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HR’s rolle i at integrere 
langtidssygemeldte
Når en medarbejder bliver syge-
meldt på ubestemt tid, har HR en 
vigtig rolle med at sætte sig ind i 
regler og tilbud på området samt 
at støtte op om medarbejderen.

Når en ansat bliver syg, og det 
viser sig at være en længere af-
fære, må HR gå ind og afdække 
og støtte, ud fra det, der er 
muligt, og ud fra det, virksom-
heden har besluttet på området. 
Hvis der ikke allerede foreligger 
en politik, må der udarbejdes 
en på området, så HR, ledere og 
medarbejdere ved, hvordan de 
kan forholde sig.

Jeg hører desværre om ansatte, som ikke har personlig dialog 
med deres arbejdsplads, og som bliver opsagt, straks virksomhe-
den kan gøre det. 

Det er dårligt for den ansatte og absolut også for virksomheden. 
Vi ved, at det koster dyrt i sygeperioden, selvom der er tilskud 
fra kommunen. Og der går måneder, hvor den ansatte ikke bi-
drager, og hvor det koster dyrt at ansætte en vikar. Plus at det er 
dyrt og ressourcekrævende at ansætte en ny. 

Støttemuligheder og økonomi 
Det er derfor god fornuft at støtte langtidssyge og integrere 
dem i virksomhedens arbejde, så de kan bevare tilknytningen til 
virksomheden.

Der findes støttemuligheder i kommunen til medarbejdere, der 
bliver ramt af kronisk eller alvorlig sygdom og handicap. Det kan 
fx være fysioterapeut, stressforløb og samtaler. Kommunen vil 
gøre en del for at sygemeldte kommer tilbage på arbejdspladsen 
hurtigst muligt, så kommunen ikke skal betale sygedagpenge alt 
for længe. 

HR har en vigtig rolle 
for medarbejdere,
der rammes af kronisk  

eller livstruende sygdom  
eller handicap

Denne artikel omhandler HR’s rolle, når medarbejdere får alvorlig eller kronisk 
sygdom eller handicap.

Bente har skrevet og udgivet bogen ”Inspiration til et godt liv – sammen med 
sygdom og handicap”, og hun rådgiver mennesker og arbejdspladser, bl.a. om 
at fastholde ansatte, der rammes af sygdom og handicap.
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Det er dog ikke alle kommuner, der tilby-
der støtte i form af fysioterapeut, coaching 
og stress-forløb. Her kan HR råde og støtte 
medarbejderen til at få den nødvendige hjælp 
i kommunen eller via en eventuel sundheds-
ordning, fx med psykologbistand og fysiote-
rapi. 

Politik omkring  
langtidssygemeldte
For HR er det vigtigt at sætte sig ind i reg-
lerne på sygeområdet og at udarbejde en 
politik på området. Bl.a. med procedurer og 
tidsfrister, og om hvem der vejleder og støtter 
op i processen – samt hvad kommunen kan 
og bør hjælpe med. 

Politik om langtidssygemeldte bør være synlig 
på intranettet, og HR må vejlede nærmeste le-
der og de medarbejdere, der bliver ramt af al-
vorlig eller kronisk sygdom eller handicap. Og 
lederen kan vejlede og støtte medarbejderen i 
at komme tilbage hurtigst muligt – eventuelt i 
et reduceret timetal i en ’indslusningsperiode’. 

Der findes en række støttemuligheder i kom-
munen og paragraffer, der kan give tilskud til 
virksomheden, som har en ansat med sygdom 
eller handicap. Bl.a. § 56, hvor virksomheden 
får tilskud fra dag ét til ansatte, der har brug 
for at melde sig syge hyppigere på grund af 
alvorlig eller kronisk sygdom eller handicap. 

I oktober 2018 udkom bogen ”Inspiration til et 
godt liv – sammen med sygdom og handicap”. 
Det er en bred selvhjælpsbog til mennesker, der 
rammes af alvorlig sygdom og handicap. 

Bogen henvender sig også til pårørende og til 
virksomheder, som ønsker at forstå, hvordan det 
opleves at blive ramt af alvorlig sygdom, og at 
forstå de tanker, personen har om sygdommen  
og arbejdsevnen og livet. 

Forfatteren fik selv en kronisk sygdom uden kur 
i 2011 og oplevede, at der manglede en bog om 
helt almindelige mennesker, der rammes af syg-
dom. Om hvad man gør i praksis, og hvordan man 
skaber et godt liv igen.

I bogen medvirker 12 personer med forskellig 
alder og forskellige sygdomme og handicap. De 
fortæller åbent om deres oplevelser af hele forlø-
bet – lige fra diagnosen, behandlingen, arbejdslivet 
og deres tanker og veje til at skabe et godt liv. 

Der er en række tips og inspiration til at skabe 
et godt liv – ikke på trods af – men sammen med 
sygdom og handicap. Og tips til kommunikation 
med sundheds- og socialsystemet. 

Om  bogen

Bente Bøllingtoft Lindstrøm
cand.mag., forfatter, foredragsholder, 

konsulent og coach i UdviklingSvej
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I DANSK HR kender man til regler 
på området. Læs artikel i august 
nyhedsbrevet Dansk HR  
https://www.danskhr.dk/nyheder/
hr-jura/hvad-goer-du-naar-en-
medarbejder-bliver-syg/

Rent menneskeligt
Den rent menneskelige side af sa-
gen er også værd at tage hånd om. 

Medarbejdere, som rammes af 
alvorlig sygdom eller handicap, 
føler sig ofte isoleret. Og de har 
brug for at føle, at de ikke er 
alene. Og at jobbet stadig er der, 
hvis de kan klare det. 

Det er almindeligt i starten, efter 
en hård diagnose, at man kan 
have svært ved at se sig selv 
komme tilbage i jobbet. I den 
fase vil det være godt, hvis HR og 
nærmeste leder tilbyder samtaler 
eller hyrer en coach med speciale 
i mennesker, der er ramt af syg-
dom/handicap. 

Det vil være menneskeligt at vise 
interesse for, hvordan det går, og 
spørge ind til de tanker, den syge 
har om en eventuel tilbageven-
den. Og det vil give mulighed for 
afklaring af om medarbejderen 
bliver i stand til at vende tilbage 
til arbejdet – og i hvilket omfang. 

Dialog er vigtigt
For alle parters skyld bør nær-
meste leder og/eller HR tager 
kontakt til medarbejderen og 
spørge til de tanker, hun/han har 
gjort om arbejdsevnen og viljen 
til at komme tilbage. Der må 
desværre ikke spørges direkte til, 
hvad medarbejderen fejler. Men 
åbne spørgsmål kan måske få 
medarbejdere til at fortælle, hvad 
der er på spil – og hvad de har 
behov for. 

Spørgsmål som: ’Er der noget jeg 
kan hjælpe med?’ og ’Hvad er 
dine tanker om tilbagevenden i 
dit job?’ viser interesse for med-

arbejderen. Det vil give den sygemeldte oplevelsen af, at virk-
somheden gerne vil dem og bekymrer sig om dem. Og det kan 
skabe længsel efter at være en del af jobbet og afdelingen igen. 

Hvis der ikke kan opnås dialog, kan HR, fremrykke udfyldelse af 
mulighedserklæringen, som er obligatorisk ved længere syge-
meldinger. Her vil medarbejderens tanker om at komme tilbage i 
jobbet blive tydelige. Og her kan der aftales, hvilken støtte med-
arbejderen har brug for, og hvornår medarbejderen kan starte op 
igen – og hvor mange timer om ugen. Og om de bliver i stand til 
at arbejde samme timetal som før sygdommen. Der kan eventuelt 
tilbydes en gradvis tilbagevenden samt rådgivning om mulig-
heder, fx hjælpemidler og tilbud om coaching. 

De involverede i forløbet
Der er fire parter i forløbet; den ansatte, nærmeste leder, kolleger 
og HR. Og måske en femte part i form af en coach, der kan sam-
tale med medarbejdere bl.a. om hans/hendes tanker om frem-
tiden – og hvordan vedkommende ser på en tilbagevending til 
arbejdet.

Nærmeste leder kan bede kolleger kontakte den langtidssyge-
meldte for at vise interesse og støtte. Ofte tror vi, at mennesker, 
der har meldt sig syge, gerne vil være i fred. Mine erfaringer viser, 
at det langt fra er tilfældet. Mennesker trænger til at mærke, at 
der er andre, som interesserer sig for dem og deres situation. Og 
ofte vil kollegerne gerne vise interesse, men trænger til en opfor-
dring – og et OK til at gøre det. 

Rådgivning og coaching af  
medarbejdere med sygdom eller handicap
Mine erfaringer fra mit virke som konsulent og coach i virksom-
heder og med mennesker med sygdom er, at medarbejderen som 
regel gerne vil inkluderes i afdelingens arbejde. Men de tager 
ikke selv initiativet til det, når alvorlig eller kronisk sygdom ram-
mer. Og de har behov for at tale om deres frygt for, om de kan 
vende tilbage, samt sparring omkring muligheder og livsglæde. 
Mit råd er at tilbyde samtaler – eventuelt via en coach – med 
formålet at gøre medarbejderen parat til at vende tilbage. 

Det vil oftest være en fordel for virksomheden at involvere med-
arbejderen – måske på nedsat tid og eventuelt i en overgangs-
periode, til en ny er sat ind i arbejdsområdet. Hvis medarbejderen 
ønsker at søge fleksjob eller førtidspension, kan vedkommende 
eventuelt tilbydes jobpraktik i virksomheden under det afklarende 
ressourceforløb. 

I de tilfælde, hvor der ikke er kontakt mellem medarbejder og 
virksomhed, er det sværere at forestille sig, at det kan blive en god 
proces at vende tilbage til arbejdet. Og arbejdet flytter længere 
og længere væk i bevidstheden, og dermed mister virksomheden 
vigtig viden og kompetence. 

Det betaler sig at vise interesse – det vil være en fordel for alle par-
ter – både økonomisk og menneskeligt. Og det er også god CSR. 

Kilde: HR chefen N
r. 5  2019  – Udgivet af DAN

SK HR  www.danskhr.dk


