
 

 

Guide til de 4 årlige drøftelser af sygefravær i MED-systemet 
 

Hoved MED-udvalget har valgt at sygefraværet er et indsatsområde for 2014-2016 og at 
sygefraværet skal på dagsordenen på de 4 ordinære møder i alle dele af MED-systemet. Til brug 
for de lokale drøftelser af sygefraværet, er der udarbejdet denne guide. 
 

Definition af sygefravær 

 

Sygefraværet kan ses som et af parametrene for god trivsel og har stor betydning for kvaliteten i 
opgaveløsningen. Det er trivslen, arbejdsmiljøet og arbejdsglæden, der er omdrejningspunktet for 
arbejdet i MED-systemet. Drøftelsen af sygefraværet tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi 
gennem en indsats ift. fysisk og psykisk arbejdsmiljø og en indsats for at øge arbejdsglæden kan 
nedbringe sygefraværet. 

 

Datagrundlag for drøftelsen 

 

 Del-udvalgene: Fagchefområdernes gennemsnitlige sygefravær i % inklusiv 
lantidssygefravær for det sidste år 

 Koordinerende udvalg: fagområdets gennemsnitlige sygefravær i % inklusiv 
lantidssygefravær for det sidste år 

 Lokale udvalg og Formelle personalemøder: afdelingens/institutionens gennemsnitlige 
sygefravær i % inklusiv lantidssygefravær for det sidste år 

 Lokale udvalg og Formelle Personalemøder: Hvor mange ud af alle medarbejderne, der er 
langtidsfriske, dvs. medarbejdere der har 3 eller færre sygefraværsdage det sidste år 

 Udviklingen i sygefraværet siden sidste møde i MED-udvalget 

 

Inspiration til dialogen i MED-udvalget/det Formelle Personalemøde 

 

 Hvilken betydning har sygefraværet for vores opgaveløsning? 
 

 Er der faktorer i det fysiske arbejdsmiljø, der kan tænkes at påvirke sygefraværet? Hvis ja 
– hvordan kan vi ændre på de forhold? 
 

 Er der faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, der kan tænkes at påvirke sygefraværet? Hvis ja 
– hvordan kan vi ændre på de forhold? 
 

 Er der forhold kortlagt i APV og/eller trivselsundersøgelse, der peger på nogle faktorer, der 
kan påvirke sygefraværet? 
 

 Er det en bestemt gruppe af medarbejderne, der er langtidsfriske? (f.eks. ift. vagtlag, 
afdelinger, faggrupper, bestemte arbejdsvilkår, anciennitet, alder ) Hvis ja, hvad kan det 
tænkes at skyldes og kan vi bruge det ift. hele gruppen af medarbejdere? 
 

 Hvordan håndterer vi arbejdsdagen, når der er fraværende kolleger? 
 

 Hvad kendetegner en god arbejdsdag hos os og har vi mange af dem? 

 

 Hvordan kan vi få flere gode arbejdsdage? 
 

 Hvordan har vi arbejdet med at påvirke sygefraværet siden sidste møde? 


