
 

 

Personaleafdelingens proces og redskaber til de 6 
indsatser omkring nedbringelse af sygefravær 
 

Indsats 1:  Investerer sygedagpenge (graviditet) i højere barselsudligning. 

 

Fra 1. januar opsamles al sygedagpengerefusion fra sygemeldte gravide medarbejdere 

i en central pulje, som anvendes til at øge den generelle barselsrefusion til 100 % af 

lønudgiften under barselsorloven. Dermed investeres dagpengerefusionen forlods i 

flere ressourcer under barselsorloven – og det giver incitament til at fastholde den 

gravide medarbejder på arbejdspladsen.  

 

Forslaget afprøves i en forsøgsperiode på 2 år med virkning fra den 1. januar 2020. 

 

Kontakt Jørgine Jakobsen 

 

Indsats 2: Decentrale måltal for sygefravær 

 

Systematisk nedbringelse af sygefraværet ved, at lokale MED-udvalg og personalemø-

der med MED-status arbejder med konkrete måltal for sygefraværet. 

 

Personalekontoret har udarbejdet følgende diskussionsoplæg til drøftelse i de lokale 

MED-udvalg og Personalemøder med MED-status. 
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Forebyggelse og 
håndtering af sygefravær - indsatser.docx

 
 

Personalekontoret deltager på ledermøde i løbet af november/december og fortæller 

jer om de tilbud afdelingen har. 

 

Kontakt Bente Bjørn Jensen 

 

Indsats 3: Struktureret samarbejde med Jobcenteret  

 

Hurtig håndtering af sygefravær ved inddragelse af fast tilknyttet sygedagpengesags-

behandler fra jobcenteret i fastholdelse af medarbejdere i Aabenraa Kommune. 

 

Ved sygefravær udover 14 dages varighed kontakter en personalekonsulent dig som 

leder, i den afklarende drøftelse I har, aftales det, om der ved sygefraværssamtalen 

Personaleafdelingen 

Dato: 29-10-2019 

Sagsnr.: 19/35923 

Sagsbehandler: Bente Bjørn Jensen 

Direkte tlf.: 7376 7750 

E-mail: bbj@aabenraa.dk 
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skal deltage en sygedagpengesagsbehandler, personalekonsulenten sørger for at ind-

kalde sygedagpengesagsbehandleren. 

 

Sygedagpengesagsbehandlers rolle er at medvirke til at sikre hurtige og gode forløb 

tilbage til arbejdet til gavn for både arbejdsplads og medarbejder.    

 

Kontakt Bente Bjørn Jensen 

 

Indsats 4: Struktureret opfølgning på sygefravær fra Personaleafdelingen 

 

En nyansat personalekonsulent vil fra 1. januar kontakte dig, når du har syge medar-

bejdere som har fravær udover 14 dage, 1 måned og 3 måneder og drypvis fravær på 

3 perioder indenfor 6 måneder. 

 

Læs mere her: 
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Kontakt Bente Bjørn Jensen 

 

Indsats 5: Udbygger trivselsordningen med flere ressourcer til erhvervspsy-

kolog. 

 

HMU besluttede på møde den 25. september 2019 at tilføre trivselsordningen 265.000 

kr. midlerne findes indenfor HMU’s samlede ramme til personaleaktiviteter. 

 

Indsats 6: Undervisning af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsen-

tanter i håndtering af sygefravær via MED-klippekort.  

 

Der er afsat følgende dage: 

 
 Den 9. januar 2020 kl. 8.30-11.30 
 Den 28. januar 2020 kl. 12.3015.30 

 Den 3. februar 2020 kl. 9.00-12.00 
 Den 27. februar 2020 kl. 12.30-15.30 

 

Der er åben for tilmelding på dette link: https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/ 

 

Kontakt Henriette Daabeck 

 

Ny portal med ledelsesinformation om sygefravær mv. 

 

Økonomiafdelingen arbejder pt. på en ny portalløsning hvor bl.a. egne aktuelle syge-

fraværstal vil være tilgængelige for dig som leder. Portalen forventes at være klar i 

uge 8. 

 

https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/
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Kontakt din løn- eller personalekonsulent 

 

Karen, Jørgine og Bente 

 

 


