
Lederens 5 opgaver ved stress-sygemeldt 

medarbejder

SYGEFRAVÆR
KLAR TIL 

AT KOMME
TILBAGE

GRADVIS 
TILBAGEVENDEN

PÅ FULD
STYRKE

1. Tag kontakt 

– og hold den

2. Plan for 

tilbagevenden
3. Følg op og 

juster planen
4. Løbende dialog

5. Husk resten af teamet…
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Første samtale med stress-sygemeldt 

medarbejder

Skab 
kontakt

Forståelse 
og 

ansvar

Tilbyd din 
hjælp

Læge/ 
psykolog

Berolig

Vigtigste 
opgaver?

Næste 
kontakt



Den lovpligtige sygefraværssamtale

Sæt 

rammen

Status på 

tilstand

Overvej 

muligheder

Aftaler

• Find et uforstyrret sted og sæt rigeligt med tid af

• Formål med samtale og rammesætning

• Vær tydelig, konkret med fokus på det arbejdsmæssige

• Scenarie 1: Medarbejder er klar til at tale konkrete muligheder for tilbagevenden  

-> Lav en plan for tilbagevenden

• Scenarie 2: Medarbejderen er ikke klar til at om tilbagevenden 

-> Kommuniker støtte 

• Hvordan har du det? 

• Hvad tænker du om tidsperspektivet ift. at komme tilbage?

• Hvad kan jeg gøre for at hjælpe?
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• Hvilke aftaler laver vi?

• Hvad er næste skridt i vores dialog – hvornår og hvordan?

• Tjek medarbejderens oplevelse af samtalen – justeringer?



Grønne, gule og røde opgaver 

Røde

– Beslutninger

– Ansvar

– Korte deadlines

– Oplæg på møder

– Kræver overblik

– Koncentration

– Højt tempo

– Komplekse og 

uforudsigelige

– Kræver ny læring

Gule

– Møder

– Vis grad af overblik

– Læse mails

– Begyndende ansvar

– Kontakt til ”lette” 

kunder

– Vis grad af 

samarbejde

Grønne

– Små opgaver

– Kan løses alene

– Følge en plan

– Rutinearbejde

– Kørsel

– Forudsigelighed



Eksempel på optrapningsplan

Område Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6

Arbejdstid

Arbejds-

opgaver

Relationer

Fysisk 

placering

Information

Opfølgning



Systematiske opfølgningssamtaler

Optrapnings-

plan 

udarbejdet

Medarbejder 

starter op

Opfølgnings-

samtale

1 uge 1 uge 1 uge 1 uge 1 uge

Opfølgnings-

samtale

Opfølgnings-

samtale

Opfølgnings-

samtale

– Systematisk på længere sigt (5-6 uger)

– 20-30 min. varighed

– Tilpasset til medarbejderens behov:

› Ugentligt eller to gange ugentligt?

› Mandag, fredag eller midt på ugen?

› Morgen, formiddag, eftermiddag?



Undersøg opgavebelastning

Medarbejder 

udfylder før første 

opfølgningssamtale

Udfyldes 

sammen sidst i 

første samtale

Udfyldes 

sammen ved 

næste samtale

Kilde: Stressforebyggelse – anbefalinger til 

ledere af Kierkegaard & Skakon (2018)



Fokus på medarbejderens trivsel

TRIVSEL

INDFLYDELSE

EKSEMPEL

MENING I ARBEJDET

FORUDSIGELIGHED

STØTTE

BELØNNING

KRAV
Kilde: Nationalt Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø (NFA)



Tag dialogen!

Sæt 

rammen

Undersøg 

tilstand og 

trivsel

Overvej 

muligheder

Aftaler

• Find et uforstyrret sted og sæt rigeligt med tid af

• Formål med samtale og rammesætning

• Vær tydelig, konkret med fokus på det arbejdsmæssige

• Hvad kan gøres? (Fokus på løsninger)

• Hvordan kan medarbejderen selv, kolleger samt leder hjælpe?

• Undersøg trivsel ved hjælp af de 6 veje til trivsel eller arket 

med top 5 opgaver
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• Hvem skal vide hvad? (fortrolighed)

• Hvem gør hvad?

• Medarbejder opsummerer aftaler og nyt møde sættes i 

kalender 

Inspireret af Friis Andersen & Kingston (2016)



Overblik over betydning af opgaver
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Haster

Hvilke 5 opgaver 

SKAL løses?

1.

2.

3.

4.

5.


