Brøndby

Fraværs- og fastholdelsespolitik
- om virksomhedens håndtering af medarbejderes sygdom
Det kan være en god ide at udarbejde en synlig
fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden,
så både medarbejdere og ledere kender proceduren for, hvad der sker under sygdom.
Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør tilpasses virksomhedens lokale forhold, men vil typisk
indeholde mål for indsatsen for at nedbringe fraværet og beskrivelse af de anvendte metoder og
tilbud, eksempelvis: Forebyggelsestiltag, syge-

fraværssamtaler, trivselssamtaler, samt lokale aftaler om job på særlige vilkår på baggrund af de
sociale kapitler i overenskomsterne.
Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør også angive retningslinier for, hvordan og hvornår de enkelte metoder og tilbud tages i brug.
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