
     

 

 

 

 

        

 

Bilag 11 August 2021 

Procedure  for  sager  i  jobafklaringsforløb  (3,5  års  samtaler)  

Hvad  siger  bekendtgørelsen  (og  samarbejdsaftalen)  om  samarbejdet?  
Sundhedskoordinator  skal  afholde  samtale  om  muligheden  for  at  udvikle  arbejdsevnen  med  borgere  i  
jobafklaringsforløb,  hvor  der  er  risiko  for  borger  fortsat  er  uarbejdsdygtig  på  grund  af  sygdom  4  år  efter  ophør  
af  sygedagpengene.  
 
Hvad  betyder  det/hvad  er  omfattet?  
Når  kommunen  vurderer,  at  der  er  risiko  for  borger  i  jobafklaringsforløb  fortsat  er  uarbejdsdygtig  på  grund  af  
sygdom  4  år  efter  ophør  af  sygedagpenge,  planlægger  de  senest  3,5  år  efter  ophør  af  sygedagpengene  en  
samtale  mellem  borger,  sundhedskoordinator  samt  koordinerende  sagsbehandler.  
Samtalen  skal  bl.a.  bidrage  til  at  afklare,  hvordan  borger  bedst  hjælpes,  herunder  om  der  er  initiativer,  der  kan  
fremme,  at  borger  vender  tilbage  til  arbejdsmarkedet.  

Hvad  er  kommunens  opgave?  
Sagen  oprettes  i  aftalt  IT-kommunikationssystemet  med  undertypen  ”Samtale  efter  3,5  år  i  jobafklaringsforløb”.  
Sagen  bookes  med  45  min.  (30  min  samtale  +  15  min  til  sundhedskoordinators  skriftlige  besvarelse)  på  et  
planlagt  rehabiliteringsteammøde,  senest  5  hverdage  før  mødet.  Der  vedhæftes:   

  Resumé  af  sagen  
  Indstilling  /indsatsplan   
  Relevante  helbredsoplysninger   
  Beskrivelse  af  kommunens  og  borgers  erfaringer  med  resultatet  af  indsatserne.  

Hvad  kan  kommunen  forvente  fra  sundhedskoordinator  i  samarbejdet?  
Sundhedskoordinator forbereder sagen til mødet på ovennævnte dokumenter. 
Sundhedskoordinator  udarbejder  den  skriftlige  sundhedsfaglige  rådgivning  om  de  initiativer,  der  kan  fremme  
borgers  muligheder  for  at  vende  tilbage  til  arbejdsmarkedet  i  IT-kommunikationssystemet  i  umiddelbar  
forlængelse  af  samtalen.    

Hvilke  muligheder  har  kommunen  efterfølgende?  
Den  koordinerende  sagsbehandler,  der  deltager  i  samtalen  følger  efterfølgende  op  på  sagen.  
 
Generelle  oplysninger  fra  Klinisk  Funktion.   
Sekretariatet  sender  sagen  i  aftalt  IT  - kommunikationssystem  til  sundhedskoordinator  5  hverdage  før  mødet  
for  forberedelse  af  sagen.  
Sagen  ”Samtale  efter  3,5  år  i  jobafklaringsforløb”  planlægges  på  dagsorden  svarende  til  én  sag  omfattet  af  
reform  for  fleksjob  og  førtidspension  eller  to  sager  omfattet  af  sygedagpengereformen.    
 
Afregning  sker  som  en  del  af  taksten  for  et  rehabiliteringsteamsmøde.  
 


