21.06.1
Side 1

REGIONERNES LØNNINGS- OG
TAKSTNÆVN

Regulativ
om
tjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom

_________
2007

21.06.1
Side 2
Indholdsfortegnelse

ANMELDELSE AF SYGDOM OG TILVEJEBRINGELSE AF HELBREDSOPLYSNINGER ............................................................................. 3
§ 1............................................................................................................ 3
§ 2............................................................................................................ 4
NOTERING AF SYGEDAGE ..................................................................... 5
§ 3............................................................................................................ 5
NEDSAT TJENESTETID ........................................................................... 5
§ 4............................................................................................................ 5
§ 5............................................................................................................ 6
IKRAFTTRÆDELSE .................................................................................. 6
§ 6............................................................................................................ 6

21.06.1
Side 3
På grundlag af forhandling med Kommunale Tjenestemænd og
Overenskomstansatte og Sundhedskartellet samt i medfør af § 38,
stk. 4, i Tjenestemandsregulativ for ansatte i regionerne fastsætter
Regionernes Lønnings- og Takstnævn følgende regulativ.
Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ for ansatte i regionerne.
Regulativet omfatter endvidere lærere i “den lukkede gruppe”.

ANMELDELSE AF SYGDOM OG TILVEJEBRINGELSE AF HELBREDSOPLYSNINGER
§ 1.
Stk. 1.
Sygdomsforfald skal uden ugrundet ophold anmeldes til tjenestestedet.

BEMÆRKNINGER:
Det påhviler vedkommende tjenestemand at sørge for, at
tjenestestedet inden arbejdstidens begyndelse på den første sygedag eller snarest muligt derefter modtager meddelelse om sygdomsforfaldet.
Stk. 2.
Sygdomsforfald skal dokumenteres ved en af tjenestemanden underskrevet erklæring eller på forlangende ved lægeattest.
Stk. 3.
Under sygdom af mere end 2 ugers varighed kan det forlanges, at
tjenestemanden fra en læge fremskaffer nærmere oplysning om
sygdommens varighed.

21.06.1
Side 4
Stk. 4.
En tjenestemand, der hyppigt er sygemeldt, eller hvis tilstand i øvrigt
giver anledning til tvivl om, hvorvidt han kan anses for helbredsmæssigt egnet til at varetage sin stilling, har pligt til at fremskaffe
aktuelle helbredsoplysninger, som forlanges til brug ved bedømmelse af tjenstdygtigheden.

BEMÆRKNINGER:
De helbredsoplysninger, regionen kan pålægge tjenestemanden at fremskaffe for at vurdere tjenestemandens helbredsmæssige egnethed til at varetage sin stilling, må alene vedrøre den aktuelle sygdom. Jf. i den forbindelse Lov
om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet,
som tillige omfatter de regionale tjenestemænd, hvor § 2,
stk. 1, angiver, at en arbejdsgiver alene må anmode om
helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens
arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Opmærksomheden skal tillige henledes på § 10 i den samme lov.
Stk. 5.
I sager, der jf. stk. 4 giver anledning til tvivl, kan regionerne mod betaling indhente en lægelig udtalelse fra Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager.

§ 2.
Udgifter til lægeattest efter § 1, stk. 2 og 3, og udgifter til speciallægeundersøgelse eller anden særlig undersøgelse, som forlanges foretaget efter § 1, stk. 4 afholdes af regionsrådet.
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NOTERING AF SYGEDAGE
§ 3.
Stk. 1.
For enhver tjenestemand føres en sygedagsliste, der skal indeholde
oplysning om tidspunktet for hver sygeperiodes begyndelse og ophør af det samlede antal sygedage.
Stk. 2.
Har tjenestemanden opnået tilladelse til at udføre tjeneste med
nedsat tjenestetid, foretages notering herom på sygedagslisten.

NEDSAT TJENESTETID
§ 4.
Stk. 1.
En tjenestemand, der af helbredsmæssige grunde midlertidigt er
ude af stand til at udføre fuld tjeneste, kan opnå tilladelse til nedsættelse af tjenestetiden med indtil halvdelen i indtil 3 måneder med
bibeholdelse af fuld lønning. Tilladelsen til nedsættelse af tjenestetid
meddeles af regionsrådet. Nedsættelse af tjenestetiden ud over 3
måneder kan ske efter regionesrådets beslutning, idet der samtidig
tages stilling til tjenestemandens lønmæssige stilling under den fortsatte tjenestetidsnedsættelse.
Stk. 2.
En tjenestemand, der er delvis utjenstdygtig som følge af tilskadekomst under udførelse af tjenesten, kan efter regionsrådets beslutning opnå tilladelse til nedsættelse af tjenestetiden for begrænset tid
eller indtil videre med bibeholdelse af fuld lønning.

Stk. 3.
Hvis regionen finder det nødvendigt, kan der i sager som nævnt i
stk. 1-4 indhentes en lægelig vurdering direkte fra Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager mod betaling af et af Finansministeriet fastsat beløb.
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§ 5.
Den tid, i hvilken en tjenestemand udfører tjeneste med nedsat tjenestetid i henhold til § 4, indgår uafkortet i lønancienniteten og pensionsalderen.

IKRAFTTRÆDELSE
§ 6.
Regulativet har virkning fra den 1. januar 2007.

