
3. SYGDOM 

RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER VED SYGDOM  

 

FUL § 5: forsømme arbejde ved sygdom = lovligt forfald, dermed ikke ophæve (graviditet) 

- U: pådraget ved forsæt/grov uagtsomhed, forhaling, fortielse, UtU: psykisk 

o H/1978: sygemeldt pga. træthed, underviste på danseskole = bortvisning  

o Fortielse om sygdom, der kan forhindre eller begrænse udførelsen  

- Sygdom = begrundes lægefagligt + begrunde fravær 

- Uarbejdsdygtighed kan være smal i forhold til AG eller bred i forhold til alle  

o Smal: kan arbejde andet sted jf. H/1991, hvor F var syg fra sin ene deltidsstilling pga. 

samarbejdsproblemer, bred: ikke arbejde noget sted  

 

Underretningspligt: hurtigst muligt (begyndelse, senest 2 timer jf. SDPL § 35)  

- Ellers ulovligt forfald, der udgør en grov misligholdelse, hvor AG ikke skal udbetale løn  

- Forlader i løbet af dagen: fortælle berettiget person  

- F skal oplyse om restarbejdsevne, H/2006: F var sygemeldt med museskade, men kunne have 

lavet andet = opsigelse, U: forhaling af helbredelse  

o AG er ikke forpligtet til at modtage arbejdskraft 

 

Dokumentation for sygdom  

- Egenerklæring jf. SPDL § 36 

- Mulighedserklæring jf. SDPL § 36a, tosidet; samtale (funktionsnedsættelse) + lægevurdering  

o Formål: fastholde LM i arbejde, bruges ved tvivl om arbejdsindsats, pligt til deltage   

- Friattest (5. sygedag): lægeerklæring (sygdom + længde)  

 

Varighedserklæring jf. FUL § 5, stk. 4: over 14 dage, AG kan kræve læge/specialisterklæring  

- AG vælger slags, F vælger læge/specialist, U: lang ventetid  

- Nægter, uden grund = bortvisning 

 

Øvrige pligter 

- Ingen pligt til raskmelding eller sygemelde hver dag (aftale, sagligt) 

- Ingen pligt til at stå til rådighed eller hjemmearbejde, ingen pligt til at være hjemme (risiko) 

- SDPL § 7a: sygefraværssamtale senest 4 uger efter første sygedag 

- SDPL § 7b: fastholdelsesplan ved over 8 uger sygdom   

 

Andres sygdom: børn: 1/2 sygedag, tvingende familiemæssige årsager, pleje af nærtstående   

 

Løn: fuld løn + faste tillæg – merarbejde. Dom: stewardesse fik ikke genetillæg  

- § 56-aftaler: AG kan få refusion når sygdomsrisiko er forøget  

 

ARBEJDSGIVERS OPSIGELSESADGANG VED SYGDOM 

 

HR: ikke opsige pga. sygdom, U: belastende for AG (almindeligt opsigelsesvarsel)  

- Urimelig opsigelse jf. FUL § 2b 

 

FUL § 5, stk. 2: AG kan opsige med 1 måneds varsel, hvis F har 120 sygedage med løn i løbet af 12 

måneder (skriftlig aftale)  

- Optælling: weekender (syg fredag og mandag), ferie, arbejdsskade, handicap (hvis tilpasning), 

delvise sygedage  

- Først opsige på 121 dagen 

- Krav: opsige i tilknytning til 120 dage (130 for sent jf. V/1992), F skal være syg  

 


