
Når en medarbejder  
bliver sygemeldt med  
stress eller mistrivsel

Guide til lederen 



Stress er nu ifølge WHO  
én af de primære årsager  
til sygdom i Europa.

Antallet af danskere med psykisk 
sygdom eller dårligt mentalt helbred er 
vokset eksplosivt de seneste år. Hver 
fjerde dansker rammes af psykisk syg-
dom, inden de fylder 50 år. Hvis man ser 
på hele livsforløbet, er tallet op mod hver 
tredje dansker.

Som leder er det en del af ledelsesop-
gaven at være opmærksom på, om dine 
medarbejdere viser tegn på psykisk 
mistrivsel. Og skulle en af dine medarbej-
dere være ramt af stress eller mistrivsel, 
kan en sygemelding måske undgås. 

Så hvad er det helt konkret, du som leder 
kan gøre ved mistrivsel eller begyndende 
stress?

Professionel nysgerrighed er med til at 
forebygge mistrivsel og stress
Har du en medarbejder, som viser tegn  
på begyndende stress? 

Hvis en medarbejder er særlig udfordret 
i en periode, er det vigtigt, at din medar-
bejder i samarbejde med dig som leder, 
finder ud af, hvilke muligheder der er for 
at ændre på situationen.

Med professionel nysgerrighed og uden 
at overskride medarbejderens grænser 
kan du spørge ind til medarbejderens 
problemer og derefter tage ansvar for at 
hjælpe medarbejderen med en løsning.

For gode råd til, hvordan du kan gribe 
samtalen an, kan du få konkrete værk- 
tøjer på Danica Pension erhverv: Stress

Hvis du konstaterer, at din medarbejder 
er i mistrivsel eller har fået stress, så 
anbefal medarbejderen at tage kontakt til 
Danica Pension. Brug os – hellere i dag 
end i morgen. Jo tidligere medarbejderen 
kommer i behandling mod stress, desto 
hurtigere virker behandlingen, og desto 
mindre er skadevirkninger såsom angst 
og depression.

Guide til lederen

https://danicapension.dk/erhverv/sundhed-forsikringer/plug-play-sundhedsvaerktoejer/stress-hjaelp


Hvis en medarbejder er  
ramt af mistrivsel

Inspiration til emner du kan tale med din  
medarbejder om, når de er ramt af mistrivsel

Kan en sygemelding  
undgås?

Det kan være vanskeligt at få talt om de 
helt konkrete udfordringer, medarbejde-
ren oplever. Som inspiration kan du tage 
udgangspunkt i disse emner: 

•  Hvilke forhold på arbejdspladsen  
har været med til at udløse stress-
symptomer?

•  Har der været tale om en usædvanlig 
stressende periode, som nu er over-
stået, eller er der tale om et konstant 
højt arbejdspres?

•  Har der været tale om mange organi-
satoriske forandringer?

•  Har du fået den nødvendige støtte til  
at omstille din arbejdsindsats til de 
nye vilkår?

•  Har der været tale om uklar forvent-
ningsafstemning, uklare mål og priori-
teringer?

•  Har det været tydeligt, hvem der har 
ansvaret for, at dine arbejdsopgaver 
og arbejdsvilkår hænger sammen?

•  Hvordan kan dine arbejdsforhold  
forandres?

•  Hvilke personer skal inddrages for  
at skabe eventuelle forandringer?

•  Er der særlige situationer, som har 
påvirket din trivsel?

•  Har der været arbejdsfunktioner, som 
har været særligt belastende?

•  Er der nogle relationer, som har været 
særligt udfordrende for dig?

HUSK: at tage referat af møderne og 
følge op hyppigt.

For at I kan undgå en mulig sygemelding, 
kan det være en god idé, at du sammen 
med din medarbejder gennemgår alle 
opgaver og får overblik over omfanget.

Noget skal sandsynligvis uddelegeres, 
og dette skema kan være en hjælp til at 
skabe overblik:

Opgave Tidsforbrug Deadline Samarbejds- 
partner

Kunde Prioritering Delegering  
til hvem 



Trivselssamtaler
Inspiration til emner du kan tale med din  
medarbejder om, når de er ramt af mistrivsel

Når en medarbejder  
bliver sygemeldt:

Følg op med hyppige trivselssamtaler om de 
emner, I har talt om, i den indledende drøftelse.  
Det kan eksempelvis være en gang om ugen  
og gerne på et fast ugentligt tidspunkt.

Der er ofte mange spørgsmål og udeståender, når en af dine  
medarbejdere bliver sygemeldt. Her finder du ’lederens tjekliste’  
til at håndtere situationen, når en medarbejder bliver sygemeldt.

   Er der udestående opgaver?

     Er der kolleger eller andre, som skal 
orienteres om medarbejderens 
fravær?

    Skal der oprettes auto reply på mail?  

     Skal opkald og sms til medarbejderen 
viderestilles til en kollega?

    Aftal faste tidspunkter for telefonisk 
kontakt med den sygemeldte med- 
arbejder.

     Aftal med den sygemeldte, om  
kollegaer må kontakte medarbejderen 
eller ej.

     Orienter jeres HR- eller lignende  
funktion.

    Vejled medarbejderen i at rette  
kontakt til Danica Pension for at få 
hjælp til mulig behandling.

Vær professionel nysgerrig på medarbejderens situation.

Aftal en hurtig og let tilgængelig vej til hjælp til medarbejderen, hvis symptomer 
eller ubehag blusser op.

Hold fast i de aftaler, I sammen laver. Afvigelser fra medarbejderens side er ofte et 
symptom på, at noget ikke er, som det skal være.



Samtaler med en sygemeldt  
medarbejder

Inspiration til emner du kan tale med din  
medarbejder om, når de er ramt af mistrivsel

Hvad må du spørge om?

Når din medarbejder bliver sygemeldt,  
er det vigtigt at holde kontakten til din 
medarbejder med løbende samtaler.  
Aftal tidligt i forløbet hvordan og hvor  
ofte, I skal tale sammen. 

Hvad kan I tale om?
Samtalerne skal sikre, at I holder den 
gode relation, og at din medarbejder  
bevarer kontakten til arbejdspladsen.  
Det gør det nemmere, at vende tilbage 
igen. Samtalen skal også sikre, at du som 

leder kan få afdækket, hvor længe medar-
bejderen regner med at være sygemeldt, 
og om der er mulighed for, at medarbejde-
ren kan vende hurtigere tilbage i jobbet. 

I kan for eksempel tale om, hvorvidt noget 
kan gøres for, at din sygemeldte medar-
bejder hurtigere vender tilbage til arbejds-
pladsen. Kan en ændring i opgaver i en 
periode eksempelvis gøre det lettere for 
medarbejderen at vende tilbage?

Mange har berøringsangst i forhold til, 
hvad de må/kan tillade sig at spørge en 
syg medarbejder om. Her er eksempler 
på, hvad du som leder må og kan spørge 
om.

•  Hvor længe forventer du at være syge-
meldt?

•  Er der noget, vi på arbejdspladsen 
kan gøre, for at du vender hurtigere 
tilbage?

•  Hvilke af dine normale opgaver vil 
være svære at udføre i øjeblikket?

•  Er der andre opgaver, der vil være 
nemmere?

•  Hvordan skal arbejdsdagen se ud, for 
at du kan klare den, selvom du ikke er 
helt rask?

•  Hvordan kan vi i fællesskab lave en 
plan for, hvordan du hurtigst muligt 
kommer godt i gang igen?

Knap hver femte dansker  
i beskæftigelse har et højt  
stressniveau. 



Hvad skal du som leder huske på, 
når medarbejderen er sygemeldt?

Inspiration til emner du kan tale med din  
medarbejder om, når de er ramt af mistrivsel

Hvad siger reglerne?

•  En tidlig indsats forebygger længe-
revarende sygefravær. Jo hurtigere 
vi kommer i gang med at hjælpe 
medarbejderen med Danica Pensions 
indsatser, desto større er muligheden 
for en hurtig raskmelding.

•  Oplys medarbejderen om den for-
sikringspakke, medarbejderen har 
adgang til via Danica Pension.

•  Er et længerevarende fravær sandsyn-
ligt, kan I gennem Nemrefusion give 
Danica Pension besked om, at I har  
en sygemeldt medarbejder.

•  Ved sygefravær over 30 dage skal I 
søge sygedagpengerefusion gennem 
NemRefusion på Virk.dk senest fem 
uger fra første sygefraværsdag.

•  Når din medarbejder har anmeldt tab 
af erhvervsevne, tilbydes I ledelse/
HR vejledning gennem socialrådgi-
verfunktionen i Danica Pension, hvor 
fokus er fastholdelse og tryghed under 
sygefraværsperioden.

Som leder kan det kan være en forvir-
rende omgang at finde rundt i junglen af 
paragraffer og regler for sygemeldinger. 
Vi har nedenfor prøvet at samle de væ-
sentligste lovmæssige huskeregler:

Den lovpligtige sygefraværssamtale 
En arbejdsgiver har en lovmæssig 
forpligtelse til at afholde en personlig 
sygefraværssamtale med medarbejderen 
senest fire uger efter den første sygedag. 
Formålet med samtalen er, at medarbej-
deren kan vende tilbage til arbejdet. 

Må man kontakte en syg medarbejder?
Ja, som leder må du gerne ringe til en 
sygemeldt medarbejder. Det giver især 
mening, hvis der er tale om længereva-
rende sygdom. 

Hvad må en leder ikke spørge om
Du må ikke spørge din medarbejder, hvad 
han/hun fejler. 

Men du kan og bør fokusere på, hvad 
der skal til, for at medarbejderen kan 
komme tilbage til arbejdspladsen. Er det 
for eksempel muligt for medarbejderen at 
vende gradvist tilbage?

Mulighedserklæring
Mulighedserklæringen består af to dele. 
Del ét udfyldes af leder og medarbejder 
og beskriver, hvilke opgaver der skal va-
retages, og hvornår medarbejderen kan 
vende tilbage til arbejdet. 

Efterfølgende udfyldes erklæringens 
anden del af din medarbejders læge, så 
man får en lægefaglig vurdering af, om og 
hvornår medarbejderen kan genoptage 
arbejdet.



Når medarbejderen er klar til at 
vende tilbage til arbejdet

Inspiration til emner du kan tale med din  
medarbejder om, når de er ramt af mistrivsel

Når din medarbejder melder sig klar til at komme tilbage – helt eller delvist – er det en 
god ide med en plan for tilbagevendingen. Den kunne for eksempel se således ud:

Sammen med modellen på venstre side får du her et helt konkret redskab, som I 
kan bruge i forbindelse med tilbagevendingsplanen.

Trin 1: Start med det kendte
Start med sammen at definere de arbejdsopgaver, der kan 
arbejdes med i starten af forløbet. Start ud med kendte og  
rutineprægede opgaver.

Trin 2: Faste arbejdstider
Planlæg faste arbejdstider i starten, og sørg for at  
overholde dem.

Trin 3: En god arbejdsdag?
Læg faste ugentlige opfølgningsmøder i kalenderen  
(cirka 10 minutter) de næste to til tre måneder og prioriter 
møderne. Lederen er ansvarlig for at indkalde.

Trin 4: Opfølgningsmøder
Find i fællesskab ud af, hvad der kendetegner en god  
arbejdsdag. Opstil på baggrund heraf en række milepæle,  
som løbende evaluerer på opfølgningsmøderne.

Trin 5: Orientér kollegaerne
Lederen orienterer kollegaerne om planen. Sørg især for at 
klargøre de faste arbejdstider, så kollegerne ved, hvad de  
kan forvente.

Trin 6: Hold jer til planen Hold jer til planen, og lær af forløbet.

Tema Aftalt den  
XX XX

Aftalt den  
XX XX

Aftalt den  
XX XX

Arbejdstid

Arbejdsopgaver

Samarbejdsflader  
og realationer

Fysisk placering

Information

Opfølgning

De væsentligste ting, I skal  
overveje, når planen udfyldes



Inspiration til emner du kan tale med din  
medarbejder om, når de er ramt af mistrivsel

Husk kommunikation og  
information til andre

•  Aftal som det første, hvad medarbej-
deren skal gøre, hvis tingene bliver 
svære. Det kan være dig som leder 
eller en udvalgt kollega, som medar-
bejderen kan komme til, hvis det bliver 
svært.

•  Hvad er vigtigt for medarbejderen i for-
hold til, hvornår arbejdstimerne ligger?

•  Hvordan ser en god første uge/måned 
ud for medarbejderen i forhold til antal- 
og placering af timer?

•  Er der nogle særlige tidspunkter på 
dagen, hvor medarbejderen er mere 
frisk?

•  Har medarbejderen nogle aftaler hos 
psykolog eller læge, som I skal tage 
højde for?

•  Skal arbejdstiden placeres, så med-
arbejderen holder frokostpause med 
sine kolleger?

Drøft for eksempel med din  
medarbejder:

•  Hvad ønsker din medarbejder, at du 
fortæller dine kolleger?

•  Er der noget, som medarbejderen ikke 
vil have, at de får at vide?

•  Er der nogen, som har særlig brug for 
at blive informeret om jeres aftaler? 
Skal du eller medarbejderen gøre det?

•  Hvordan kunne medarbejderen tænke 
sig, at kollegerne tager imod ham/ 
hende, når arbejdet påbegyndes igen?

•  Vil medarbejderen gerne have, at 
kollegaerne spørger til situationen, 
eller har han/hun det bedst med, selv 
at fortælle.

Tilbagevendelsesplanen er lederens  
ansvar, men bygger altid på en dialog 
med medarbejderen.

Brug for sparring? 
Kontakt Danica Pension,  
Healthcare Erhverv på 45 13 17 17  
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Danica Pension har erfarne socialrådgivere, der giver råd om, hvordan du 
som leder kan håndtere eventuel mistrivsel eller stress hos en medarbejder. 

Vi drøfter jeres muligheder og giver konkret sparring, hvis en medarbejder  
er sygemeldt eller nærmer sig en sygemelding.

Kontakt Danica Pension, Healthcare Erhverv på 45 13 17 17.

Brug for sparring?


