
God håndtering af sygefravær 

1  -  5  -  14 

Med denne lille folder ønsker vi at informere 
om Retten i Næstveds sygefravær.  

 
Fogedretten: 
Susan Blixenkrone-Møller 99685310 
Mona Jørgensen 99685243 
Helle Sandgaard 99685250 

 
Skifte/Info: 
Birgit Bjerring Andersen 99685292 
Karin Andersen 99685223 

  
Retsafdelingen: 
Gry Berdiin 99685290 
Janne Jensen 99685252 
Heidi Harboe 99685255 
Afdelingsmobil 25475634 

 
Kasse/administration: 
Administrationschefen 99685230 
Karin Andersen 99685223 
 
Hvis du ikke kan få fat i din afdelingsledelse 
kan du ringe til Administrationschefen mobil  
25475641 

 
Efter hver samtale 
udarbejder afdelings-
lederen et lille notat, 
der lægges på perso-
nalemappen. 

Sygemeldinger skal foretages til 



Fraværsdag 1 

Sygemelding 

Fraværsdag 5 

Dialog 

Fraværsdag 14 

Information om det videre forløb 

Det er vigtigt, at bevare en god 
kontakt fra første sygedag. Vi øn-
sker at give dig de bedste betingel-
ser for at kunne slappe af. Tillid, 
tryghed og anerkendelse er af stor 
betydning for at bevare den gode 
kontakt som er målet. 
 
Du kan forvente at få disse spørgs-
mål fra din leder: 

Det er vigtigt at bevare den gode 
dialog. Din leder kontakter dig, og 
du har mulighed for at fortælle om 
eventuelle problemer, som kan 
være med til at forlænge dit syge-
fravær. 
 
Du kan forvente at få disse spørgs-
mål fra din leder: 

Din leder ringer til dig og skal nu vurdere det 
videre forløb. Du kan forvente at blive kaldt ind 
til en samtale, hvis du fortsat er syg. 
 
Efter max. 4 ugers sygefravær skal der holdes en 
samtale, for at der kan udarbejdes en muligheds-
erklæring. Denne samtale kan dog holdes på et 
hvilket som helst tidspunkt i sygefraværsforløbet. 
 
Du kan forvente at få disse spørgsmål fra din le-
der: 

Hvordan går det? 

Er der noget, jeg kan hjælpe med? 

Der skal tages stilling til, om der skal udarbejdes 
en mulighedserklæring, og i givet fald om du har 
mulighed for at komme ind til et møde? 

Du vil blive kontaktet igen om en uge. 

God bedring! 

Hvordan går det? 

Er der noget, jeg kan hjælpe 
med? 

Er der noget, du går og tænker 
på? 

Anslået varighed? 

God bedring! 

Hvordan går det? 

Er der noget, jeg kan gøre? 

Er der opgaver/aftaler, der skal 
meldes fra til? 

Anslået varighed? 

God bedring! 


