
SYGEFRAVÆR OG SYGEMELDING I ACA 
 
 

GENERELT OM SYGEFRAVÆR 

Administrationscenter Arts arbejder målrettet med nedbringelse af sygefraværet og øgning af tilstedeværet 
på arbejdspladsen. Målet er, at sygefraværet i ACA fra 2020 og frem, er på niveau med statens gennemsnit 
som aktuelt er på 8 dage pr. år pr. medarbejder. 

Det er vigtigt for driften og trivslen i ACA, at vi er så mange som muligt på arbejde hver dag. Vi udfører 
vigtige opgaver, som er af stor betydning for de studerende samt kolleger på fakultetet og i 
fællesadministrationen, og der er brug for os alle for at kunne løfte denne opgave. 

Men vi kan alle blive syge og have brug for at blive hjemme fra arbejde. I disse situationer er det ledelsens 
ansvar, at driften og kollegerne påvirkes mindst muligt. På den baggrund har ACA’s ledelse fastsat 
nedenstående retningslinjer for sygemelding og opfølgning. 

 
 

SYGEMELDING 

Retningslinjer for sygemelding i ACA (gælder alle afdelinger) 

Hvis du på grund af sygdom ikke er i stand til at møde på arbejde, skal du meddele dette så tidligt som 
muligt den første fraværsdag. Følgende skal have besked: 

• din nærmeste leder, så denne har mulighed for at tage stilling til, om der er brug for 
ændret tilrettelæggelse af driften på baggrund af dit fravær 

• dine nærmeste kolleger, så de eventuelt kan hjælpe med at varetage dine opgaver, aflyse 
aftaler og lignende. Skrive gerne i din kalender, at du er fraværende og sæt et autosvar på 
mailen, hvis det er muligt. 

• registerer dit sygefravær via mitHR (dette gælder ikke ACA Bygning og Rengøring) 

Du kan ringe, sende en sms eller en mail. Angiv gerne hvor længe du forventer at fraværet vil vare. Det kan 
hjælpe din enhed i planlægningen af arbejdet i dit fravær, og det vil være et pejlemærke for din leder i 
forhold til opfølgning. Hvis dit sygefravær varer mere end 3 arbejdsdage, vil din leder kontakte dig for at 
følge op på dit fravær – hvis du ikke selv forinden har givet en status. 

 
 

KORT OM OPFØLGNING PÅ SYGEFRAVÆR 

Dette er en kort gengivelse. Du kan læse mere om Aarhus Universitets retningslinjer for opfølgning på 
sygefravær her. 

 

Længerevarende sygefravær 
 

Hvis dit sygefravær er længerevarende, vil du blive indkaldt til en sygefraværssamtale senest efter 14 dage. 
Derefter vil der blive afholdt sygefraværssamtaler med 2 til 4 ugers mellemrum. Du kan gå i dialog med din 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/fravaer/sygdom/


leder om, hvilke behov du har i forhold til sygefraværssamtalerne. Du er ikke forpligtet til at oplyse 
arbejdspladsen, hvad du fejler. Formålet med samtalen er, at din leder får viden om, hvor længe du 
forventes at være fraværende samt at drøfte, om der er noget arbejdspladsen kan gøre, for at du kan 
vende tilbage til arbejdet. 

Du har ret til at have en bisidder med til en sygefraværssamtale. 

Hyppigt sygefravær 

Hvis du har hyppigt sygefravær kan du efter din leders konkrete vurdering blive indkaldt til en 
sygefraværssamtale. Hyppigt sygefravær kan eksempelvis være 4 sygeperioder indenfor 6 måneder eller 
over 10 sygedage i løbet af et år. Formålet med samtalen er, at du og din leder kan drøfte dit fravær og 
planlægge, hvordan dit sygefravær kan mindskes, herunder om der er noget arbejdspladsen kan gøre. 

Du har ret til at have en bisidder med til en sygefraværssamtale. 

Lægeerklæring 

Du kan af din leder blive bedt om at skaffe en lægeerklæring, som kan give din leder viden om varigheden 
eller omfanget af din uarbejdsdygtighed. Din leder kan også beslutte, at I sammen udfylder en 
mulighedserklæring, som vil indeholde en lægefaglig vurdering af dine muligheder for at varetage de 
planlagte opgaver. 

Læs mere om lægeerklæringer her. 
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