
Tips til håndtering av 
langtidssykmeldte

IDÉBANKEN



Hva er målet?

• At den ansatte kommer tilbake i jobb.. 
• .. i en eller annen stilling. 
• .. i en eller annen prosent.

• En best mulig løsning for begge parter. 



Medarbeiderens
situasjon, behov, 
retter og plikter.

Virksomhetens
situasjon, behov, 
retter og plikter



Du som leder er en nøkkelperson

• Hva er dine holdninger? 
• Hvordan snakker du om sykefravær?



› Klikk her for å gå til artikkelen

https://www.idebanken.org/kloke-grep/artikler/synliggjor-dine-holdninger-til-sykefravaer


Bli trygg på regler og rutiner 

• Dette må være på plass
• Du må være trygg på dem.
• Medarbeiderne må kjenne til dem. 



› Klikk her for å gå til artikkelen

https://www.idebanken.org/kloke-grep/artikler/rutiner-og-retningslinjer-for-sykefravaersoppfolging


Ta samtalen(e) – det er viktig

• Lytt til hva medarbeideren har å si. 
• Still åpne spørsmål.
• La medarbeideren komme med de gode 

forslagene; Hva tenker du?
• Bygg på motivasjon.

• Ikke fastslå.
• Ikke hopp rett på løsningene.





Tilrettelegg arbeidet – se muligheter 

• Se etter muligheter og det som kan motivere. 
• Sørg for et godt system for tilrettelegging. 

• Lag en oversikt over alternative arbeidsoppgaver.
• Noe alle kjenner til, la de ansatte medvirke.

• Begynne med gradering?
• Ha fokus på arbeidsevne og ikke diagnose.
• Begrenset tidsperiode for tilrettelegging.



› Klikk her for å bestille eller laste ned heftene

https://materiell.idebanken.org/


› Klikk her for å gå til kurset

https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/den-vanskelige-samtalen-en-digital-treningsarena-ledere-i-staten


Skap en god arbeidskultur og 
et godt arbeidsmiljø

Hva kommer den sykmeldte tilbake til?

• En positiv og støttende arbeidskultur? 
• En godt organisert arbeidsplass – godt arbeidsmiljø?

• Er det noe med måten vi organiserer, planlegger og 
gjennomfører arbeidet vårt på som kan bli bedre? 





› Klikk her for å bestille 
eller laste ned heftet

PODKAST: Hva gjør vi når 
noen sliter psykisk på jobben?

› Klikk her for å gå 
til episoden

https://materiell.idebanken.org/
https://www.idebanken.org/aktuelt/hva-gjor-vi-nar-noen-sliter-psykisk-pa-jobben


Tips til prosessen

• Vær tålmodig. 
• Ikke si deg ferdig når medarbeideren 

kommer tilbake. Det er en kritisk fase. 
• Sett sykefravær på agendaen – på en 

positiv måte.



Virkemidler? 

• Bruk gode hjelpere 
• Når absolutt alt er prøvd ut:

› NAVs tilskudd til ekspertbistand 

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Tiltak+for+a+komme+i+jobb/tilskudd-til-ekspertbistand


› Klikk her for å gå til 
«Kloke grep»

https://www.idebanken.org/kloke-grep?topic=f27b9598-8377-4a6b-b2d7-be7e52ff5155


Gjør så godt du kan!

• Ikke la det beste bli det godes fiende. 
• Medarbeideren kommer raskere tilbake når 

arbeidsplassen legger til rette for det. 
• Er du involverende og bidrar med konstruktiv 

tilrettelegging, ser alle at dette er en god 
arbeidsplass som tar vare på medarbeiderne!



Lykke til!

www.idebanken.org

http://www.idebanken.org/
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