Socialradgiver i Metal Midt Skive-Viborg
Afdelingen har ansat Anne-Margrethe Melin som socialrådgiver.
Hun har været tilknyttet Dansk Metal siden 2004 i forskellige afdelinger.
Anne- Margrethe arbejder med arbejdsskadesager, sygedagpenge, ressourceforløb, kontanthjælp, bevilling af
henholdsvis revalidering, fleksjob og pension. Så har du brug for hjælp indenfor et af disse felter så kontakt
afdelingen på telefon 96 25 25 20 og book en tid.
Erfaring viser, at ca. 10% af metal medlemmer løbende har- eller får en arbejdsbetinget lidelse. Typisk er
disse skader relateret til Faget, fx mekanikere med knæ, hænder, skuldre ryg/lænd, Oliefyr montører med
knæ, Smede med bl.a. høreskader, ryg, hænder, hvide fingre, Industriteknikere bl.a. eksemer, hudlidelser
m.v. En udredning sker i samarbejde med Arbejdsmedicinsk klinik, hvor Dansk Metal har henvisningsret.
Hvis du bliver sygemeldt, er det vigtigt, at du er opmærksom på flg.
• Skyldes sygdommen påvirkninger på mit arbejde
• Bliver det et langvarigt forløb
• Ser jeg mig selv i mit erhverv, efter jeg er blevet erklæret rask
• Ser jeg mig selv i fuld ordinær beskæftigelse efter raskmelding
• Har jeg skånebehov, hvis du har skånebehov/begrænsninger, kan det skyldes påvirkninger fra dit
arbejde.
• Har jeg brug for en § 56, dvs. en aftale mellem kommune og arbejdsgiver, således at arbejdsgiver får
refusion fra første sygedag ved sygemelding som følge af kronisk sygdom
• Har jeg brug for arbejdspladsindretning, for at bibeholde mit arbejde
• Har jeg brug for personlig assistance for at bibeholde mit arbejde
Har brug for hjælp til at komme videre, så kontakt os på 96 25 25 20
Anne-Margrethe har også mulighed for at deltage i møder på jobcenteret, hvis du føler dig usikker
Du skal være opmærksom på, at sygedagpengeretten som hovedregel ophører efter 22 uger, der kan dog
være forlængelsesmuligheder. Dette kan du få nærmere besked om, hvis du kontakter os.
Du vil dog fortsat have et fortsat forsørgelsesgrundlag, det er dog til en sats, der er som kontanthjælp, men
ikke under samme regler som kontanthjælp.
Reglerne indenfor sygedagpenge, revalidering, ressourceforløb, fleksjob samt pension er meget komplekse,
så det er vigtigt for dig at blive klar på, hvilke krav, der er til dig, og hvilke krav der er til jobcenteret.
Ved arbejdsskader eller erhvervsbetingede lidelser har Anne-Margrethe mulighed for at støtte dig igennem
forløbet.

