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I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi for en høj trivsel på arbejdspladsen og et
lavt sygefravær. I den forbindelse kan lederen indkalde medarbejderen til tre
typer af samtaler:
1) En forebyggende samtale
2) En sygefraværssamtale
3) Den lovpligtige sygefraværssamtale
Samtalerne er formelle
samtaler, der naturligvis ikke
erstatter, men supplerer, den
gode daglige dialog mellem
leder og medarbejder. Formålet
med at indkalde til samtale
er, at leder og medarbejder i
fællesskab får lavet en aftale,
f.eks. om arbejdstid eller op-

gaver, der kan hjælpe medarbejderen til at blive på jobbet
og trives godt med det.
Et generelt princip i denne
sammenhæng er ”tidlig indsats”. Dvs, at jo før vi handler,
når vi ser tegn på dårlig trivsel
eller højt sygefravær, jo mindre

vil det udvikle sig - til gavn for
alle parter.
I pjecen er indholdet i de tre
samtaleformer beskrevet.

Den forebyggende samtale
Den forebyggende samtale
har til formål at forebygge, at
en eventuel svær periode for
medarbejderen udvikler sig til
sygefravær og/eller mistrivsel.
Fokus er altså på den tidlige og
forebyggende indsats.

om, at en medarbejder går
igennem en skilsmisse, alvorlig
sygdom i familien, en graviditet
eller anden livsfase, der kan
tænkes at udløse et fravær eller et behov for ekstra omsorg
og opmærksomhed.

Forebyggende samtaler anvendes, hvis en medarbejder
udviser tegn på ikke at trives
på arbejdspladsen, eller hvis
lederen i øvrigt finder anledning til en bekymring for
medarbejderen.

Den forebyggende samtale har
to formål, nemlig at få afklaret:

Forebyggende samtaler afholdes, når der f.eks. er viden

1) Om medarbejderen befinder
sig i en situation, hvor der er
brug for ekstra omsorg eller
opmærksomhed fra leders side
(og evt. fra kollegernes side)
2) Om særlige aftaler omkring

opgaver, arbejdstid eller andet,
kan hjælpe medarbejderen
igennem en eventuel svær
periode.
Udover lederens forpligtelse til
at indkalde til samtalen, kan
medarbejderen også tage initiativ til at bede om samtalen.

Sygefraværssamtalen
Medarbejderen indkaldes til
en sygefraværssamtale, når
dagsordenen for samtalen er
sygefravær, dvs. når leder og
medarbejder skal tale om medarbejderens sygefravær. Som
for Den forebyggende samtale
er det et skøn, med tanke for
tidlig indsats, hvornår lederen
skal indkalde til samtalen.
Sygefraværssamtalen anvendes i følgende situationer:
• Under længerevarende sygefravær (mere end en uge)

• Ved sygeforløb hvor der er
tegn på, at det kan blive et
længerevarende fravær
• Ved hyppige sygeperioder
(situationsbestemt, men f.eks.
svarende til én periode hver 2.
måned)
• Ved delvise syge- og raskmeldinger

2) Få viden om, hvor lang tid
sygeforløbet kan forventes at
vare
3) I fællesskab finde løsninger
og udarbejde handleplan, der
kan afkorte sygefraværet og
få medarbejderen tilbage på
arbejde, samt aftale opfølgning
på handleplanen.

Formålet med at indkalde
medarbejderen til en sygefraværssamtale er at:
1) Få afklaret årsag(er) til
sygefravær

Den lovpligtige sygefraværssamtale – 4 ugers samtalen
Fra 4. januar 2010 er det
blevet lovpligtigt, at din leder
skal holde en samtale med en
sygemeldt medarbejder senest
efter 4 ugers sammenhængende sygefravær. På baggrund af
samtalen skal din leder indberette oplysninger om sygefraværet til medarbejderens
bopælskommune. Formålet er,

at denne kommunes jobcenter
bliver i stand til at lave en hurtig og hensigtsmæssig indsats
i forhold til den sygemeldte
medarbejder.

samtaler i øvrigt. Formålet er
derfor fortsat også, at leder og
medarbejder sammen finder
frem til, hvordan sygefraværet
kan afkortes.

Udover denne lovmæssige indberetningsforpligtelse adskiller
4-ugers samtalen sig i form og
tilgang ikke fra sygefraværs-

Medarbejderens medansvar for samtalerne
Som medarbejder der indkaldes
til samtale, har du lige som din
leder stor betydning for værdien af samtalen og hvad der
kommer ud af den.

For at bidrage til en konstruktiv
samtale og et godt resultat af
den, er det vigtigt at du:
• Forbereder dig til samtalen
• Deltager aktivt i den, er

imødekommende og åben for
løsninger
• Følger op på din del af den
handleplan, I aftaler
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