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SYGEMELDINGSYGEMELDING
I Silkeborg Kommune har vi følgende procedurer  
og arbejdsgange ved sygemelding:

Procedure og arbejdsgange

SYGEMELDING
Medarbejderen skal sygemelde sig til nærmeste leder på 1. sygefraværsdag inden normal arbejdstids 
begyndelse ELLER på den måde, det er aftalt på arbejdspladsen. Hvis ikke medarbejderen sygemelder  
sig til leder, skal leder hurtigst mulig tage kontakt til medarbejderen.

Det er ikke en pligt for medarbejderen at oplyse, hvad pågældende fejler, men det er vigtigt at afstem me  
forventninger om fraværets længde og behov for kontakt, hvis fraværet forventes at vare længere end 1 dag. 

KONTAKT UNDER SYGDOM
I Silkeborg kommune bruger vi 1-5-10 modellen, som betyder, at der SKAL være kontakt mellem leder og 
medarbejder på dag 1 og herefter senest dag 5 og dag 10. 

Formålet med kontakten på:

• Dag 1 er, at lederen bliver orienteret og derved kan vurdere sygefraværets betydning for arbejdspladsen. 

• Dag 5 har til formål at afklare status på sygefraværet og tidsperspektivet i sygemeldingen samt  
afklaring af, om der er nogle forhold på arbejdspladsen, der medvirker til sygefraværet. 

• Dag 10 har ligeledes til formål at afklare status på sygefraværet og tidsperspektivet i sygemeldingen, men 
også hvornår og hvordan arbejdet kan genoptages.

KORT SYGEFRAVÆR = UNDER 14 DAGES SAMMENHÆNGENDE FRAVÆR.
Leder og medarbejder taler sammen på fraværets dag 1, 5 og 10 (jf. ovenstående). 

LANGT SYGEFRAVÆR = LÆNGERE END 14 DAGES SAMMENHÆNGENDE FRAVÆR
Efter 14 dages fravær kontakter en personalekonsulent i Organisation og Personale sygemeldtes nær meste leder 
og tilbyder råd og vejledning omkring det videre forløb og information om kommende samtaler. 

Når sygefraværet har varet ca. 4 uger, får lederen en fraværsbesked fra Silkeborg Data om, at der skal af ol des  
en sygefraværssamtale (Link til type A) i samarbejde med den sygemeldte (se boksen samtale typer). Leder 
skal herefter, som minimum, gennemføre opfølgningssamtale på sygefraværet hver fjerde uge. På grund af 
forskelle fra sag til sag kan opfølgning aftales individuelt og indgå som en del af en handleplan. 

HYPPIGT SYGEFRAVÆR = 5 FRAVÆRSPERIODER INDENFOR DE SIDSTE 12 MÅNEDER
Vi har fokus på det hyppige sygefravær for at sikre et stabilt fremmøde som grundlag for opgave løs nin gen.  
Efter 5 sygefraværsperioder på 12 måneder sender Silkeborg Data en fraværsbesked til lederens funk tions -
postkasse om, at der skal afoldes en sygefraværssamtale (link type B) og samtidig får medarbejderen en  
besked i sin e-Boks om, at vedkommende vil blive indkaldt til en sygefraværssamtale af sin leder. Leder  
skal således indenfor de næste 14 dage indkalde sin medarbejder til en sygefraværssamtale (via e-Boks) hvor 
det undersøges, om der er psykiske eller fysiske arbejdsmiljøforhold eller private forhold, der kan  
be grun de fraværet. Der skal laves et referat af samtalen, hvor det bl.a. er aftalt, hvordan en god arbejds rytme 
med færre sygefraværsdage/perioder kan genoprettes. Referatet gemmes i per sonale sagen.

I Silkeborg kommune har vi forskellige samtaletyper ved forskellige situationer relateret til sygefravær.  
Til alle samtaler tilbydes medarbejder en bisidder.
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