeldte og må ikke ske som kontrol.
Opfølgningssamtalen skal derved understøtte den gode relation og en hurtig tilbagevenden til arbejdet.
Det lokale MED-udvalg eller personalemøde med MED-status skal udarbejde
en lokal procedure for omsætningen af
1-5-15 modellen, herunder hvornår lederen tager kontakt på 1. dag. En lokal procedure for omsætning af 1-5-15-modellen hviler på følgende fundament:

1. sygedag (den dag medarbejderen sygemelder sig)
Lederen ringer til medarbejderen i overensstemmelse med den lokalt fastlagte procedure. Samtalen skal have fokus på aflastning under sygefraværet, hvorfor medarbejder kan forvente spørgsmål som fx:
•
•
•
•
•

Er der noget, jeg kan gøre for dig?
Er der aftaler/opgaver, der skal meldes fra til?
Hvor længe regner du med at være syg?
Hvornår på dag 5, som er den xxx skal der være kontakt, hvis du fortsat er syg?
Hvad må jeg sige til dine kollegaer?

Det er op til den enkelte leder at vurdere, hvorvidt det i den givne situation giver
mening at udarbejde et notat.
5. sygedag (tælles fra dag 1. Er det ikke en arbejdsdag, da førstkommende hverdag)
Lederen ringer til medarbejderen i overensstemmelse med den lokalt fastlagte procedure. Samtalen har fokus på dialog og en ledelsesmæssig vurdering samtidig med,
at medarbejderen får mulighed for at fortælle om forhold, der kan hjælpe medarbejderen hurtigt tilbage på arbejdspladsen. Ved opfølgning på 5. dagen kan medarbejderen forvente spørgsmål som fx:
•
•
•
•
•
•

Hvordan går det?
Er der noget jeg kan hjælpe med?
Er der noget du går og tænker på?
Hvor længe regner du med at være syg?
Hvornår på dag 15 som er den xxx, skal der være kontakt, hvis du fortsat er syg?
Hvad må jeg sige til dine kollegaer?

Det er op til den enkelte leder at vurdere, hvorvidt det i den givne situation giver
mening at udarbejde et notat.

15. sygedag (tælles fra dag 1. Er det ikke en arbejdsdag, da førstkommende hverdag)
Er medarbejderen fortsat sygemeldt på 15. dagen, orienterer lederen om, at medarbejderen indkaldes til en sygefraværssamtale. Sygefraværssamtalen udgør samtidig
den lovpligtige sygesamtale og skal derfor afvikles senest inden 4 uger efter 1. sygedag.
•
•
•
•

Hvordan går det?
Er der noget jeg kan hjælpe med?
Hvad skal der til for, at du kan genoptage arbejdet- evt. på deltid eller med andre
midlertidige opgaver?
Hvordan skal kontakten være fremover?

Det er op til den enkelte leder at vurdere, hvorvidt det i den givne situation giver
mening at udarbejde et notat.

Sygefraværssamtalen
Sygefraværssamtalen bygger på den
gode dialog og skal være med til at afklare, hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage, herunder personlige eller arbejdsrelaterede forhold, som
giver anledning til sygefraværet.

En god samtale indledes med at spørge
ind til, hvordan den sygemeldte har det.

Derudover skal samtalen afklare, hvordan arbejdspladsen kan støtte den sygemeldte medarbejder i at vende tilbage,
samt om det er ønskeligt og realistisk for
begge parter at fastholde den sygemeldte på arbejdspladsen.

Der må ikke spørges til, hvad medarbejderen fejler, men det vil være relevant
at fokus holdes på arbejdet og de funktioner, som skal varetages. Der kan for
eksempel spørges ind til opgaver, funktioner, arbejdstid, omfang af fravær og
behov for særlige skånehensyn.

Medarbejderen er som udgangspunkt
forpligtiget til at møde til samtalen, medmindre sygdommen hindrer det. I det tilfælde skal det afklares, om samtalen kan
holdes hjemme hos medarbejderen eller
telefonisk.
Den første sygefraværssamtale skal
afvikles inden 4 uger efter 1. sygedag
(lovbestemt). Herefter er det lederens
ansvar at sikre, at der med passende
mellemrum holdes sygefraværssamtaler.
Passende mellemrum vurderes i de konkrete sager.
Kontakten skal være omsorgsfuld og
begge parter skal forholde sig konstruktiv til forløbet. Under et længerevarende
sygdomsforløb er det vigtigt, at den sygemeldte bevarer kontakten til arbejdsstedet og om muligt inviteres med til
personalemøder og andre arrangementer.
Den sygemeldte indkaldes skriftligt til
samtale ved brug af en indkaldelsesskabelon på KLIK
Hent indkaldelsesskabelon

Ved at være undersøgende og stille åbne
spørgsmål giver det medarbejderen mulighed for at reflektere og besvare.

Der er udarbejdet en referatskabelon,
der indeholder de spørgsmål, lederen
som minimum skal omkring. Indledningsvis refereres til de samtaler, der har været på 1., 5. og 15. dagen, og som lederen
eventuelt har udarbejdet et notat om.
Hent referatskabelon
Skemaet må dog ikke erstatte den naturlige samtale.
Det vigtigste er, at lederen agerer i henhold til sygefraværspolitikken, og at der
bliver udarbejdet et godt referat, som loyalt afspejler mødet.
Samtalen skal resultere i en handlingsplan for det videre forløb. Referat fra
samtalen underskrives af deltagerne på
mødet og journaliseres.
Generelt skal der ikke indhentes mulighedserklæringer eller friattester, når der
er tale om kortvarig sygdom. Her lægges
medarbejderens egen sygemelding til
grund.
Er der tale om længerevarende fravær,
vurderer lederen, om der skal indhentes
mulighedserklæring eller friattest.

Fast Track
Det er den enkelte arbejdsplads der skal
betale og afholde udgiften til mulighedserklæring/friattest.
Når en medarbejder vender tilbage efter længere tids sygdom, er det vigtigt,
at der er planlagt en stille og rolig opstart, hvis medarbejderen ikke er fuldtids-raskmeldt.
Kan medarbejderen ikke træde ind i stillingen på fuld tid, skal leder og medarbejder aftale særlige hensyn med henblik på
at lette en tilbagevenden til arbejdspladsen. Dette sker i form af en vurdering af,
hvilke opgaver den sygemeldte kan varetage, og hvordan optrapningen i timetal
skal ske frem mod fuld raskmelding. Her
er det ligeledes vigtigt, at der informeres
blandt kollegerne om den sygemeldte
medarbejders tilbagevenden og vilkår
for opstart på arbejdspladsen.

Lederen skal overveje en Fast Track-ordning, som er en tidlig indsats i forhold til
sygedagpengesager. Formålet er at sikre
en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Fast Track-ordningen indebærer, at lederen kan anmode Jobcenteret om at tage
en tidlig samtale med en syg medarbejder, hvis det vurderes, at der er risiko for
sygeforløb ud over 8 uger. På den måde
kan man tidligere end ved de normale 8
uger lægge en plan for medarbejderens
tilbagevenden til arbejdet.
Både medarbejderen og lederen har mulighed for at anmode Jobcenteret om et
Fast Track-forløb. Medarbejderen skal
give et positivt tilsagn herom.
Læs mere om Fast Track

Uansøgt afsked som sidste udvej
Sygefraværssamtalen skal dels afklare
den sygemeldtes situation og dels klarlægge, om det er realistisk og ønskeligt
for begge parter, at medarbejderen fastholdes på arbejdspladsen.
Hvis ledelsen vurderer, at det ikke længere er muligt at fastholde den sygemeldte
medarbejder på arbejdspladsen, kan der
tages initiativ til afsked af medarbejderen. Det forudsættes dog, at de forskellige personalepolitiske muligheder har
været vurderet og evt. afprøvet.
Der er ikke en juridisk forpligtigelse til
at omplacere sygemeldte medarbejdere,
men i Aalborg Kommunes fælles personalepolitik om ’Sundhed’ fremgår, at lederen er forpligtiget til at undersøge og
vurdere, hvorvidt en omplacering er en
mulighed, og om en omplacering i det
konkrete tilfælde giver mening for såvel arbejdspladsen som den sygemeldte
medarbejder.
Omplacering er alene en mulighed, hvis
der er en tilsvarende ledig stilling, som
den sygemeldte medarbejder matcher
både fagligt og personligt. Ved en omplacering forudsættes, at den sygemeldte medarbejder raskmeldes af egen læge
og medarbejderen straks kan tiltræde i
den nye stilling. Der skal være lægelig dokumentation for, at medarbejderen kan
indtræde i den nye stilling på stillingens
timetal og uden skånehensyn.
Afsked af en sygemeldt medarbejder
skal ske under hensyntagen til sygdommens karakter og det samlede sygdomsforløb. Der skal altid ske en konkret og
individuel vurdering, hvor både den menneskelige faktor, og driftsmæssige hensyn indgår.

Hvis en leder vurderer, at der skal tages
initiativ til afsked, skal lederen henvende
til sin nærmeste overordnede leder og
informere om den løbende kontakt med
den sygemeldte medarbejder og øvrige
initiativer, der er gjort med henblik på
at få den sygemeldte tilbage på arbejdspladsen.
Ud fra en samlet vurdering kan lederen
indkalde den sygemeldte medarbejder
til en tjenestelig samtale med henblik
på at indstille vedkommende til afsked.
Referatet fra den tjenestelige samtale
fremsendes til HR og Arbejdsmiljø, der
herefter gennemfører partshøring og
foretager endelig i følge aftale med leder
afsked jf. procedurerne herfor.
Alle forhandlinger om afsked og fratrædelse gennemføres af HR og Arbejdsmiljø sammen med nærmeste personaleansvarlige leder og/eller dennes leder/
chef.
Medarbejdere i terminalfasen
Medarbejdere der er i terminalfasen afskediges ikke fra deres stilling.

Lokale aftaler for omsætningen af 1-5-15 modellen:
Hvordan gør vi hos os?
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