
Bilag 9 - Fælles arbejdsgangsbeskrivelse for sygedagpengeforløb

Sagsstart

Revideret september 2016

Kategorisering - ved kategori 3 skal sag i 
rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter 
visitationen. 

Kommunen laver den forberedende del, inkl. 
praktiserende læges vurdering LÆ 285 som 
er indhentet før den 1. samtale.

Kommunen udsender sagen senest fem 
arbejdsdage før rehabiliteringsteammødet. 
OBS arbejdsgiver kan evt. inddrages.

Revurderingssager (ved 22. uge) til 
jobafklaringsforløb

Kommunen laver den forberdende del, inkl. 
praktiserende læges vurdering LÆ 285. 
Kommunen udsender sagen senest fem 
arbejdsdage før rehabiliteringsteammødet. 
OBS arbejdsgiver kan evt. inddrages.

Rehabiliteringsteamets møde:

Rehabiliteringsteamet  mødes med 
borgeren. Alle repræsentanter er 
fysisk til stede. Såfremt borgeren 
eller teamrepræsentanter melder 
forfald aflyses sagen.

Teamet afgiver indstilling om: 
- Indsatser fra de repræsenterede 
forvaltninger og det regionale 
sundhedsvæsen der er nødvendige 
for at den enkelte kan få fodfæste på 
arbejdsmarkedet igen
- Hvordan disse indsatser skal 
koordineres
- Hvordan opfølgning skal 
tilrettelægges
- Om der er brug for mentorstøtte.

Helhedsorienteret indsats i kategori 3 sagen
Jobcentret indhenter helbredsmæssige 
oplysninger f.eks. LÆ 105, 115, 125, 135, 145, 
265 fra egen læge, sygehus og øvrige 
behandlere. 

I løbende sager kan der  indhentes 
helbredsmæssige oplysninger fra  praktiserende 
læge.
Fra behandlende læger / psykologer / kiropraktor 
kan der indhentes helbredsoplysninger i form af 
LÆ 105, 115, 125.

Revurderingssager (ved 22. uge) til 
jobafklaringsforløb - indtil borgeren er 
arbejdsdygtig dog max 2 år
Jobcentret indhenter selv LÆ 105, 115, 125, 
135, 145, 265 fra egen læge, sygehus og øvrige 
behandlere.

I løbende sager kan der  indhentes 
helbredsmæssige oplysninger fra  praktiserende 
læge.
Fra behandlende læger / psykologer  kiropraktor 
kan der indhentes helvbredsoplysninger i form af 
LÆ 105, 115, 125.

Jobcentret vurderer om en 
sygedagpenge-modtager, der 
forsat er uarbejdsdygtig pga. 
egen sygdom, og som ikke 
kan få forlænget 
sygedagpengene efter 
paragraf 27 i 
sygedagpengeloven, har ret 
til at få et jobafklaringsforløb 
ved ophør af sygedagpenge 
(22 uger).

Jobcentret skal løbende 
vurdere om en sag er 
kompleks og diffus og 
dermed en kategori 3 sag. 

Hvis borgeren fortsat er 
uarbejdsdygtig efter 2 år i 
jobafklaring forelægges sagen for 
rehabilerintsteamet igen.

Rehabiliterings teamet skal afgive 
indstilling om borgeren skal have 
et nyt jobafklaringsforløb (max 2 
år)

Når borgeren har været 
uarbejdsdygtig i 
sammenlagt 3,5 år styrkes 
indsatsen ved en samtale 
med regionens 
sundhedskoordinator om 
personens mulighed for at 
udvikle arbejdsevnen.
Se procedure i bilag 7

Såfremt jobcentret i ovenstående sagsforløb på et hvilket som helst tidspunkt vurderer, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat, overgår sagen til 
FØP/flex rehab.
Hvis mulighederne for at udvikle borgerens arbejdsevne ikke er udtømt ved afslutningen på et jobafklaringsforløb, kan det være relevant at vurdere, om 
borgeren skal tilbydes et ressourceforløb.
Bemærk det fremgår af aftalen af 18. december 2013 om reform af sygedagpengesystemet, at : "Personer, der har deltaget i et jobafklaringsforløb, anses for at 
have deltaget i et ressourcefoløb i relation til reglerne om førtidspension".

Jobcentret skal løbende vurdere 
om den helhedsorienterede 
indsats fører til selvforsørgelse,
Fører indsatsen ikke til 
selvforsørgelse skal sagen 
fremlægges for 
rehabiliteringsteamet.




