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Syge- og fraværspolitik – Silkeborg 
Kommune
Sygdom og fravær vil ofte have konsekvenser, 
der rækker langt ud over den sygdomsramte 
selv. Konsekvenser der vil berøre familien, 
arbejdspladsen, forholdet til kolleger og for sam-
fundet. Derfor er nedbringelse af sygefravær et 
vigtigt indsatsområde i Silkeborg Kommune.

Aktiv og tidlig indsats, åbenhed, omsorg og inte-
resse fra arbejdspladsen er nøgleord for gode 
løsninger og faldende sygefravær. 

Syge- og fraværspolitikken skal 
medvirke til at sikre:
• at der gennem en tidlig og aktiv indsats tages 

”hånd om” medarbejdere, der har et hyppigt 
eller længerevarende sygefravær

• at sygdomsramte medarbejdere så hurtigt som 
muligt bliver i stand til at genoptage arbejdet

• at der med udgangspunkt i medarbejderens 
aktuelle og fremtidige situation udarbejdes 
individuelt løsningsforslag

• om muligt at fastholde medarbejderen i arbej-
de - evt. på særlige vilkår - frem for afsked på 
grund af sygdom og fravær

Målet er at fastholde medarbejdere og skabe en 
social engageret, sund og tryg arbejdsplads.

Formålet med denne politik er at:
• skabe åbenhed og dialog omkring sygdom og 

fravær

• synliggøre, hvordan Silkeborg Kommune 
ønsker at støtte og tilgodese medarbejderen 

samtidig med, at gældende love og retnings-
linjer efterleves, og økonomiske rammer over-
holdes.

• sætte fokus på den strukturerede dialog og 
kontakt med arbejdspladsen, som nøglen til at 
finde individuelle løsninger, til gavn for både 
medarbejder og arbejdsplads.

• sikre optimal og kontinuerlig drift på arbejds-
pladsen.

• sikre en ordentlig og redelig afvikling af 
ansættelsesforholdet, når dette viser sig nød-
vendigt

Det er bedre at forebygge
For bedst muligt at kunne leve op til formålet er 
det hensigtsmæssigt, at medarbejderen så tid-
ligt som muligt – også inden sygemelding – gør 
lederen opmærksom på problemer, der kan føre 
til fravær. Lederen har en forpligtelse til gennem 
samtale at afklare, hvad der kan gøres for at 
problemerne kan afhjælpes. Der skal hele tiden 
arbejdes på, at sygefravær, som følge af arbejds-
skader og arbejdsbetingede sygdomme, forebyg-
ges og nedbringes. 

Det hele menneske og arbejdspladsen
Syge- og fraværspolitikken tager udgangspunkt 
i ”det hele menneske”, og giver udtryk for en 
nuanceret holdning til sygdom og fravær. Er 
sygdom en privat sag? – sådan opfattes sygdom 
ofte. Men sygdom og fravær kan få konsekven-
ser, der rækker langt ud over den syge selv, for 
familien, arbejdspladsen, forholdet til kolleger og 
for samfundet.

Samtale i gensidig åbenhed og tillid mellem 
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leder og medarbejder er en forudsætning for, at 
der i fællesskab kan findes de rigtige løsninger 
for såvel den sygemeldte som for arbejdsplad-
sen som helhed. Derfor tager syge- og fraværs-
politikken udgangspunkt i den holdning, at 
sygdom og fravær ikke er en privat sag, men en 
fællesopgave. 

Silkeborg Kommune og den sygemeldte medar-
bejder har en fælles interesse i, at medarbejde-
ren så hurtigt som muligt bliver rask og dermed 
i stand til at genoptage arbejdet. Der er derfor en 
forventning om, at sygdomsramte medarbejdere 
arbejder på at komme hurtigst muligt tilbage 
på arbejde. Silkeborg Kommune har bl.a. en 
sundhedsordning for fastansatte medarbejdere, 
og vi forventer at medarbejdere aktivt anvender 
ordningen og mulighederne heri til at fremme 
genoptagelse af arbejdet. Sundhedsordningen 
anvendes naturligvis også som redskab til fore-
byggelse.

Implementering 1-5-10 model
Det er vigtigt, at der er en hurtig og kontinuerlig 
kontakt mellem den sygdomsramte og lederen 
med henblik på at sikre medarbejderen så god 
og hurtig en tilbagevenden til arbejdspladsen 
som overhovedet muligt, og for at lederen kan 
sikre, at opgaverne på arbejdspladsen fortsat 
udføres på hensigtsmæssig vis. 

For at understøtte arbejdet med tidlig og aktiv 
indsats er der udviklet en elektronisk sygefra-
værsportal, der støtter en systematisk tilgang fra 
fraværet meldes til det videre forløb med samta-
ler og opfølgning. 

Systematikken gøres ved en 1-5-10 model, hvor 

der som minimum skal være kontakt mellem 
leder og medarbejder på de angivne dage med 
henblik på afklaring omkring tilbagevenden og 
fastholdelse i mulige arbejdsopgaver. 

Det er vigtigt, at der laves referat (fastholdelses-
plan) af samtalen – første gang ved 2. sygefra-
værssamtale på dag 10, så både leder og medar-
bejder kan huske, hvilken aftale, der er lavet. Det 
forventes, at alle ledere og medarbejdere følger 
de fastlagte termer for, hvornår samtaler skal 
afholdes.

Syge- og fraværspolitikken skal drøftes på de 
enkelte arbejdspladser med henblik på imple-
mentering af politikken herunder fastlæggelse 
af procedure for håndtering af og opfølgning på 
fravær jf. sygefraværsportalen.     

Fastholdelsesplan
Det er obligatorisk, at der laves referat (fasthol-
delsesplan) af alle samtaler og at fastholdelses-
planen er det gennemgående værktøj for leder 
og medarbejder. 

Fastholdelsesplanen findes i Sygefraværsportalen 
og gemmes i personalesagen, når den er udfyldt.  

Opsigelse 
Hvis det viser sig, at medarbejderen ikke er i 
stand til at vende tilbage til nuværende arbejds-
plads/arbejdsfunktion, eller det ikke er muligt at 
lave nødvendige jobtilpasninger, kan det blive 
aktuelt at bringe ansættelsesforholdet til ophør. 



OrganisatiOn Og persOnale
rådhuset, søvej 1, DK-8600 silkeborg,  
telefon 8970 1000
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