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Forord

Vi ønsker, at Socialforvaltningen leverer det bedste 
til borgerne. Det gør vi gennem en attraktiv, 

social ansvarlig og rummelig arbejdsplads, der sikrer 
plads til fagligheden gennem et godt arbejdsmiljø med 
lavt sygefravær. Ved i fællesskab at skabe den bedste 
trivsel for hinanden kan vi levere socialt arbejde af høje-
ste kvalitet til gavn for byens borgere. En stor del af de 
borgere, som vi hjælper på vej, har mange udfordringer 
i deres hverdag og et udpræget behov for stabilitet i de 
ydelser, vi leverer. Et lavt sygefravær skaber en bedre 
forudsætning for, at vi kan levere stabile ydelser.

Vi skal sørge for at sygemeldte medarbejdere oplever, at 
der drages omsorg for dem og føler, at de er en vigtig 
del af arbejdsfællesskabet i det daglige. Det er derfor 
vigtigt at sætte tidligt ind i forhold til arbejdsrelateret 
sygefravær, og at medarbejderen inddrages i afklaringen 
af forløbet gennem samtaler med lederen. Derfor har vi 

i den nye politik tilføjet omsorgssamtaler som element 
til at skabe en tidlig og anerkendende dialog om, hvordan 
sygefraværet kan nedbringes, samtidig med at der sikres 
en tidlig indsats og god tilknytning til arbejdspladsen. 

Der er ikke to sygefraværsforløb, der er ens, og det er 
derfor vigtigt at tage højde for den enkeltes situation og 
de omstændigheder, der er omkring det enkelte sygefra-
værsforløb. For at sygefraværssamtaler skal give mening, 
er det vigtigt, at vi hjælper hinanden gennem gensidig 
tillid i forløbet og sikrer det bedste forløb – både for 
den sygemeldte og arbejdspladsen. Samtidig er det vig-
tigt, at vi drager nytte af de mange muligheder, der er i 
Københavns Kommune til at sikre god forebyggelse og 
håndtering af sygefravær – blandt andet Tidlig Indsats 
hos Arbejdsmiljø København og Fast Track ordningen 
hos jobcentrene.



Håndtering af sygefravær i form af omsorgs- og syge- 
fraværssamtaler kan ikke stå alene i nedbringelsen af 
sygefravær. Det er vigtigt, at vi tænker nedbringelse af 
sygefravær ind i det daglige arbejde ved at sikre høj  
faglighed i arbejdet og arbejdsglæde. Den enkelte skal 
opleve, at de bliver inddraget og får indflydelse på løs-
ningen af kerneopgaven i forhold til borgerne. Samtidig 
skal medarbejderne føle, at de har en synlig og klar ledelse, 
der prioriterer høj faglighed blandt sine medarbejdere 
og arbejder for en god trivsel på arbejdspladsen. 

Denne udgave af Socialforvaltningens sygefraværspolitik 
er en revidering af den politik, der blev lanceret i hen-
holdsvis 2011 og 2013. Rammen for arbejdet med syge-
fravær skal sikre klarhed for ledere, medarbejdere samt 
MED-udvalg i forhold til den gode og strukturerede ramme 
for opfølgning og håndtering af sygefravær. Rammen skal 
samtidig sikre, at vi i fællesskab har fokus på den forebyg-
gende indsats, som foregår i det daglige arbejde inden 

sygefraværet opstår. Vi vil gerne være blandt de bedste 
til at håndtere sygefravær og målet er, at vi i 2018 skal 
ligge blandt den fjerdedel af kommunerne i Danmark, 
som har lavest sygefravær.  

Hvis vi i fællesskab har fokus på nedbringelsen af syge-
fraværet og det gode arbejdsliv, vil vi skabe en endnu 
bedre arbejdsplads – til gavn og glæde for både borgere 
og os selv.

Nina Eg Hansen, adm. direktør                               

Linda Svendsen, næstformand i HovedMED      
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Formål med sygefraværspolitikken

 at tydeliggøre Socialforvaltningens holdninger til sygefravær og krav til både ledere, medarbejdere og MED-
 organisationen

 at understøtte Socialforvaltningen som attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og det arbejds-
 relaterede sygefravær forebygges.

 at gøre forebyggelse og nedbringelse af sygefravær til en fælles og vedvarende opgave lokalt, som ledelse og 
 medarbejdere arbejder systematisk og struktureret med at løse.
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Fokus for arbejdet med sygefravær

Det er vigtigt, at alle ansatte er med til at skabe denne 
stabilitet. Alle medarbejdere og ledere i Socialforvalt-
ningen udfylder vigtige funktioner. Når en ansat er fra-
værende, er det ikke kun en økonomisk omkostning, 
det har også stor betydning for den sygemeldte, de 
øvrige medarbejdere og i sidste ende for borgeren. Der-
for sætter vi løbende fokus på sygefravær og hvordan vi i 
fællesskab forebygger det bedst muligt.

HVAD GØR VI ALLEREDE
Årsagerne til sygefravær er forskellige og i nogle til-
fælde sammensat af flere årsager. Det er ikke alle disse 
årsager, vi som arbejdsplads kan forebygge. Vi gør en 
indsats for at forebygge sygefraværet ved aktivt at ud-
vikle ’det gode arbejdsliv’, hvor arbejdspladsen er præget 
af trivsel og arbejdsglæde, og hvor borgerne samtidig 
oplever kontinuitet og kvalitet i de ydelser, der leveres.

Blandt andet forebygger vi sygefravær, når vi skaber 
forbedringer af arbejdsmiljøet. Samtidig forebygger vi 
sygefravær, når vi tilstræber at skabe rammerne for at 
arbejde og privatliv hænger sammen. Vores ledere er 
med til at forebygge et længerevarende eller gentagende 
sygefravær, når de drager omsorg for medarbejderen før-, 

under- og efter sygefravær. Det er også for at forebygge 
yderligere sygefravær, at leder og medarbejder har en 
samtale om sygefraværet, inden det bliver for højt.

HVAD SKAL VI GØRE MERE AF
Vi ønsker at inddrage medarbejderne endnu mere i den 
forbyggende indsats, gennem en dialog på den enkelte 
arbejdsplads og i samarbejde med TR, AMR og i MED-
udvalgene. Dialogen skal være med til at skabe grobund 
for, at medarbejdere og ledere i fællesskab sætter fokus 
på forebyggelse af sygefravær og løbende drøfter trivslen, 
samarbejdet og de faglige tilgange og metoder i arbejdet 
– både i arbejdsfællesskabet og i MED-regi. Samtidig 
ønsker vi at have en dialog om, hvordan vi kan fremme 
aktive sygemeldinger og en tidlig afklaring af forløbet.

Vi ønsker også at sætte fokus på det, der virker, og det 
vi skal have mere af. Vi skal lade os inspirere af hinan-
den og viden dele med andre dele af vores forvaltning. 
Det er en fælles indsats. Vi skal alle gøre en aktiv og 
målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet i Social-
forvaltningen – også selv om det på nogle arbejdsplad-
ser i forvejen er lav.
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MÅLET ER:

 at lederne arbejder strategisk for at forebygge og nedbringe sygefraværet og når det lokale måltal for syge-
 fraværet.

 at der er en åben DIALO G mellem ledelse og medarbejdere om, hvordan sygefraværet skal forebygges 
 lokalt. Herunder en dialog om, hvad der skal til for at skabe det gode arbejdsfællesskab på arbejdspladsen 
 samt det gode arbejdsliv for den enkelte medarbejder.

 at lederne til enhver tid er bekendt med det lokale sygefravær og lever op til deres ansvar vedrørende 
 afholdelse af samtaler, tidlig afklaring og øvrige retningslinjer.

 at medarbejderne kender retningslinjerne i sygefraværspolitikken, anerkender vigtigheden af sygefraværs-
 samtaler og praktiserer ’aktiv sygemelding’.

 at ledelsen og MED-organisationen løbende iværksætter og evaluerer effekten af tiltag, der skal bidrage til at 
 forebygge sygefraværet.

 at alle i organisationen bidrager til nedbringelse af sygefravær - også hvis det i forvejen er lavt.
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Definition af sygefravær

Når vi i Socialforvaltningen taler om sygefravær, så opfatter vi det bredt. Sygefravær kan være udtryk for egen 
sygdom som fx skyldes almindelig sygdom, fysiske eller psykiske udfordringer i arbejdsmiljøet, arbejdsskader,  
personlige eller sociale problemer.

SYGEFRAVÆR PÅ GRUND AF EGEN SYGDOM ER :

 Almindelig sygdom (fraværskoden SY)

 Tilskadekomst i tjenesten (fraværskoden TT)

Når den enkelte leder ser på en medarbejders samlede sygefravær, ses både på sygefravær på grund af egen syg-
dom og sygefravær på grund af familiemæssige årsager.

SYGEFRAVÆR PÅ GRUND AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER ER :

 Barns 1. og 2. sygedag (fraværskode HJ)

Socialforvaltningens opgørelse af sygefravær inkluderer det sygefravær, hvor en medarbejder har meddelt arbejds-
pladsen, at hun eller han ikke kommer på arbejde på grund af egen sygdom. Det er denne opgørelse, der refereres 
til, når sygefraværet almindeligvis omtales i organisationen.
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Sygefravær opgøres både i fraværsdagsværk og i kalenderdage

Når vi taler om en afdeling eller et områdes sygefravær, opgøres dette i  
dagsværk pr fuldtidsansat:

Fraværsdagsværk:
Kun fravær på planlagte arbejdsdage tælles med.
Der tages udgangspunkt i fraværstimerne, som omregnes til hele fraværsdagsværk  
(norm: 7,4 timer pr. dag).

Antal fuldtidsansatte :
De samlede planlagte arbejdstimer omregnes til et tilsvarende antal fuldtidsansættelser  
(svarende til årsværk). En fuldtidsansættelse svarer til en ansættelsesbrøk på 1, svarende til  
37 ugentlige arbejdstimer.

Når vi taler om den enkeltes sygefravær fx i forbindelse med sygefraværssamtaler,  
opgøres dette i kalenderdage pr ansat:

Kalenderdage:
Alle kalenderdage i fraværsperioden tælles med (altså også eventuelle fridage, der måtte ligge i  
fraværsperioden).

Antal ansatte :
Ét ansættelsesforhold tæller som én ansat.



Tre vigtige principper

Når vi i Socialforvaltningen har fokus på sygefraværet, arbejder vi 

på baggrund af nogle grundlæggende principper. Det er principper 

for forebyggelse, opfølgning og fastholdelse, herunder aktiv syge-

melding og tidlig afklaring.
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1: PRINCIP FOR FOREBYGGELSE 
SYGEFRAVÆR OG DET GODE ARBEJDSLIV PÅ DAGSORDENEN

Ved at sætte sygefravær på dagordenen er vi med til at 
sætte fokus på, hvordan sygefraværet kan skyldes flere 
forskellige forhold. Vi kan målrette en forebyggende 
indsats for at nedbringe sygefraværet, hvis vi kender de 
bagvedliggende årsager. Det er derfor afgørende at få 
skabt den nødvendige tillidsfulde og åbne dialog blandt 
ledere og medarbejdere på og imellem alle niveauer i 
organisationen.

Ligeså vigtigt er det at tage dialogen om, hvordan vi 
samarbejder og løser vores kerneopgave på bedst mu-
lige måde og med høj kvalititet for borgeren. Samtidig 
er det vigtigt at drøfte hvordan vi i fællesskab kan tage 
ansvar fro hinandens trivsel og det gode samarbejde - 
Hvad er det, der får os til at gå glade på arbejde og yde 
en god og stabil indsats? Det er her, vi finder energien 
og ideerne til at skabe et endnu bedre arbejdsliv og 
dermed forebygge det arbejdsrelaterede sygefravær. 

Det er gennem dette fokus, at vi arbejder forebyggende 
og gør det til en fælles opgave at opnå et lavt sygefravær. 
Her inddrager vi også medarbejdere med et lavt syge-
fravær og sikrer, at de medarbejdere bliver ved med at 
have lavt sygefravær.

Drøftelserne om sygefravær på arbejdspladsen skal 
indgå i den lokale strategi og tage udgangspunkt i blandt 
andet aktuelle sygefraværstal, arbejdspladsvurderingen 
og resultater fra trivselsundersøgelsen. Der skal sættes 
fokus på sygefraværet både, når det er højt, og når det 
er lavt. Det er nemlig vigtigt også at fremhæve og fast-
holde de gode resultater. Vi skal lære af det, der har 
virket og ikke mindst huske at give erfaringerne videre til 
glæde for andre – også på tværs af forvaltningen.
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2: PRINCIP FOR OPFØLGNING  
OMSORGSSAMTALER, SYGEFRAVÆRSSAMTALER OG KRITERIER FOR  

            OPFØLGNING

Vi skelner mellem forskellige typer af sygefravær. Ved 
sygefravær følger lederen løbende op på, hvordan det 
går gennem dialog med den sygemeldte medarbejder. 
Nedenfor ses kriterier for, hvornår der følges op.  
Kriterierne er baseret på antal sygefraværsdage i kalen-
derdage pr medarbejder. Det vil sige at fridage, der måtte 
ligge i sygeperioden, tælles med.

Begrundelsen for at benytte kalenderdage som opfølg-
ningsgrundlag er, at sygefraværssamtaler i høj grad 
handler om lederens omsorg for sine ansatte, og i det 
perspektiv tæller hver eneste dag, medarbejderen har 
været syg – også fridage. Alle sygemeldte indkaldes til 
sygefraværssamtale efter samme antal fraværs kalen-
derdage uanset beskæftigelsesgrad og arbejdstid.

Det er vigtigt at planlægge et hensigtsmæssigt samtale-
forløb med medarbejderen, som giver de bedste forud-
sætninger for en god samtale – fx ved at tage samtalen 
over telefonen, på en cafe eller andet.

Omsorgsamtalen skal fungerer som en tidlig kontakt mellem 
leder og medarbejder med henblik på at kunne gribe 
hurtig ind, hvis sygefraværet skyldes forhold på arbejds-
pladsen, der kan ændres. Det er ikke et krav, at man 
afholder alle omsorgssamtalerne, men de skal give lederen 
mulighed for at have en tæt kontakt med medarbejderen 
i de forløb, hvor det giver mening. Omsorgssamtalen er 
som udgangspunkt ikke en tjenstlig samtale.  

Sygefraværssamtalens indhold har elementer af omsorg, 
afklaring og opfølgning på aftaler afhængig af situationen. 
Sygefraværssamtalen er et af de vigtigste redskaber til 
at sikre den vigtige dialog mellem leder og medarbejder, 
der skal være med til at nedbringe Socialforvaltningens 
sygefravær. 
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Samtale og opfølgning ved egen sygdom – hvornår?

KORTVARIGT OG HYPPIGT SYGEFRAVÆR

Kortvarigt og hyppigt sygefravær ses fx ved forkølelse eller manglende trivsel. Ved kortvarigt og hyppigt fravær 
skelner vi mellem to typer af samtaler – omsorgssamtaler og sygefraværssamtaler. 

Omsorgssamtaler:
Omsorgssamtalen afholdes som udgangspunkt i starten af et sygdomsforløb eller gentagen sygemelding. Omsorgs-
samtaler har ikke tjenstlig karakter, og der skal ikke tages referat af samtalen. Der afholdes omsorgssamtaler efter 
5 sygedage og kan afholdes hvis nødvendigt igen efter 8 sygedage. Hvis det opleves relevant kan samtalen efter 8 
sygedage gøres til en sygefraværssamtale.

Sygefraværssamtale:
Sygefraværssamtaler har mere tjenstlig karakter og skal dokumenteres på medarbejderens personalesag. 
Her afholdes samtale ved flere end 3 sygemeldinger inden for de seneste 3 måneder eller mere end 10 sygedage 
(kalenderdage) på 12 måneder.

LÆNGEREVARENDE SYGEFRAVÆR

Længerevarende sygefravær ses fx ved kroniske fysiske lidelser eller stress. Her afholdes sygefraværssamtale ved 
mere end 14 sygedage (kalenderdage) sammenhængende sygefravær. Der følges op senest 14 dage efter samtalen, 
eller når det falder naturligt i sygdomsforløbet. Herefter er der løbende kontakt mellem medarbejder og leder. 
Senest 14 dage efter tilbagevenden til jobbet følges igen op.



Samtale og opfølgning ved barns sygdom – hvornår?

BARNS 1. OG 2. SYGEDAG

Barns 1. og 2. sygedag kan afholdes, hvis arbejdet tillader det. Der afholdes samtale ved mere end 5 dage på 12 
måneder.

Der er to overordnede mål med samtalen:

a) at leder og medarbejder på et tidligt tidspunkt får klarhed over medarbejderens mulighed for pasning, når barnet 
er sygt. Herunder klarhed omkring arbejdspladsens mulighed for fleksibilitet.

b) at lederen på forhånd vurderer belastningen for arbejdspladsen og afstemmer forventninger i forbindelse med  
barnets sygedage med medarbejderen.
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3: PRINCIP FOR FASTHOLDELSE  
AKTIV SYGEMELDING OG TIDLIG AFKLARING

Det er Socialforvaltningens holdning, at vores ledere 
som udgangspunkt skal gøre en ekstra indsats for at 
fastholde sygemeldte medarbejdere. Dog under hensyn 
til arbejdspladsens mulighed for at betjene borgerne 
bedst muligt.

Det betyder, at der ved sygefravær er en øget forvent-
ning om aktive sygemeldinger og tidlig afklaring af det 
videre forløb. Den sygemeldte medarbejder skal såle-
des gøre en aktiv indsats for at bevare kontakten til 
arbejdspladsen under sygeperioden. Derudover skal 
både leder og medarbejder sammen afklare om medar-
bejderen kan vende tilbage til jobbet. I langt de fleste 
tilfælde kan medarbejderen vende tilbage, og her afta-
ler leder og medarbejder, hvornår og hvordan medar-
bejderen skal vende tilbage til arbejdet. Rammerne kan 
eksempelvis skrives ind i en aftale og handlingsplan for 
forløbet (fastholdelsesplan). 

Nedsat Tjeneste
Medarbejdere, der kommer tilbage efter en længereva-
rende sygeperiode, kan indgå en aftale med nærmeste 
leder om at arbejdet genoptages delvis og arbejde ned-
sat i en periode for at få en god tilbagevenden til ar-
bejdspladsen.

§ 56-aftale 
Ved længerevarende eller kronisk sygdom kan medar-
bejdere ansættes på en § 56-aftale. Aftalen indgås 
mellem medarbejder og arbejdsgiver, og giver arbejdsgiver 
ret til refusion fra kommunen fra medarbejderens første 
fraværsdag, hvis medarbejderen er sygemeldt pga. lang-
varig eller kroniske lidelse. Der kan søges om en § 56 
aftale hvis medarbejderen har en langvarig eller kronisk 
lidelse og er årligt sygemeldt i mindst 10 dage grundet 
lidelsen. 
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Opgaver og krav

Opgaven med at nedbringe sygefraværet kan ikke løftes 
af ledere eller medarbejdere alene – det er en fælles og 
vedvarende opgave. Det vil hjælpe arbejdet godt på vej, 
at alle bidrager med en positiv og åben dialog omkring 
sygefravær og det gode arbejde.

Det er den enkeltes leder, der skal forebygge sygefravær, 
drage omsorg for medarbejderen, følge op på sygefra-
været og løbende inddrage det lokale sygefraværsbillede i 
den generelle debat om sygefravær og trivsel på arbejds-
pladsen.

Den sygemeldte har et ansvar for at bevare kontakten 
til arbejdspladsen og bidrage til en hurtig afklaring af 
det videre forløb. Den sygemeldte kan desuden på et-
hvert tidspunkt i sygdomsforløbet anmode om en fast-
holdelsesplan.

MED-organisationen skal være med til at kvalificere de 
forebyggende tiltag, samt evaluere på effekten af dem. 
Udvalget kan også vælge at ’oversætte’ sygefraværspoli-
tikken til de lokale forhold eller supplere denne med en 
lokal guide – hvis dette skønnes nødvendigt.

For at nå vores målsætninger er det en forudsætning, at 
ledere, medarbejdere og MED-organisationen løfter deres 
respektive opgaver i forbindelse med forebyggelse, op-
følgning og fastholdelse. Krav til ledere, medarbejdere og 
MED- organisationen kan ses i det følgende:

KRAV TIL LEDEREN

I forhold til den lokale arbejdsplads er det lederens 
opgave at :

 Gøre sygefraværsindsatsen til et fast punkt i den 
 lokale strategi.

 Forebygge arbejdsrelateret sygefravær bl.a. 
 gennem en åben dialog med medarbejderne om 
 sygefravær og det gode arbejde.

 Igangsætter en særlig indsats ved højt sygefravær lokalt.

 Sørge for, at sygefraværspolitikken kendes af alle og  
 følges systematisk.

 Sikre, at APV’en indeholder flg. element: Inddragelse 
 af virksomhedens sygefravær med henblik på vurde-
 ring af om forhold i arbejdsmiljøet kan medvirke til 
 syge fraværet.  (*jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
 nr. 559 af 17. juni 2004 §6b).
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I FORHOLD TIL MEDARBEJDEREN ER DET LEDERENS OPGAVE AT:

 Støtte den sygemeldte gennem omsorgsfuld kontakt under sygemelding.

 Tage hånd om den sygemeldtes opgaver, samt gå i dialog med de øvrige medarbejdere om prioritering af opgaver i

	 sygemeldtes fravær.

 Planlægge et hensigtsmæssigt forløb, som giver de bedste forudsætninger for en god dialog.

 Afholde de fastlagte og lovpligtige samtaler med medarbejderen. Husk at oplyse medarbejderen om muligheden 
 for at tage en kollega, TR, AMR eller anden person med til samtalerne – både omsorgs- og sygefraværssamtaler.

 Afsøge muligheder for fastholdelse og tidlig tilbagevenden til arbejdet fx gennem midlertidig fleksibilitet i jobbet.

 Som udgangspunkt arbejde aktivt på fastholdelse af langtidssyge medarbejdere ved bl.a. tilbud om fastholdelses-plan, 
 mulighedserklæring, evt. omplacering mv. Hvis dette ikke er muligt, skal lederen igangsætte en hurtig afklaring 
 af det videre forløb.

 Støtte langtidssygemeldte i gradvis tilbagevenden til arbejdet.

 Sørge for udførlig handlingsplan og dokumentation. 

 Sygefraværssamtaler noteres på medarbejderens personalesag.

 Referatet af samtaler skal sendes til godkendelse hos medarbejderen senest 3 dage efter afholdelse af samtale. 

Man kan også lave et referat under samtalen, som begge parter godkender, når mødet er slut.  
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Mere viden  
og nyttige links  
om lederens  
opgaver 

Læs mere om statistik til brug for det strategiske arbejde med nedbringelse af sygefravær

 RUBIN (IT-værktøj /statistik): Tilgå via > Min lederside > Attraktiv arbejdsplads 
 

Læs om gode råd til lederens opgave i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet: 

 Intranettet under: Socialforvaltningen > Ansat i SOF > Ansættelse og arbejdstid > Sygefravær
 Selvbetjeningsløsning til indberetning af sygefravær: www.ks.kkintra.kk.dk/indhold/indberet-sygdom

 Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside: www.amk.kk.dk

 Sygefraværsguide til arbejdsgivere: 
 http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Indsatser-ved-sygdom-nedslidning

 Ring til Arbejdsmiljø Københavns Fraværshotline på: Tlf. 3366 5766 eller se øvrige tilbud i Tidlig Indsats på:  
 www.amk.kk.dk/ti

 Fast Track tilbud: www.medarbejder.kk.dk/artikel/fast-track

http://rubin/
http://www.ks.kkintra.kk.dk/indhold/indberet-sygdom
http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Indsatser-ved-sygdom-nedslidning/Sygedagpengeopfoelgning/Til%20arbejdsgivere/Sygefravaersguide-til-arbejdsgivere.aspx
http://www.amk.kk.dk/ti
http://www.medarbejder.kk.dk/artikel/fast-track


KRAV TIL SYGEMELDTE MEDARBEJDERE

I FORHOLD TIL ARBEJDSPLADSEN ER DET DEN SYGEMELDTES OPGAVE AT :

 meddele sygemelding/raskmelding rettidigt direkte til nærmeste leder eller jf. den af lederen fastlagte procedure.

 gøre en aktiv indsats for, at bevare kontakten til arbejdspladsen.

 så vidt muligt orientere om arbejdsopgaver til lederen, som vil overdrage til de relevante kolleger.

 anmode om en fastholdelsesplan, hvis relevant (når som helst i forløbet) .

 bidrage til at afdække, hvad der skal til for at kunne komme hurtigst muligt tilbage til arbejdspladsen.

 møde op til de obligatoriske samtaler i forbindelse med sygefraværet - med mindre sygdommen forhindrer det. 
 Husk at du altid har mulighed for at medbringe en kollega, TR, AMR eller anden person til samtalerne.
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Mere viden 
og nyttige links 
om medarbejderens 
opgaver 

Læs mere om egen indtastning af fravær  

 Socialforvaltningen > Ansættelse og Arbejdstid > Indberetning af ferie og fravær 
 http://sof.kkintra.kk.dk/indhold/indberetning-af-ferie-og-fravær

Læse mere eller se film om fastholdelsesplaner og jobcenterets rolle i sygeforløbet

 Københavns Kommunes hjemmeside om sygefravær: medarbejder.kk.dk/artikel/sygefravær
  
Læs mere om mulighed for forebyggelse af sygefravær og hjælp til afklaring under sygeforløbet  
ved anonym henvendelse til Falck krisehjælp eller Fraværshotlinen

 Link til Falck krisehjælp på Intranettet under:  
 Socialforvaltningen > Ansat i SOF > Arbejdsmiljø og trivsel > Krisehjælp 

 ARBEJDSMILJØ

 Ring til Arbejdsmiljø Københavns Fraværshotline på: Tlf. 3366 5766 eller se øvrige tilbud i Tidlig Indsats på:   
 www.amk.kk.dk/ti

http://kknet/NR/exeres/F6EB7E8F-39C1-4191-B7BD-2DFDC940F33C.htm
http://www.amk.kk.dk/ti
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KRAV TIL MED-ORGANISATIONEN

DET ER MED-ORGANISATIONENS OPGAVE AT:

 udarbejde handlingsplaner for, hvordan AfdelingsMED, LokalMED/personalemøder med MED-status konkret
 kan være med til at understøtte arbejdet med nedbringelse af sygefravær.

 minimum to årlige drøftelser af fraværsbilledet og effekt af forebyggende indsatser i MED-organisationen, 
 herunder inddragelse af APV og trivselsundersøgelsen.

 bidrage til at APV’en og arbejdet med trivselsundersøgelsen afdækker om sygefraværet er arbejdsrelateret.

Læs mere
om MED-organisationens
opgaver

Læs mere om det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i SOF

 Intranettet under: Socialforvaltningen > Ansat i SOF > Arbejdsmiljø og trivsel 

 Intranettet under: Socialforvaltningen > Ansat i SOF > Ansættelse og arbejdstid > Sygefravær

Læs mere om arbejdet med nedbringelse af det arbejdsrelaterede fravær

 Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside: www.amk.kk.dk/indhold/fravaer 

Læs mere om arbejdsliv i det offentlige

 Arbejdsmiljøwebs hjemmeside: www.arbejdsmiljoweb.dk

http://www.amk.kk.dk/
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/
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Målsætning 
Det overordnede mål for Socialforvaltningen er at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsansat til 11,0 
fraværsdagsværk i 2018.

MÅLTAL 2016: 12,0 FRAVÆRSDAGSVÆRK

MÅLTAL 2017: 11,6 FRAVÆRSDAGSVÆRK

MÅLTAL 2018: 11,0 FRAVÆRSDAGSVÆRK

MÅLTAL FOR CENTRENE I SOCIALFORVALTNINGEN 

Måltal 2016 Måltal 2017 Måltal 2018

BORGERCENTER BØRN OG UNGE 10,1 10,0 9,8

Borgercenter Børn og Unge – Myndighed 9,6 9,3 9,0

Borgercenter Børn og Unge – Udfører 10,7 10,5 10,4

BORGERCENTER HANDICAP 12,6 11,9 11,3

Borgercenter Handicap – Myndighed 11,4 10,0 8,6

Borgercenter Handicap – Udfører 12,8 12,2 11,6

BORGERCENTER VOKSNE 13,0 12,1 11,0

Borgercenter Voksne – Myndighed 10,7 10,0 9,3

Borgercenter Voksne – Udfører 14,6 13,1 11,7

Center for Rusmiddelbehandling 9,3 8,7 8,0

BORGERCENTER HJEMMEPLEJE 16,4 15,8 15,1

Den Sociale Hjemmepleje 17,9 16,8 15,7

Visitationen 5,1 5,1 5,1

DE CENTRALE ENHEDER 4,4 4,4 4,3

SOF total 12,0 11,6 11,0
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Nyttige 
links

Arbejdsmiljø web – info og udgivelser om fysisk og psykisk arbejdsmiljø – bl.a. stress, konflikthåndtering,  
mobning, trusler og vold: www.arbejdsmiljoweb.dk

Et sundt arbejdsliv.dk: www.etsundtarbejdsliv.dk

Sundhed.dk - det offentlige sundhedsvæsen på internettet : www.sundhed.dk

Psykiatrifonden: www.psykiatrifonden.dk 

Angstforeningen: www.angstforeningen.dk 

Depressionsforeningen: www.depressionsforeningen.dk 

Kræftens Bekæmpelse : www.cancer.dk 

Videncenter for Arbejdsmiljø: www.arbejdsmiljoviden.dk

Arbejdstilsynet: www.at.dk 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/
http://www.sundhed.dk/
http://www.psykiatrifonden.dk/
http://www.angstforeningen.dk/
http://www.depressionsforeningen.dk/
http://www.cancer.dk/
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