
Politik for sygefravær 
 
Formål 
NETTET betragter sygefravær som et fælles anliggende, der berører såvel den sygemeldte og 
dennes familie som kollegaerne på arbejdspladsen. Formålet med politikken er derfor at skabe nogle 
spilleregler for, hvordan ledelsen og medarbejderen i fællesskab og i praksis forebygger og 
håndterer sygdomsforløb på den enkelte arbejdsplads. Politikken skal medvirke til at legitimere at 
følge op og gribe ind i et givet sygdomsforløb med henblik på at hjælpe en sygemeldt kollega og 
medarbejder tilbage i arbejde og prøve at forebygge et nyt sygefravær. Langtfra alt sygefravær 
nødvendiggør en indsats, men politikken åbner op for, at leder og medarbejder kan gå ind i en 
dialog herom. 
 
 
Mål 
Målet for politikken er at fastholde medarbejderen og skabe tryghed på arbejdspladsen. Der skal 
derfor være fokus på at: 

• Forebygge sygefravær 
• skabe tryghed i forbindelse med sygefravær 
• lette tilbagevenden til arbejdspladsen 
• fremme trivslen på arbejdspladsen 
• afdække årsagerne til sygefraværet 
 

 
Rammer og procedure: 
Som i andre politikker er rammerne først og fremmest NETTET I OG NETTET II’s 4 værdier: 
Nærvær betyder omsorg, der udspringer af relationen mellem mennesker. Nærvær er en 
forudsætning for at indgå i den vigtige dialog. 
Faglighed betyder, at der til stadighed må ske en refleksion i forhold til arbejdsmiljøet, dels for at 
afdække og forebygge arbejdsrelaterede sygdomme, dels for at arbejde på en hurtig tilbagevenden 
til arbejdspladsen 
Respekt er gensidig og gælder både fra leder til den enkelte sygemeldte og fra den sygemeldte til 
arbejdspladsen. 
Ansvar betyder bl.a., at NETTET tager sit ansvar om forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme 
alvorligt 
 
Sygemelding: 
NETTET I: 
Sygemelding skal gives ved arbejdsdagens begyndelse til både kollega og leder. Sygemeldingen til 
leder kan ske af den sygemeldte eller af en kollega og kan ske pr. telefon eller til mailadressen: 
administration@dsinettet.dk  
NETTET II: 
Sygemelding skal gives ved arbejdsdagens begyndelse til både kollega og leder. Kontakten til leder 
sker pr. telefon. 
NETTET I og NETTET II: 
Ved sygemeldingen angives så vidt muligt sygefraværets forventede varighed, ligesom der skal 
oplyses om aftaler og opgaver, der skal ændres og/ eller aflyses. 
Raskmelding skal så vidt muligt meddeles dagen før til både kollega og leder. 
 
 
 



Dokumentation: 
Såfremt ledelsen anmoder om det, er den sygemeldte medarbejder forpligtet til at aflevere/ 
fremsende en lægeerklæring. Lægeerklæring skal kun afleveres/ fremsendes, hvis ledelsen beder om 
det, og udgiften til lægeerklæringen refunderes af NETTET. 
Anmodning om lægeerklæring kan ske inden for følgende rammer: 

• lægeerklæring efter 14 dages sygdom (varighedserklæring) 
• lægeerklæring fra 1.sygedag i ganske særlige tilfælde. 
 

Individuel dialog vedr. sygefravær: 
Sygefraværets hos den enkelte medarbejder vil kunne give anledning til en dialog mellem lederen 
og den pågældende medarbejder. 
Det er vigtigt at få afdækket om fraværet er begrundet af forhold på arbejdspladsen, 
samarbejdsproblemer, familiemæssige årsager eller andre årsager. Skyldes et forøget fravær en 
langvarig eller kronisk lidelse kan en § 56- aftale (dagpengeloven) komme på tale. 
 
Som minimum afholdes samtaler, når medarbejderen har: 

• Lange fraværsperioder af mere end 2 ugers varighed 
• mere end 15 arbejdsdages sygefravær indenfor 1 år 
• efter 4 ugers sygefravær  

Lederen tager initiativ til samtalen. Lederen skriver referat af samtalen, og dette underskrives af 
begge parter. Medarbejderen kan altid bede sin tillidsmand/ talskvinde om at deltage i samtalen. 
 
Særlige forhold ved langvarigt sygefravær: 
Ved langtidssygemelding finder samtalen sted senest 14 dage efter. Formålet med samtalen er: 

• at sikre tidlig opfølgning ved sygdommen 
• at afdække arbejdsrelaterede sygdomme samt søge at forebygge dem 
• at arbejde med at sikre medarbejderens tilbagevenden til arbejdspladsen 

Under samtalen aftales hvornår, og hvordan der følges op, samt om der er mulighed for at arbejde 
delvist eller evt. varetage særlige opgaver i en periode. 
Hvis lederen og den sygemeldte finder det hensigtsmæssigt, kan den sygemeldte f.eks. : 

• deltage i personalemøder 
• ”være” lidt på arbejdspladsen – efter nærmere aftale 
• blive delvis raskmeldt 

 
Afsked på grund af sygdom: 
Afsked på grund af sygdom – hvad enten ansættelsesforholdets ophør skyldes, at den ansatte af 
helbredsmæssige årsager ikke vil kunne genoptage tjenesten eller, at fraværets længde ikke er 
foreneligt med driftsmæssige hensyn – sker kun efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. 
 
Fastholdelse  
Lederne af NETTET I og NETTET II evaluerer løbende de situationer, der har været i de to 
organisationer. 
Lederne drøfter løbende politikken med medarbejderne. 
I NETTET I sker drøftelsen i MED-udvalget. 
 
Evaluering 
Evaluering af politikken sker hvert 5 år, medmindre der sker lovgivningsmæssige eller 
forvaltningsmæssige ændringer, der fordrer en ændring af politikken. 
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