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SYGEMELDT - HVA´ NU? 

Som sygemeldt står du i en uvant og måske lidt utryg situation - ofte med en 
række ubesvarede spørgsmål. Kan jeg beholde mit job? Hvordan vil det påvirke 
min økonomi? Hvor lang tid skal jeg være sygemeldt? Hvem kan hjælpe mig? Og 
hvad kan jeg selv gøre for at komme hurtigt tilbage? 

I jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere din syge-
melding, så du ikke mister jobbet - eller så du igen kan stå til rådighed for 
arbejdsmarkedet. For at vi kan arbejde bedst muligt sammen, er det vigtigt, at 
du bruger lidt tid på at sætte dig ind i dine rettigheder, pligter og muligheder. Så 
skal du heller ikke bruge kræfterne på uvished, men kan i stedet fokusere al din 
energi på at blive rask igen. 

I hæftet her har vi samlet alle relevante informationer om forløb, tidsfrister, 
regler og støttemuligheder i den nye sygedagpengemodel. Så kan du bedre navi-
gere og se, hvad der gælder for din type sygemelding. Hvis du allerede har haft 
kontakt med os i jobcentret, kan du med fordel bede din sagsbehandler markere 
de afsnit, der er mest relevante for dig. Har du spørgsmål i forbindelse med din 
sygemelding, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Du finder 
vores kontaktoplysninger på bagsiden af hæftet.  
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NY SYGEDAGPENGEMODEL SYGEMELDT - HVA´ NU? 

Med den nye sygedagpengemodel placerer vi din sygemelding i en af følgende kategorier:  
 
Kat. 1 - Kortvarige (maks. 8 uger) og forudsigelige forløb (læs mere side 8) 
Kat. 2 - Længerevarende (over 8 uger) og forudsigelige forløb (læs mere side 10) 
Kat. 3 - Længerevarende (over 8 uger), komplekse og uforudsigelige forløb (læs mere side 12) 

Placeringen sker, så vi bedre kan målrette indsatsen og prioritere vores ressourcer på dig, der fx på 
grund af stress eller alvorlig sygdom er i risiko for en langvarig eller kompleks sygemelding, mens vi 
giver dig, der har brækket benet, ro til at ”hele” selv. Den nye sygedagpengemodel indebærer også:  

• at du er sikret offentlig forsørgelse under hele dit sygdomsforløb (også ud over 12 måneder).  
•  at din sygemelding nu bliver revurderet efter fem måneder (tidligere 12 måneder) efter syv forlæn-

gelsesregler (se side 14), og at du overgår til jobafklaringsforløb (se side 16), hvis dine sygedag-
penge ikke kan forlænges 

•  at du skal besøge egen læge, hvis du bliver indkaldt til opfølgningssamtale i jobcentret
•  at din læge og arbejdsgiver bliver involveret tidligere som hjælp til at fastholde dig i job
•  at du selv kan anmode om en ekstraordinær tidlig indsats (Fast-track), hvis du vurderer, at du er i 

risiko for en langvarig sygemelding (se side 7)
• at du kan afvise behandling, som du ikke ønsker, uden at miste din ydelse (se side 6)

Den nye sygedagpengemodel er delt op, så en del af 
den træder i kraft 1. juli 2014, mens andre dele først 
træder i kraft 5. januar 2015. Hæftet her indeholder 
beskrivelser af alle ændringerne i reformen, men for 
overskuelighedens skyld har vi markeret tidspunk-
terne for ikrafttrædelse med disse mærkater.

NYE REGLER

Tidlig indsats varer længst
Én ud af fem sygemeldte vender desværre aldrig 
tilbage til arbejdsmarkedet, hvis sygemeldingen 
har varet mere end 12 måneder. Derfor er en tidlig 
indsats også helt afgørende for dine muligheder for 
at vende tilbage til et aktivt arbejdsliv. Og i mange 
tilfælde vil den allerbedste medicin være at fort-
sætte med at arbejde det, du kan - selvfølgelig med 
hensyntagen til din sygdom!
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IN Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg de 
rigtige steder og overholde tidsfrister:

•  Er du i job, skal du sygemelde dig hos din 
arbejdsgiver på første fraværsdag. Hvis 
du er syg mere end 30 kalenderdage, har 
din arbejdsgiver ret til at søge refusion for 
dine fraværsdage. I nogle tilfælde kan din 
arbejdsgiver også søge refusion for fravær 
i de første 30 kalenderdage.  

•  Er du ledig og modtager arbejdsløsheds-
dagpenge fra din a-kasse, skal du syge-
melde dig der. Som bekræftelse på din 
sygemelding modtager du et såkaldt 
underretningsbrev fra a-kassen, hvoraf 
det fremgår, om du skal foretage dig 
yderligere. Jobcentret får automatisk 
besked om din sygemelding. De første to 
uger af din sygemelding får du udbetalt 
din ydelse fra a-kassen. 
 

•  Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal 
du sygemelde dig online på www.virk.dk  

Hvis du vurderer, at din sygemelding risi-
kerer at blive længerevarende kan du 
anmode om Fast-track-behandling af din 
sygemelding. Læs mere på side 7.

Fem uger fra første fraværsdagFire uger fra første fraværsdag

OplysningsskemaArbejdsgivers fire ugers fraværssamtaleSygemelding  

Hvis dit oplysningsskema viser, at du forventer at 
være fuldt raskmeldt inden for otte uger fra første 
fraværsdag, vil vi placere dig i kategori 1. Typisk vil vi 
ikke gøre yderligere ved din sygemelding. Se side 8.

Din arbejdsgiver skal indkalde dig til en syge-
fraværssamtale senest fire uger fra din første 
fraværsdag. Her skal I finde ud af: 

• Hvordan og hvornår du kan vende tilbage 
• Om det skal ske gradvist
•  Om du har brug for specielle skånehensyn, 

hvilemuligheder mv. 

I forlængelse af samtalen kan I udarbejde en 
konkret fastholdelsesplan. Det kan også være 
en god ide, at du sammen med din arbejdsgiver 
udfylder en mulighedserklæring, så din læge kan 
vurdere din sygdoms betydning for udførelsen af 
dit arbejde.

Se også side 20 for mere information om din 
arbejdsgivers rolle og ansvar, og side 22 for støt-
temuligheder, der kan hjælpe dig hurtigere tilbage 
i arbejde.   

Senest fem uger fra din første fraværsdag anmelder 
din arbejdsgiver dit sygefravær på www.virk.dk, og 
din arbejdsgiver bliver i den forbindelse bedt om at 
svare på tre spørgsmål: 
•  Hvilke arbejdsfunktioner påvirker sygdommen? 
•  Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
•  Har man forsøgt at tilpasse arbejdet til din 

tilstand? 

Hvis ikke din arbejdsgiver svarer på spørgsmå-
lene, kan du selv blive bedt om at svare. Når vi har 
modtaget sygemeldingen, sender vi et oplysnings-
skema til dig. I skemaet skal du beskrive:
• Årsagen til sygdommen
• Hvornår du forventer at genoptage arbejdet
• Om du modtager behandling 
• Hvilke arbejdsopgaver, du stadig kan klare.  
 
Hvis du er sygemeldt fra en a-kasse, vil denne som 
hovedregel anmelde dit sygefravær senest tre uger 
efter, du har givet besked til a-kassen.

Kat. 1. Kortvarig og forudsigelig sygemelding





Januar
2015

Fra

Januar
2015

Fra

Når vi får oplysningsskemaet fra dig, inviterer vi dig til et frivilligt informationsmøde, 
hvor vi gennemgår rettigheder, pligter og muligheder som sygemeldt.
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Otte uger fra første fraværsdag 22 uger fra første fraværsdag
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Jobcentrets første opfølgning Fem måneders revurdering Besøg hos egen læge

Forlængelse af sygedagpenge  
ud fra syv gældende forlængelsesregler

Tilbud om Jobafklaringsforløb   

Hvis du har fået en diagnose, og der er iværksat 
behandling med en forventet raskmeldingsdato, 
vil vi tilrettelægge en indsats og tilbyde konkrete 
redskaber/ordninger, der hjælper dig med at fast-
holde dig i dit job. Læs mere på side 10. 

Hvis din sygemelding er diffus og uafklaret, og det 
ikke er muligt at sige, hvornår du forventer at være 
raskmeldt, skal din sag hurtigst muligt behandles i 
et rehabiliteringsteam, der går på tværs af beskæf-
tigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialom-
rådet. Læs mere på side 12.

Hvis dit oplysningsskema viser, at din sygemelding 
risikerer at blive længerevarende (over otte uger), 
skal du besøge din egen læge, inden du kommer til 
den første samtale i jobcentret. 

Din læge undersøger dig og snakker med dig om 
sygdommen i forhold til dit arbejde. På baggrund 
af besøget giver din læge oplysninger til jobcentret 
om din diagnose, sygdommens varighed og dens 
betydning for dit arbejde - eller for din arbejdsevne 
generelt. 

Det giver os det bedste grundlag for at vurdere, 
hvad du kan klare arbejdsmæssigt, og hvilken 
indsats, der skal til for at få dig hurtigst muligt 
tilbage i arbejde. 

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt besøger egen 
læge, så vi tidligst muligt får belyst alle udfor-
dringer og muligheder. 

Derfra kan vi i samarbejde tilrettelægge den mest 
optimale indsats. 

Hvis din sygemelding er i risiko for at blive længe-
revarende, vil vi senest otte uger efter din første 
fraværsdag indkalde dig til en opfølgningssamtale, 
hvor vi på baggrund af din arbejdsgivers, dine egne 
og din læges oplysninger risikovurderer din syge-
melding og indplacerer dig i den kategori, der bedst 
passer til dine behov. 
Se nedenfor.  

Med den nye sygedagpengemodel skal din syge-
melding revurderes efter fem måneder (eksklusiv 
arbejdsgiverperioden). Ved revurderingen kan 
din sygemelding enten blive forlænget efter syv 
forlængelsesregler (se side 15), eller også bliver du 
tilbudt et jobafklaringsforløb (se side 16).  

Kat. 2 - Forudsigelig men længerevarende syg 

Kat. 3 - Komplekst og længerevarende syg







Revurdering af din sygedagpengesag

Møde med rehabiliteringsteam og  
udvikling af konkret plan for forløb

Deltagelse i jobafklaringsforløb af 
maksimalt to års varighed ad gangen

Januar
2015

Fra

Januar
2015

Fra

Januar
2015

Fra

Juli
2014

Fra

Juli
2014

Fra

Juli
2014

Fra

*

* Ved opfølgningssamtalen kan vi også henvise til afklarende samtaler / undersøgelser hos fx psykolog, fysioterapeut, arbejdsmediciner eller 
psykiater. Det kan give en skarpere vurdering af funktionsniveau og udviklingsmuligheder, så vi hurtigere kan finde ud af, hvilke indsatser der kan 
medvirke til en hurtigere raskmelding.
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Hvor længe kan du få sygedagpenge? KlagerRaskmelding 

Som sygemeldt skal du bidrage til egen helbredelse, så du hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejde. Men samtidig skal du ikke tvinges til at deltage i 
en behandling, som du ikke ønsker. Det er i den forbindelse vigtig at sikre, at der gøres en indsats for at finde en anden behandlingsmulighed, når du ikke 
ønsker at deltage i den lægebehandling, som du er blevet tilbudt. Du har derfor ret til at få forelagt din sag for en klinisk funktion i regionen i de særlige 
tilfælde, hvor manglende deltagelse i lægebehandling fører til, at kommunen overvejer at stoppe sygedagpengene / ressourceforløbsydelsen eller beslutter 
ikke at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension. Klinisk funktion skal så vidt muligt foreslå alternativ behandling. Hvis du ikke ønsker denne behand-
ling, bortfalder kravet om at deltage i lægebehandlingen. Hvis klinisk funktion derimod anbefaler en behandling, der ikke er lægelig behandling i snæver 
forstand, fx behandling hos en fysioterapeut, får det betydning for retten til sygedagpenge m.v., hvis du afviser at deltage i denne behandling. 

* Initiativet sker som et to-årigt forsøg, og initiativet evalueres med henblik på en vurdering af, om det bør permanentgøres.

Mulighed for at afvise lægebehandling* Juli
2014

Fra

Med den nye sygedagpengemodel sikres det, at 
ingen sygemeldte kommer til at stå uden forsør-
gelsesgrundlag. Varigheden af den konkrete udbe-
taling af sygedagpenge afhænger af, om du efter 
fem måneders revurdering kan forlænges efter de 
gældende forlængelsesregler, eller om du overgår 
til jobafklaringsforløb. Læs mere på side 14. 

Når din sygdom ikke længere afholder dig fra at 
arbejde, skal du raskmelde dig hos din arbejds-
giver og hos os i jobcentret. Er du ledig, skal du 
raskmelde dig hos os i jobcentret. 

Husk, at du har mulighed for at genoptage 
arbejdet delvist (se side 22), selv om du ikke er 
100% rask eller har genvundet din arbejdsevne 
fuldt ud. 

I jobcentret tilrettelægger vi indsatsen efter, hvad 
der hurtigst får dig tilbage i arbejde, og vi vurderer 
løbende, om du fortsat er berettiget til sygedag-
penge. Din sygemelding bliver dog automatisk 
revurderet efter fem måneder. Du har mulighed 
for at klage over en afgørelse i din sygedagpen-
gesag. Jobcentret skal modtage din eventuelle 
klage senest fire uger efter, at du har modtaget 
en afgørelse.
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Hvis du eller din arbejdsgiver vurderer, at din sygemel-
ding risikerer at blive langvarig (mere end otte uger), 
kan du eller din arbejdsgiver inden for de første fem 
uger anmode om Fast-track-behandling af din syge-
melding. Så inviterer vi til den første samtale senest 
to uger efter anmodningen om Fast-track-behandling. 

Det giver os mulighed for at sætte ind med 
konkret støtte og redskaber, der i mange tilfælde 
kan bremse en uheldig udvikling og mindske

såvel de menneskelige som de økonomiske
omkostninger ved din sygemelding.

Hvis din arbejdsgiver sender Fast-
track-anmodningen til os, har du 
stadig mulighed for at sige nej til den 
ekstraordinære, tidlige indsats.

Fast 
track 

Risiko for en langvarig eller kompleks sygemelding? Januar
2015

Fra
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Hvis du har spørgsmål til din sygemelding eller 
brug for støtte eller hjælp, står vi selvfølgelig til 
rådighed, men ellers vil din syge- og raskmelding 
primært foregå via selvbetjeningsmulighederne på 
jobnet.dk (se side 19). Vi følger dog altid op på, 
om du raskmelder dig til den forventede dato. 

Hvis din sygemelding mod forventning varer 
længere end først angivet (ud over otte uger), 
indkalder vi dig til en opfølgningssamtale umid-
delbart efter overskridelsen af din forventede 
raskmeldingsdato. Vi kan dog altid vælge at 
indkalde dig til en opfølgningssamtale på et 
tidligere tidspunkt.

Ledig og sygemeldt
Hvis du er ledig og bliver sygemeldt med en 
forventet raskmelding indenfor otte uger efter din 
første fraværsdag, fortsætter du dit forløb og dine 
opfølgninger på samme måde, som hvis du ikke 
var sygemeldt. 

Hvis du er medlem af en a-kasse, vil du også få 
udbetalt din ydelse af a-kassen de første to uger 
af sygemeldingen. Forløbet tilpasses naturligvis 
dine eventuelle skånebehov som sygemeldt.  
Dette gælder både i forhold til aktive tilbud (virk-
somhedspraktik mv.) og antallet af opfølgninger.

På en ridetur falder Anne-Mette af sin hest og brækker 
benet. Heldigvis er det et ukompliceret brud og efter 
seks uger i gips, vil benet være 100% klar igen. Da 
Anne-Mette er frisør og derfor står op det meste af 
dagen, er hun nødt til at sygemelde sig hos sin arbejds-
giver på første fraværsdag. Anne-Mettes arbejds-
giver finder en afløser og giver Anne-Mette ro til at 
lade benet hele. Efter en måned afholder Anne-Mette 
og hendes arbejdsgiver den obligatoriske fire ugers 
fraværssamtale. Her aftaler de, at hun om to uger skal 
genoptage arbejdet. Arbejdsgiveren anmelder herefter 
fraværet på virk.dk og søger om refusion for de to 
fraværsuger, der ligger ud over de 30 kalenderdage. 
Oplysningsskemaet, som jobcentret sender til Anne-
Mette, giver ikke anledning til en opfølgningssamtale i 
jobcentret.     

HVIS DIN SYGEMELDING ER KORTVARIG OG FORUDSIGELIG

1Kategori

Ni ud af ti sygemeldte genoptager selv ukompliceret arbejdet inden for otte 
uger fra første fraværsdag. Hvis du på baggrund af dit oplysningsskema 
(og din arbejdsgiversamtale) også tilhører denne store gruppe, vil vi som 
udgangspunkt ikke iværksætte en indsats for dig, men i stedet prioritere 
ressourcerne på de sygemeldinger, der er i risiko for at blive længerevarende. 

CASE

Januar
2015

Fra
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• Minimal indsats
• Arbejdsgiversamtale inden fire uger
•  Jobcentret tilrettelægger selv opfølgning, 

som kan ske udelukkende digitalt – dog 
med opfølgning på raskmeldingsdato

•  Sygemeldte ledige får udbetalt ydelse  
af a-kassen de første to uger af  
sygemeldingen.
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HVIS DIN SYGEMELDING ER LANGVARIG OG FORUDSIGELIG

Det betyder, at vi involverer din arbejdsplads såvel som din læge 
for at finde ud af, hvordan vi sammen kan hjælpe dig gradvist 
tilbage i arbejde. Vi kalder metoden Tilbage-til-arbejde-trap-
pemodellen (TTA), og den består af hierarkisk ordnede aftale-
muligheder og relevante redskaber, der kan fastholde dig i job 
(se figurer til højre). Når vi følger op på din sygemelding, skal vi 
sammen indgå den højst muligt rangerede aftale på TTA-trappen. 
Samtidig har du mulighed for at få et Lær-at-tackle-tilbud (fra 5. 
januar 2015), hvor du via undervisning får redskaber til at hånd-
tere din sygdom i forhold til arbejdet.   
 
Husk revurdering efter fem måneder
Vi skal revurdere alle sygemeldinger efter fem måneder, og hvis 
vi ikke kan forlænge dine sygedagpenge efter de gældende regler 
(se side 15), vil vi tilbyde dig et jobafklaringsforløb (se side 16), 
som også kan have konsekvenser for din økonomi. Derfor er det 
vigtigt, at vi sammen med din arbejdsgiver bruger tiden fornuf-
tigt og hurtigst muligt kommer i gang med at finde holdbare 
løsninger, der kan fastholde dig i jobbet.  

Tilbage-til-arbejde-trapperne

For sygemeldte 
ledige

For sygemeldte  
i job

2Kategori

Hvis du er sygemeldt med et længerevarende og forudsigeligt sygeforløb, 
hvor du har fået en diagnose og eventuelt modtager behandling, vil vi 
som udgangspunkt tilbyde dig en arbejdspladsbaseret indsats. 

Aftale om gradvis tilbagevenden til arbejdet.

Aftale om start af arbejde eller job med løntilskud, eventuelt efter 
en opstartsperiode med virksomhedspraktik.

Aftale om, at en ovenstående indsatser iværksættes med  
mentorstøtte, hjælpemidler eller anden form for støtte.

Aftale om gradvis tilbagevenden til arbejdet efter en opstartsperiode 
med virksomhedspraktik.

 Aftale om virksomhedspraktik.

Aftale om virksomhedspraktik på egen arbejdsplads, så du bevarer 
tilknytningen til din arbejdsplads, selv når det kun er få timer.

 Aftale om, at et af de øvrige trin iværksættes med mentorstøtte, 
hjælpemidler eller anden form for støtte.

Januar
2015

Fra



”LÆR-AT-TACKLE”-TILBUD
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HUSK også muligheden for Fast-
track-behandling, hvis du frygter en 
langvarig sygemelding! Se side 7
Og læs mere om de redskaber, der 
kan fastholde dig i job på side 22.

•  Arbejdspladsbaseret indsats
•  Fire ugers fraværssamtale med  

arbejdsgiver
•  Besøg hos egen læge inden første 

samtale i jobcentret
•  Opfølgningssamtale i jobcentret efter 

senest otte ugers sygemelding
•  Personlig opfølgning hver fjerde uge
•  Ret til et ”Lær-at-tackle”-tilbud
•  Brug af Tilbage-til-arbejde  

trappemodellen

CASE

Lone er speditør i et større transportfirma og går efter 
en periode med stort arbejdspres ned med stress. 
Lone sygemelder sig hos sin arbejdsgiver. Ved deres 
fire ugers fraværssamtale kommer de tættere på en 
fælles forståelse af årsagerne til Lones stress, men 
har samtidig svært ved at finde en konkret løsning på 
situationen. På baggrund af Lones oplysningsskema 
indkaldes hun til en opfølgningssamtale i jobcentret. 
Før opfølgningen besøger hun sin læge, som vurderer 
hendes tilstand og muligheder i forhold til jobbet. 
Jobcentret modtager alle oplysningerne og sammen 
med sagsbehandleren i jobcentret kommer Lone frem 
til, at det måske er en mulighed at starte gradvist 
op på jobbet og samtidig få redskaber til at håndtere 
stress og frygten for at ryge tilbage i samme spor. 
Lone får derfor et Lær-at-tackle-tilbud i stresshånd-
tering og efter to måneders sygemelding, vender 
Lone med en delvis raskmelding tilbage i jobbet. 
Lones arbejdsgiver har samtidig tilpasset jobbet, så 
hun de første fire uger er på halv tid og derfra grad-
vist optrapper arbejdstiden over en periode på tre 
måneder. 

Måske behøver din sygdom ikke skygge så 
meget for dit arbejdsliv?  
Måske er der arbejdsfunktioner, som slet ikke 
bliver berørt af din sygdom? 

Med et ”Lær-at-tackle”-tilbud, kan du gennem 
undervisning lære at tackle din sygdom og få  
forskellige mestringsstrategier, der begrænser 
sygdommens indflydelse. Det øger chancerne 
markant for, at du kan fastholde dit arbejde.

Januar
2015

Fra

Januar
2015

Fra
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Hele processen kalder vi for rehabilitering, og i kommunen har vi samlet 
en gruppe af medarbejdere, som med hver deres faglige viden byder ind 
med forslag og løsninger, der på sigt kan få dig tilbage i arbejde. Vores 
team kalder vi også vores rehabiliteringsteam. Før du mødes med dem til 
en dialog om din situation, skal du sammen med din sagsbehandler lave en 
grundig beskrivelse af alt det, du kan i forhold til job og uddannelse, og hvad 
du eventuelt mangler, herunder: 

• hvilke erfaringer, ressourcer og ønsker, du har i forhold til job og uddannelse
•  hvilke arbejdsmæssige og/eller sociale udfordringer, du har i forhold til  

job eller uddannelse
• hvilke personlige ressourcer du har, og hvilket netværk du kan trække på
• hvordan  din helbredsmæssige- og hidtidige forsørgelsessituation ser ud
• hvilke erfaringer, der er med den indsats, du evt. har modtaget indtil nu. 
 
Derudover skal din praktiserende læge beskrive dine muligheder for arbejde 
og uddannelse. Hvis du allerede har besøgt din læge forud for den første 
opfølgningssamtale i jobcentret, kan oplysninger fra det besøg bruges.

HVIS DIN SYGEMELDING ER KOMPLEKS OG UFORUDSIGELIG

3Kategori

På mødet vil vores rehabiliteringsteam snakke med dig om alle dine udfor-
dringer og muligheder og komme med konkrete forslag og ideer, der på sigt kan 
hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med uddannelse. Herefter 
laver du sammen med din koordinerende sagsbehandler en detaljeret plan, som 
bringer dig tilbage eller tættere på arbejdsmarkedet igen. Planen skal indeholde: 

• dine mål for uddannelse eller job
• dine beskæftigelsesrettede og sundhedsmæssige delmål
•  konkrete tilbud / aktiviteter for (min.) seks måneder 
•  tidspunkter for løbende opfølgning med koordinerende sagsbehandler  

(min. seks samtaler om året).

Din koordinerende sagsbehandler hjælper dig gennnem hele forløbet.

Hvis din sygemelding er diffus og uafklaret, og hvis du måske også kæmper på andre fronter - fx med bolig, 
familie, dit generelle helbred eller uddannelsesniveau - vil vi tilbyde dig en individuel indsats, hvor vi sammen 
ser på alle de tilbud og aktiviteter, som kommunen kan tilbyde for at få dig tilbage i arbejde. 

Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra kommunens 
beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområder  
samt en sundhedskoordinator fra regionen.

REHABILITERINGSTEAMETS SAMMENSÆTNING

Januar
2015

Fra
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•  Tværfaglig indsats 
• Arbejdsgiversamtale inden fire uger
•  Besøg hos egen læge inden første  

samtale i jobcentret - oplysninger  
bruges til rehabiliteringsplan

•  Opfølgningssamtale i jobcentret efter 
senest otte ugers sygemelding

•  Møde med rehabiliteringsteamet efter 
senest fire uger

•  Samtale med koordinerende  
sagsbehandler seks gange om året

CASE TYPISKE AKTIVITETER OG TILBUD

Anders er ufaglært, har et stort netværk og er 
aldrig uden arbejde. Han er generelt optimistisk og 
ubekymret omkring sin fremtid, men da han plud-
selig bliver skilt og samtidig får sværere ved at finde 
ufaglært arbejde, ryger han i et sort hul. Anders får 
herefter længere perioder på kontanthjælp, hvor 
han også udvikler et mindre alkoholmisbrug, som 
gør det svært for ham at styre sin økonomi. Anders 
starter flere virksomhedspraktikker og enkelte 
løntilskudsforløb, men kæmper efterhånden så 
meget med dagligdagen og sit misbrug, at han uden 
ekstra hjælp bare bevæger sig længere væk fra 
arbejdsmarkedet. Da han igen bliver sygemeldt med 
rygsmerter fra et flyttemandsjob med løntilskud, 
bliver han derfor tilbudt et møde med rehabilite-
ringsteamet. 

Teamet foreslår et forløb, hvor han over 18 måneder 
både får hjælp til at få klare dagligdagen, deltager 
i misbrugsbehandling og modtager forberedende 
voksenundervisning i dansk og matematik. Anders 
opbygger ny tro på fremtiden og søger derfor den 
voksenlærlingeplads som bilmekaniker, han drømte 
om som dreng. Efter 20 ansøgninger lykkes det 
Anders at få en ny start på sit arbejdsliv.  

•  Virksomhedspraktik og ansættelse med løntil-
skud eller værkstedsaktiviteter i vores kommu-
nale projekter.

•  Hjælp til at skabe overblik og struktur i daglig-
dagen, opretholde netværk og styre egen 
økonomi og boligforhold.

• Støtte til at klare dagligdagen som familie.
•  Personlig støtte ved opstart på uddannelse og 

arbejdsplads eller som opbakning til socialpæ-
dagogiske tilbud.

•  Ledsagerordning ved nedsat funktionsevne.    
•  Personlig udvikling, mindfulness, stresshåndte-

ring og afspændingsterapi.
•  Alkohol- og stofmisbrugsbehandling.
•  Coaching i livsstil (motion, kost og  

rygeafvænning).
•  Fysisk træning for KOL-, kræft- og hjerte-

patienter.
•  IT-, engelsk-, dansk-, matematik- og ordblinde-

undervisning og individuel praktik- og uddannel-
sesvejledning.
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Dine sygedagpenge 
forlænges, og du fort-
sætter dit forløb / den 
igangværende indsats

Du får tilbud om  
Jobafklaringsforløb

Du mødes med vores  
rehabiliteringsteam

JA NEJ

Se beskrivelse på 
side 16.

Afklaret Uafklaret

Første Jobafklaringsforløb 
af maks. to års varighed

Selvforsørgelse, dagpenge, 
kontanthjælp, ressourceforløb, 

fleksjob, førtidspension

Nyt Jobafklaringsforløb 
af maks. to års varighed

FEM MÅNEDERS REVURDERING

ALLE SYGEDAGPENGESAGER

KAN DINE SYGEDAGPENGE FORLÆNGES EFTER EN AF DE SYV FORLÆNGELSESREGLER?
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FEM MÅNEDERS REVURDERING  
OG DE SYV FORLÆNGELSESREGLER

Din sygemelding bliver automatisk revurderet efter fem måneder.  
Ved revurderingen vil udbetalingen af dine sygedagpenge enten blive forlænget efter en af 
de syv forlængelsesregler, eller også tilbyder vi dig et jobafklaringsforløb (se side 16). 
Dine sygedagpenge kan forlænges, når:

1  Det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der 
kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

2 Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på 
at klarlægge din arbejdsevne. Sygedagpengeperioden kan forlænges i op til 69 uger (39 uger*).

3 Du er i gang med eller venter på lægebehandling, og der er sikker lægelig forventning om, at du kan være 
fuldt arbejdsdygtig inden for 134 uger (104 uger*) regnet fra revurderingstidspunktet. Der ses bort fra den 
periode, hvor du venter på behandling på et offentligt sygehus.

4 Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen 
hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. 

5 Du har en livstruende alvorlig sygdom, som kan dokumenteres af en læge.

6 Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring  
mod følger af arbejdsskade.

7 Der er modtaget en ansøgning om førtidspension.

NYE TIDSFRISTER

NYE TIDSFRISTER
Juli

2014

Fra

* For borgere, der skal revurderes efter 52 uger jf. de gamle regler.
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JOBAFKLARINGSFORLØB  
STYRK DIN ARBEJDSEVNE - HURTIGERE TILBAGE I ARBEJDE

For at kunne skræddersy et så godt og effektivt forløb som muligt, skal du 
mødes med vores rehabiliteringsteam. Teamet er vores gruppe af medarbejdere 
fra kommunens forskellige afdelinger, som med hver deres faglige viden kan 
byde ind med ideer og forslag, der kan få dig tilbage i arbejde. Du skal mødes 
med vores rehabiliteringsteam senest fire uger efter, at du er blevet tilbudt et 
jobafklaringsforløb. Før mødet skal du sammen med din sagsbehandler lave en 
grundig beskrivelse af alt det, du kan i forhold til job og uddannelse, og hvad 
du eventuelt mangler, herunder: 

• hvilke erfaringer, ressourcer og ønsker du har i forhold til job og uddannelse
•  hvilke arbejdsmæssige udfordringer du har i forhold til job eller uddannelse
• hvilke personlige ressourcer du har, og hvilket netværk du kan trække på
• hvordan  din helbredsmæssige- og hidtidige forsørgelsessituation ser ud
• hvilke erfaringer der er med den indsats, du evt. har modtaget indtil nu. 

Du skal også indhente en speciel lægeattest - hvis du ikke allerede har 
indhentet den før vores første opfølgningssamtale i jobcentret. 

På mødet vil vores rehabiliteringsteam tale med dig om dine udfordringer, 
muligheder og mål. Herefter vil teamet komme med sine forslag til, hvad du 
skal gøre, og hvilke aktiviteter der skal sættes i gang. Din koordinerende sags-
behandler hjælper dig med at planlægge og gennemføre jobafklaringsforløbet 
og sikrer hele tiden, at du udvikler din arbejdsevne frem mod at komme tilbage 
i arbejde. Du skal som minimum snakke med din koordinerende sagsbehandler 
seks gange om året.

Jobafklaringsforløb varer som udgangspunkt så kort tid som muligt og kan 
maksimalt løbe i op til to år ad gangen. Vi vurderer løbende din evne til at 
arbejde for at finde ud af: 

•  om du kan raskmelde dig til selvforsørgelse, dagpenge eller kontanthjælp
•  om din evne til at arbejde er så nedsat, at rehabiliteringsteamet skal vurdere, 

om du fx skal indstilles til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
•  om du fortsat er syg og har brug for at udvikle din arbejdsevne i et nyt  

jobafklaringsforløb (vurdering af rehabiliteringsteamet). 

Hvis dine sygedagpenge efter fem måneder ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne 
(se side 15), tilbyder vi dig et såkaldt jobafklaringsforløb. Her kigger vi på alle kommunens 
tilbud og aktiviteter - på tværs af forvaltninger og afdelinger - og sammensætter et forløb, 
der udvikler din arbejdsevne, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Din sagsbehandler er med på mødet.  
Du kan også tage en bisidder med. 

Juli
2014

Fra



JOBAFKLARINGSFORLØB  
STYRK DIN ARBEJDSEVNE - HURTIGERE TILBAGE I ARBEJDE

NYT TILBUD 

CASE JOBAFKLARINGFORLØB - typisk indhold

Dennis er 44 år og har altid arbejdet som tjener i en 
lille familierestaurant. Dennis døjer med ledsmerter, 
og efter et uheld på sin scooter bliver smerterne 
så stærke, at han må sygemelde sig. Dennis bliver 
kort tid efter opsagt i sit job, og efter fem måneders 
sygemelding tilbyder jobcentret ham et jobafkla-
ringsforløb, da der stadig mangler lægelig afklaring 
af hans ledsmerter, og da han ikke umiddelbart 
kan vende tilbage til et tjenerjob. Udover smerterne 
kæmper Dennis med at forestille sig andre jobmu-
ligheder. Mens Dennis fortsætter sin udredning 
for ledsmerterne i sundhedssystemet mødes han 
med rehabiliteringsteamet. Inden mødet har Dennis 
sammen med sin sagsbehandler sat sig et nyt 
jobmål som callcenterassistent. Her kan han bruge 
sin udadvendthed og sine talegaver uden den store 
fysiske belastning. Rehabiliteringsteamet foreslår, at 
Dennis får et forløb, hvor han kombinerer coaching 
i personlig udvikling med forberedende voksen-
undervisning i dansk og it, da det er et krav i de 
fleste callcentre. Derudover får Dennis et ”Lær-at-
tackle”- kursus, så han bedre kan mestre at arbejde 
på trods af smerterne. Efter seks måneders jobaf-
klaring finder Dennis selv en virksomhedspraktik i 
et callcenter, og efter yderligere tre måneder med 
oplæring og løntilskud bliver Dennis fastansat med 
sin egen kundeportefølje i callcentret. 

NEDSAT YDELSE 
PÅ JOBAFKLARING!

Ressourceforløbsydelsen er ikke afhængig af formue eller ægte-
fælles indkomst. Du skal altid kontakte din sagsbehandler, inden 
du holder ferie eller søger om eventuel udbetaling af feriepenge, 
da det kan have betydning for din fortsatte berettigelse til syge-
dagpenge og ressourceforløbsydelse. Det gælder også, når du får 
løn under sygdom.

Sygedagpenge

Alle grupper 4.075 kr. / uge. 
17.663 kr. / måned.

Jobafklaring (ressourceforløbsydelse)

Forsørgere 14.203 kr. / måned.

Ikke-forsørgere 10.689 kr. / måned.

Satser per 1. juli 2014
 - læ
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Jobafklaringsforløbet tilpasses efter dit  
beskæftigelses- eller uddannelsesmål og kan 
blandt andet bestå af: 

•  Virksomhedspraktik og ansættelse med  
løntilskud eller værkstedsaktiviteter i vores 
kommunale projekter.

•  Hjælp til at skabe overblik og struktur i  
dagligdagen, opretholde netværk og styre egen 
økonomi og boligforhold (fx via mentorstøtte).

•  Personlig støtte ved opstart på uddannelse og 
arbejdsplads eller som opbakning til  
socialpædagogiske tilbud (fx via mentorstøtte).

•  Ledsagerordning ved nedsat funktionsevne    
•  Personlig udvikling, mindfulness, stress- 

håndtering og afspændingsterapi.
•  Alkohol- og stofmisbrugsbehandling.
•  Coaching i livsstil (motion, kost og  

rygeafvænning).
•  Fysisk træning for KOL-, kræft- og hjerte-

patienter.
•  Lær-at-tackle kurser - fx håndtering af  

smerter i forbindelse med arbejde.
•  IT-, engelsk-, dansk-, matematik- og  

ordblindeundervisning og individuel praktik-  
og uddannelsesvejledning.

 

Juli
2014

Fra
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ØKONOMI OG BETINGELSER SYGEDAGPENGE

Hvis du er lønmodtager, ledig eller selvstændig erhvervsdrivende, har du ret til dagpenge ved sygdom, hvis du opfylder 
nedenstående krav. Når du får udbetalt sygedagpenge eller får løn under sygdom, skal du samarbejde med os om 
hurtigst muligt at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis du ikke samarbejder, kan du miste retten til sygedagpenge.

Sygedagpenge fra arbejdsgiver

Du skal have været ansat i de seneste otte uger og have arbejdet i mindst 74 timer 
inden for denne periode for at få udbetalt sygedagpenge fra din arbejdsgiver.

Sygedagpenge fra kommunen

Du skal have været ansat hos en arbejdsgiver de seneste 26 uger og have arbejdet i 
mindst 240 timer inden for denne periode.

Hvis du ikke opfylder dette krav, kan du ikke få sygedagpenge, med mindre du:

• er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge
• har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned
• er elev i lønnet praktik. 

Løn under sygdom fra arbejdsgiver

Får du løn fra din arbejdsgiver, mens du er syg, skal ovennævnte betingelser være 
opfyldt, for at arbejdsgiveren kan få lønnen delvist refunderet.

Ressourceforløbsydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefælles indkomst. 
 

Ferie og feriepenge!
Du skal altid kontakte din sagsbehandler, inden du holder ferie 
eller søger om eventuel udbetaling af feriepenge, da det kan have 
betydning for din fortsatte berettigelse til sygedagpenge. Det 
gælder også, når du får løn under sygdom.

Sygedagpenge

Alle grupper 4.075 kr. / uge.

Jobafklaring (ressourceforløbsydelse)

Forsørgere 14.203 kr. / mnd.

Ikke-forsørgere 10.689 kr. / mnd.

Satser pr. 1. juli 2014

18
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Ressourceforløbsydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefælles indkomst. 
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Ved at holde kontakten til dig, når du er syg, kan 
din arbejdsplads bidrage til, at du undgår en lang-
tidssygemelding eller helt mister kontakten til 
arbejdsmarkedet. 

Fire ugers sygefraværssamtale
Din arbejdsgiver skal altid indkalde dig til en syge-
fraværssamtale senest fire uger fra din første 
fraværsdag. Her taler I om, hvordan og hvornår 
du kan vende tilbage i jobbet, og om det even-
tuelt skal ske gradvist (se delvis syge- eller rask-
melding). I finder også ud af, om du har brug for 
specielle skånehensyn, hvilemuligheder eller 
andet. Måske kan det være nødvendigt at udfylde 
en såkaldt mulighedserklæring, hvor din læge 
vurderer jeres beskrivelser og din sygdoms betyd-
ning for dit arbejde (se side 21).

Fastholdelsesplan
Hvis I forventer, at der går mere end otte uger fra 
første sygedag, før du er rask, så kan du eller 
din arbejdsgiver foreslå, at I sammen udarbejder 

Dig selv

ROLLER OG ANSVARSFORDELING NÅR DU ER SYGEMELDT

Din naturlige reaktion vil ofte være at blive i 
sengen og måske isolere dig lidt derhjemme, til 
du føler dig klar igen. Men at være syg behøver 
ikke betyde, at du er sengeliggende eller syge-
meldt, indtil du er 100% rask. Tværtimod er det 
vigtigt, at du holder tæt kontakt til din arbejds-
plads og lader din nærmeste leder, tillidsmand 
og kolleger tage aktiv del i dit sygdomsforløb. Din 
læge har også en vigtig rolle i at hjælpe dig på vej, 
og er du uden arbejde, kan du med fordel lade din 
fagforening eller a-kasse være med til at få dig 
klar til arbejdsmarkedet igen. 

Det vigtigste er faktisk, at du ikke isolerer dig 
og lader stå til. Vær åben omkring din situa-
tion, så andre kan hjælpe dig videre. Spørg også 
dit personlige netværk om støtte og aflastning 
i forhold til de opgaver, der er svære at klare 
hjemme og i fritiden. Jo før du selv gør en aktiv 
indsats - jo mindre er risikoen for, at du hænger 
fast i en længerevarende sygemelding og kommer 
i fare for at miste jobbet.

en konkret fastholdelsesplan, som i detaljer 
beskriver, hvordan opgaver og arbejdstid skal plan-
lægges efter din sygdom, så du hurtigst muligt 
kan vende tilbage i jobbet. Planen kan også tage 
højde for, hvordan dine kolleger skal inddrages, og 
hvor meget opmærksomhed du ønsker omkring 
din situation.

Fast-track 
Hvis der er risiko for, at din sygemelding bliver 
længerevarende, kan I også når som helst anmode 
om Fast-track-behandling af din sygemelding. I 
så fald kan I få professionel bistand fra jobcentret 
til at fastholde dig i jobbet senest 14 dage efter 
anmodningen om Fast-track (se side 7).

DIG SELV DIN ARBEJDSPLADS
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Hvis du forventer, at din sygemelding varer længere 
end otte uger, vil vi bede dig om at få udfyldt en 
lægeattest hos din læge, inden du møder op til 
vores opfølgningssamtale i jobcentret. 
 
Din læge undersøger dig og snakker med dig om 
sygdommen og dit arbejde. På baggrund af besøget 
giver din læge oplysninger til jobcentret om din 
sygdom, sygdommens varighed og dens betydning 
for dit arbejde - eller for din arbejdsevne generelt. 
Det giver os det bedste grundlag for at vurdere, 
hvad du kan klare arbejdsmæssigt, og hvilken 
indsats der skal til for at få dig hurtigst muligt 
tilbage i arbejde. 

Brug mulighedserklæringen 
Hvis du i forbindelse med fraværssamtalen med 
din arbejdsgiver har udfyldt en mulighedserklæ-
ring, kan du med fordel gennemgå den med din 
læge. Lægen vurderer så, om dine arbejdsforhold 

er forsvarlige i forhold til dit helbred, eller om du 
bør være helt eller delvist fraværende på grund af 
sygdom. Din læge kan også anføre, hvis arbejdet 
bør tilpasses yderligere, og give et skøn over, i 
hvilken periode dette er nødvendigt. 

Tag den samlede mulighedserklæring med til vores 
opfølgningssamtale i jobcentret.

I jobcentrets sygedagpengeafdeling er det vores 
opgave at følge op på din sygdom og sikre, at 
vi sammen med dig får tilrettelagt en indsats, 
der hurtigst muligt får dig tilbage i jobbet - eller 
tilbage på arbejdsmarkedet. Medmindre du har 
ansøgt om Fast-track-behandling, indkalder vi 
dig til den første samtale senest otte uger efter 
din første fraværsdag. Her vil vi på baggrund af 
din læges (og eventuelt din arbejdsgivers) oplys-
ninger snakke om din sygdom og sammen finde 
ud af, hvordan vi bedst kan støtte dig i at komme 
tilbage i arbejde. Hvis din sygdom er længereva-
rende, men forudsigelig (se side 10), vil vi typisk 
arbejde tæt sammen med din arbejdsgiver og 
foreslå konkrete forløb og støtteredskaber. Hvis 
din sygdom er kompleks og uden forventet rask-
meldingsdato (se side 12), vil vi typisk iværksætte 
en indsats, som også inddrager medarbejdere fra 
kommunens andre afdelinger. 

Du er altid meget velkommen til at kontakte os 
med spørgsmål i forbindelse med din sygemelding.

Det er vigtigt, at du bruger din læge konstruktivt 
til at finde muligheder, så vi i fællesskab kan nå at 
tilrettelægge en holdbar indsats, inden din ret til 
sygedagpenge skal revurderes efter fem måneder. 

DIN LÆGE DIT JOBCENTER



Delvis syge-/raskmelding
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BRUG STØTTEMULIGHEDERNE 
OG BLIV I JOBBET

Husk, at du som sygemeldt kan 
bruge en række aktiviteter og 
støtteordninger, der kan fastholde 
dig - eller gradvist hjælpe dig 
tilbage - på arbejdsmarkedet.

En hjælp til at fastholde 
dit arbejde inden - eller 
på trods af - sygdom

Rundbordssamtalen er en hjælp 
til – så tidligt som muligt, og 
gerne inden du sygemelder dig 
– at finde ud af, hvordan du kan 
fastholde dit arbejde på trods af 
sygdommen. 

Ved rundbordssamtalen samles 
du med din arbejdsgiver, tillids-
repræsentant, jobcenter og even-
tuelt din egen læge for af finde ud 
af, hvordan du kan fortsætte i dit 
arbejde / på arbejdsmarkedet. 

Alle involverede parter kan tage 
initiativ til en rundbordssamtale, 
og den forløber typisk sådan, at 
du beskriver din situation, hvor-
efter deltagerne på mødet spørger 
ind til dig. På den måde kommer 
i hele vejen rundt om din situa-
tion og kan lægge en konkret plan 
for, hvordan du bedst kommer 
igennem en svær periode.

Rundbordssamtalen Uddannelse/aktive tilbud

Hvis du kan arbejde på trods af 
sygdom, eller hvis du gradvist 
kan vende tilbage til arbejdet

Du behøver ikke enten at være 
på arbejde eller være fuldt syge-
meldt. Med delvis syge- eller 
raskmelding kan du nøjes med 
at være væk fra dit arbejde nogle 
timer om ugen. Det forbedrer dine 
muligheder for at fastholde dit 
arbejde – også fordi din arbejds-
giver får økonomisk kompensation 
for dine fraværstimer. For begge 
ordninger gælder, at dit ugentlige 
fravær på grund af sygdommen 
skal være mindst fire timer. Peri-
oden er begrænset, og arbejds-
tiden optrappes gradvist.

Delvis sygemelding er, når du i 
en periode ikke kan arbejde på 
fuld tid på grund af sygdom eller 
behandling.

Delvis raskmelding er, når du 
efter en sygeperiode kan arbejde 
igen, men ikke på fuld tid. 

Opnå nye kompetencer eller 
fasthold dem, du har

Du kan måske undgå en syge-
melding ved at aftale med din 
arbejdsgiver, at du tager en efter-
uddannelse i en periode, hvor du 
fx på grund af rygproblemer ikke 
må foretage tunge løft. 

Din arbejdsgiver kan give dig fuld 
løn imens (og modtage refusion 
via ordningerne SVU eller VEU), og 
du får et kompetenceløft, mens 
du er syg.

Vi kan give dig et andet aktivt 
tilbud i form af fx vejledning og 
opkvalificering, virksomheds-
praktik eller ansættelse med 
løntilskud, så du kan bevare din 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Eller vi kan foreslå dig at få 
afklaret din arbejdsevne i en 
anden jobfunktion.



Hjælpemidler/indretningUddannelse/aktive tilbud § 56-aftale

Hvis du har brug for 
hjælpemidler eller særlig 
indretning for at klare arbejdet

Hvis din sygdom betyder, at 
du har svært ved at blive i din 
jobfunktion uden visse ændringer/
forbedringer, kan du få støtte til 
hjælpemidler og indretning af din 
arbejdsplads.

Hjælpen skal kompensere for 
din begrænsning i arbejdsevnen, 
som kan være af fysisk, psykisk 
eller social karakter. Hvis du alle-
rede er sygemeldt, kan hjælpe-
midler og ændret indretning af 
arbejdspladsen være med til at 
få dig hurtigere tilbage i arbejde. 
Din fastholdelseskonsulent eller 
sagsbehandler i jobcentret kan 
rådgive dig, og din arbejdsgiver 
om, hvad du har brug for.

Hvis du har øget fravær 
på grund af sygdom

Hvis du har øget fravær på 
grund af kronisk eller langvarig 
sygdom, kan du – med jobcen-
trets godkendelse – indgå en § 
56-aftale med din arbejdsgiver. 
Aftalen kan også gælde fravær, 
der skyldes genoptræning eller 
efterbehandling. 

Aftalen giver din arbejds-
giver dagpengerefusion fra din 
første fraværsdag og mindsker 
dermed din arbejdsgivers udgift 
ved hyppigt fravær. Aftalen kan 
indgås, når din sygdomsrisiko er 
væsentligt forøget på grund af en 
langvarig eller kronisk lidelse, og 
dit fravær af den årsag skønnes 
at omfatte mindst ti arbejdsdage 
inden for et år. En aftale kan også 
i visse tilfælde indgås, hvis du 
skal indlægges eller behandles 
ambulant for en sygdom. Aftalen 
indgås på blanket dp 211 og 
gælder for to år ad gangen.

Hvis du har brug for 
ekstra oplæring eller 
støtte til dit arbejde

Vi kan yde støtte til, at du får 
bevilget en mentor, hvis det er 
afgørende for, at du kan få eller 
fastholde et job. 

Ved mentor forstås en erfaren 
medarbejder i virksomheden eller 
en ekstern person, der sørger for 
introduktion og oplæring af dig 
i et omfang, der rækker ud over 
arbejdspladsens normale forplig-
telser til introduktion og oplæring. 
Du kan bl.a. bruge mentorord-
ningen sammen med en delvis 
raskmelding, løntilskud, virksom-
hedspraktik eller et fleksjob. 

Hvis du kan opkvalificeres til 
et andet arbejdsområde eller 
bevare dine kompetencer

Når du som ledig er blevet rask-
meldt efter at have modtaget 
sygedagpenge, er du muligvis 
berettiget til et løntilskudsjob, der 
kan fastholde din tilknytning til 
arbejdsmarkedet og udvikle dine 
kompetencer.

Hvis du har nedsat arbejds-
evne og ikke umiddelbart kan 
påtage dig arbejde inden for dit 
hidtidige arbejdsområde, kan 
jobcentret muligvis tilbyde dig at 
blive opkvalificeret til en anden 
jobfunktion via et løntilskudsjob.

Har du allerede et arbejde, kan 
vi ikke tilbyde dig en ansættelse 
med løntilskud. Du har i stedet 
mulighed for at vende tilbage til 
din arbejdsplads med en delvis 
raskmelding.

Hvis du har brug for 
personlig støtte til 
specielle arbejdsopgaver

Du kan få støtte til en personlig 
assistent, hvis du har en 
varig funktionsnedsættelse – 
uanset om du er i et alminde-
ligt ansættelsesforhold eller i 
fleksjob. En personlig assistent 
hjælper med konkrete og prak-
tiske opgaver, men må ikke 
overtage egentlige arbejdsfunk-
tioner, så han eller hun kommer 
til at virke som vikar eller 
medhjælper.

Kontakt os i jobcentret, hvis 
du ønsker at få bevilget en 
personlig assistent. Også hvis 
du er selvstændig erhvervs-
drivende.

Mentorordning Løntilskud Personlig assistance
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