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ADMINISTRATIV INSTRUKS: 
FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR 
– PROCESBESKRIVELSE 
(1–5–14 MODELLEN)

Direktionen har besluttet, at alle institutioner 
følger 1-5-14-modellen som en del opfølgningen 
på syge medarbejderes fravær. Instruksen er 
et supplement til Retningslinjer for omsorgs-
samtaler.

Sygefraværsindsatsen bygger på følgende 
punkter:

• En tidlig, kontinuerlig og engageret indsats

• Medarbejderen skal bevare relationen til 
arbejdspladsen under sygefraværet

• Medarbejderne skal være bekendt med, 
hvorledes sygefravær håndteres

• Sygefraværshåndtering handler om at tilveje-
bringe de bedste betingelser for den syge-
ramte, således at vedkommende, så hurtigt 
som muligt, kan vende tilbage til stillingen og 
dette samtidig er foreneligt med institutio-
nens drift/tarv.

• Sygefraværshåndtering er en kontinuerlig 
proces som hele tiden medfører forandring

Proceduren for sygemelding skal være klar på 
institutionen/afdelingen og være kendt af alle. 
Hvis sygemeldingen ikke kan ske til lederen, 
skal det være aftalt til hvem den skal gives til. 

Indsatsen i modellen bygger på 3 faser: 

• Fase 1 – bevare relationen (1. sygedag)

• Fase 2 – bevare kontakten og indlede samtale 
om delvis tilbagevenden (5. sygedag)

• Fase 3 – omsorgssamtale (14. sygedag)

FASE 1 
På 1. sygedag skal der være kontakt mellem 
leder og medarbejder. Formålet er, at vise med-
arbejderen øjeblikkelig opmærksomhed. 

I forbindelse med sygemeldingen skal den syge-
meldte forsøge at anslå sygdommens varighed og 
hvis det ikke er til lederen, så skal det aftales 
hvornår lederen kan kontakte medarbejderen.

Spørgeguide:
- Hvordan går det?
- Er der noget jeg kan hjælpe med?
- Hvad står der i din kalender?
- Anslået varighed?
- God bedring. 

FASE 2
På 5. sygedag kontakter lederen medarbejde-
ren. Hvis den 5. dag ligger i en weekend eller 
på en helligdag kontaktes medarbejderen den 
næstfølgende hverdag. Formålet er stadig at 
vise omsorg og nu også at afklare om medarbej-
deren er stand til at begynde med et begrænset 
timetal eller begrænsede opgaver i en over-
gangsperiode.

Spørgeguide: 
- Hvordan går det?
- Er der noget jeg kan hjælpe med?
- Er der noget du år og tænker på?
- Er det muligt at begynde på arbejde igen 

på nedsat tid eller med hensyntagende 
opgaver?

- Hvor længe forventer du at være 
fraværende?

- God bedring.
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FASE 3 
På 14. sygedag tager lederen kontakt til med-
arbejderen for at høre hvordan det nu går og 
orienterer om at der skriftligt bliver inviteret til 
en omsorgssamtale.

Spørgeguide:
- Hvordan går det?
- Er der noget jeg kan hjælpe med?
- Når du har været fraværende 14 dage, 

skal der holdes en omsorgsamtale. 
Kan du komme den dato?

- God bedring. 

Lederen sender herefter medarbejderen 
indbydelse til en omsorgssamtale. Indbydelsen 
og samtalen holdes efter reglerne i ”Retnings-
linjer for omsorgssamtaler”, som kan findes 
på Intranettet under Arbejdsmiljø, løn og 
personale punkt A-Å. Samme sted findes en 
samtaleskabelon, som også anvendes til referat 
og handlingsplan.
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