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1.

Fraværsoppfølging – varsler til leder

1.1

Plikten til å følge opp sykmeldte

Folketrygdlovens setter krav om aktivitetsplikt fra arbeidsgiver, NAV og den sykmeldte i løpet av
sykmeldingsperioden.
I Visma Enterprise HRM Fravær får ledere automatisk varsel når grensene for aktivitetsplikten
nærmer seg. Mange av de ansatte registrerer selv sine egenmeldinger ved å gå til MinVisma, mens for
PRO overføres de elektronisk fra GAT. Alle sykmeldinger sendes til personalrådgiver som legger de inn
i HRM. Det kjøres rapport hver morgen kl. 07.00 slik at varslene går i arbeidsflyt til ledere med
personalansvar.
Sjekkliste for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere finnes i Compilo. Der ligger det også veiledninger
for samtalen med den sykmeldte og veiledning til utfylling av oppfølgingsplan. I det følgende gjengis
noen av de varslene som er lagt inn i HRM.

1.2

Varslingsgrensene
1.2.1 Uformell kontakt mellom sykmeldt arbeidstaker og leder
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Varselet sendes 5 dager etter første fraværsdag til den som godkjenner fravær på enheten.

1.2.2 Utsending av rutinebeskrivelse

18 dager etter første fraværsdag sender personalrådgiver ut standardbrev til den sykmeldte med
orientering om IA oppfølgingen og en rutinebeskrivelse som sier hva som skal/bør gjøres til enhver
tid i sykmeldingsperioden. Samtidig sender jeg med NAV’s Samtalenotat – en huskelapp til samtale
om muligheter, oppgaver og tiltak for jobb. Er det ikke opprettet sak i ESA på
oppfølgingen gjør jeg det dette nå.
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1.2.3 Utarbeidelse av skriftlig oppfølgingsplan før 4 uker

Før det er gått 4 uker skal det utarbeides en skriftlig oppfølgingsplan med mindre det er opplagt
unødvendig. Varslet sendes ut 3 uker etter første fraværsdag til den som godkjenner fravær på enheten.
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1.2.4 Dialogmøte 1 avholdes

Dialogmøte 1 skal være avholdt innen 7 uker. Varselet sendes ut 5 uker etter første fraværsdag til den som godkjenner fravær på enheten.
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2.

Behandling av varsler for leder i Web
Enhetsleder og andre som mottar varsel får disse via e-post samt i oppgavelisten i web. Her
skjer også videre saksbehandling med mulighet for å legge inn merknader og sette varsel til
Utført. Du får mulighet for å utarbeide, redigere og arkivere oppfølgingsplaner direkte i
Enterprise Web.
I de tilfeller hvor den ansatte har flere stillings-IDer, går det varsel til alle lederne.
Via e-post:
Varsel til behandling i HRM Web

Ansatt: May Britt Sandli (Ansattnr 20219).
Varsel: Utarbeiding av skriftlig oppfølgingsplan før 4 uker.
Beskrivelse: Når sykefraværet har vart i 3 uker og før det er gått 4 uker skal det utarbeides en skriftlig
oppfølgingsplan med mindre det er opplagt unødvendig. Se sjekklisten for oppfølging av sykmeldte i Compilo.
All kommunikasjon skal dokumenteres i opprettet sak på ESA.
Fravær: Sykemelding 24.12.15-31.01.16.
Denne e-posten er automatisk generert av Visma Enterprise HRM.

Via oppgavelisten i Visma web:
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Fra oppgavelisten blir du ledet direkte inn i Medarbeidere/Saksbehandling/Oppgaver
Under "Oppgaver" finner du alle varslene du skal følge opp. Når du setter markøren på et gitt
varsel, får du se detaljer i nederste del av bildet.

For å behandle varsler, går du til Fraværsoppfølging som vist nedenfor:

Søk opp den ansatte og klikk deg på linjen for å få opp detaljene, se figur nedenfor:
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ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: r
STACK:

