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Arbejdsmiljø København (AMK) er
Københavns Kommunes rådgiver om
arbejdsmiljø og arbejdsliv.
Vi arbejder på tværs af kommunens syv
forvaltninger, hvor vi rådgiver
arbejdspladser og ansatte inden for alle
arbejdsmiljøområder.
www.amk.kk.dk
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Hvad er en mulighedserklæring?
En mulighedserklæring er lederens mulighed for at inddrage den
praktiserende læge i, hvilke hensyn der skal tages til medarbejderens
helbred i forbindelse med arbejdet. Den skal ses som et led i det
samlede arbejde med sygdom og fravær hos den enkelte, sammen
med samtaler, fastholdelsesplan og eventuelt kommunens
opfølgning. Den kan anvendes ved kortvarigt, gentaget og langvarigt
fravær.
Mulighedserklæringen består af to dele. Første del af
mulighedserklæringen udarbejdes af medarbejder og leder i
samarbejde, anden del af den praktiserende læge og
medarbejderen. Det foregår rent praktisk sådan, at leder og
medarbejder bliver enige om oplægget og begge underskriver
erklæringen. Medarbejderen tager blanketten med til sin læge, og
det er nu op til lægen at vurdere, om denne plan er forsvarlig.
Men det bliver måske slet ikke nødvendigt at inddrage lægen. Det
er derfor en god idé at overveje nødvendigheden af en
mulighedserklæring i hver sag, frem for at have en generel regel på
arbejdspladsen.
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Hvorfor undlade en mulighedserklæring?
Når leder og medarbejder har en god dialog om
fastholdelsesplanen, og der er gensidig tillid og enighed om,
hvordan medarbejderen skal takle arbejdet i forbindelse med
funktionsnedsættelsen, er der ingen grund til at indhente en
mulighedserklæring.
Medarbejderen skal have en rimelig frist (op til 14 dage), for at
tilvejebringe mulighedserklæringen. Det kan være med til at
trække tiden unødigt ud i en tilbagevendingsproces.
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Hvornår er en mulighedserklæring så
en god idé?
Hvis leder er i tvivl, om det er forsvarligt og foreneligt med
helbredet, at medarbejderen arbejder på uændrede vilkår.
Leder har ret til at spørge til, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen
kan klare, men ikke at spørge til diagnoser og konkret behandling og
kan derfor være i tvivl, om medarbejderen har kontakt med sin læge
og er i gang med relevante undersøgelser eller behandling, som
leder frem til helbredelse og fuld arbejdsdygtighed igen.
Leder kan have brug for lægens vurdering af sygdommens
varighed, men her kan den mere enkle varighedserklæring også
stadig anvendes, eller der kan indhentes fri attest fra lægen.

Hvis det ikke er muligt for leder og medarbejder at blive
enige om en aftale, som kan skrives i
mulighedserklæringen, kan leder bede om fri attest fra
lægen om lovligt forfald og varighed af sygdommen.
Denne anmodning går som tidligere igennem
medarbejderen, som er forpligtet til at samarbejde.
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Eksempel 1:
Mulighedserklæring ved hjerneblødning
En medarbejder i hjemmeplejen har haft en mindre
hjerneblødning og har været sygemeldt en måned. Han raskmelder
sig og vil gerne tilbage til arbejdet. Lederen holder et møde med
ham for at lave en fastholdelsesplan. Medarbejderen mener, at han
kan klare de fleste arbejdsopgaver, men lederen er usikker på, om
han er helt realistisk og om det er forsvarligt at starte på arbejde.
Hun vil derfor gerne have lægens vurdering af medarbejderens
helbred ift. arbejdet. Derfor beder hun om en mulighedserklæring,
som hun og medarbejder udfylder sammen. Eksemplet illustrerer
kun udfyldelse af punkterne 3, 4 og 6:
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Arbejdsmiljø København anbefaler, at mulighedserklæringens
punkt 6 indgår i en fastholdelsesplan for den enkelte medarbejder
og inddrages som en del af det løbende APV-arbejde med det
formål at koble arbejdet med sygefraværet til den generelle
forebyggelse på arbejdspladsen.
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Eksempel 2:
Mulighedserklæring ved diskusprolaps
En administrativ medarbejder med diskusprolaps i nakken har fået
behandling uden effekt. Man ønsker ikke at operere, så nu venter
hun på spontan bedring. Hun vil gerne arbejde, men tilstanden er
svingende, og hun er usikker på, om det forhaler helbredelsen, hvis
hun arbejder. Arbejdsgiveren vil gerne have medarbejderen tilbage
i det omfang, det er forsvarligt og vil derfor gerne have lægens bud
på det:
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Eksempel 3:
Mulighedserklæring ved stress
En 39-årig AC ’ er sygemeldt pga. stres. I samtalen med sin leder
fortæller han, at han længe har følt sig presset af for mange
arbejdsopgaver. Det er især rollen som tovholder på projekter, der
er krævende, men også uklar prioritering af opgaver belaster. Han
er i kontakt med sin læge og modtager behandling. Lederen vil
gerne støtte medarbejderen, men er usikker på, hvad der er bedst
for ham og skal samtidig tage hensyn til det øvrige personale og
opgaveløsningen. Hun ønsker et samarbejde med lægen, og de
udfylder mulighedserklæringen sammen.
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Hvor kan man få hjælp?
Arbejdsmiljø København og Tidlig Indsats / SYFO kan være
behjælpelig med vejledning og rådgivning i processen frem til
konkrete løsninger og kan kontaktes på telefon: 3366 5766 eller
www.amk.kk..dk
Man kan også læse Arbejdsmarkedsstyrelsens ”vejledning til
virksomheder om mulighedserklæringen” på
Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: www.bm.dk
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En mulighedserklæring er
lederens mulighed for at
inddrage den praktiserende læge
i, hvilke hensyn der skal tages til
medarbejderens helbred i
forbindelse med arbejdet.
Den skal ses som et led i det
samlede arbejde med sygdom og
fravær hos den enkelte, sammen
med samtaler, fastholdelsesplan
og eventuelt kommunens
opfølgning. Den kan anvendes ved
kortvarigt, gentaget og langvarigt
fravær.
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