
 

 

Sygefraværssamtale: lovpligtig samtale – arbejdsgiver indkalder skal holdes senest fire uger efter første 

fraværsdag – personligt eller telefonisk. Kan man ikke deltage kræves en friattest fra lægen. 

Oplysningsskema fra kommunen sendes typisk efter 5 ugers sygdom. Sendes til arbejdsgiver og 

sygemeldte. Arbejdsgiver skal oplyse om:  

• Hvilke arbejdsfunktioner der påvirker sygdommen 

• Hvor længe sygdommen har påvirket arbejdet 

• Har man forsøgt at tilpasse arbejdet til den sygemeldtes tilstand 

Den sygemeldte skal oplyse om: 

• Årsagen til sygdommen 

• Hvornår man forventer at genoptage arbejdet 

• Om man modtager behandlinger 

• Hvilke arbejdsopgaver man evt. stadig kan klare 

Første opfølgningssamtale i jobcentret: kommunen indhenter lægeattest hvis forventet sygemeldt mere 

end otte uger og hvis kommunen vurderer at det er nødvendigt for at opfølgning sker på et tilstrækkeligt 

oplyst grundlag. Attesten kan også indhentes hvis den sygemeldte beder om det. skal være foretaget inden 

første opfølgningssamtale med jobcentret.  

Fastholdelsesplan: hvis forventet sygemeldt mere end 8 uger, kan man bede sin arbejdsgiver om en 

fastholdeslesplan – her aftales hvordan man bedst vender tilbage til arbejdet helt eller delvist. Arbejdsgiver 

kan afslå at lave en fastholdelsesplan 

Mulighedserklæring: En slags lægeerklæring. Først udfyldes 1. del sammen med arbejdsgiver om fx hvilke 

arbejdsopgaver man kan varetage, er det på fuld tid eller deltid, skal man have andre opgaver, skånehensyn 

mm – derefter taler men med sin læge, der skal give en lægefaglig vurdering af indholdet i erklæringen. 

Arbejdsgiver kan forlange at der laves en mulighedserklæring.  

Sygedagpengemodtagere inddeles i tre kategorier – kategorierne kan ændres undervejs i en 

sygedagpengesag. 

sygemelding

I job - sygemelding 
hos arbejdsgiver 

Ledig - sygemelding 
i A-kassen/jobnet.dk

Selvstændig -
sygemelding via 
nemrefusion og  

virk.dk



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kategorier af sygemeldinger

Kategori 1:

kortvarig og 
forudsigelig. 

Raskmeldt indenfor 
de første 8 uger 

Kategori 2

foudsigelig men 
længerevarende. 

Forventet syg mere 
end 8 uger

Kategori 3

komplekst og 
længervarende syg. 
ofte i kombination 

med andre 
problemer end 

sygdom

Minimal indsats. 

Arbejdsgiversamtale 

inden fire uger. 

Jobcentret 

tilrettelægger selv 

opfølgning. 

Sygemeldte ledige 

får udbetalt ydelse 

fra a-kassen de 

første to uger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdspladsrettet 

indsats. 

Arbejdsgiversamtale 

inden fire uger. 

Evt. besøg hos egen 

læge inden første 

samtale i jobcentret. 

Opfølgningssamtale i 

jobcenter senest 8 

uger fra første 

fraværsdag. Herefter 

yderligere (mindst) 3 

samtaler indenfor de 

første 6. mdr. 

Sygemeldte skal selv 

booke samtaler 

digitalt 

Ret til et ”lær at 

tackle” tilbud. 

Mulighed for fast-

track. 

 

 

Tværfaglig indsats. 

Arbejdsgiversamtale 

inden fire uger. 

Evt. besøg hos egen 

læge inden første 

samtale i jobcentret. 

Opfølgningssamtale 

i jobcenter senest 8 

uger fra første 

fraværsdag. 

Herefter yderligere 

(mindst)3 samtaler 

indenfor de første 6. 

mdr. 

Sygemeldte skal selv 

booke samtaler 

digitalt. 

Møde med 

rehabiliteringsteam

efter senest 4 uger. 

Mulighed for fast-

track. 
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Alle tre kategorier af sygedagpengesager 

Revurdering efter 22 uger – OBS der skal være truffet afgørelse før sygedagpengene kan standses 

Kan sygedagpengene forlænges efter en af de syv forlængelsesmuligheder 

Tilbud om jobafklaringsforløb (kræver 

at man fortsat er uarbejdsdygtig) der 

udbetales ressourceforløbsydelse. 

Sygedagpengene forlænges og 

forløbet/indsatsen fortsættes 

Sagen skal forelægges 

rehabiliteringsteam 

Jobafklaringsforløb af maksimalt 2 års 

varighed – kan forlænges. 

Selvforsørgelse, dagpenge, 

kontanthjælp, ressourceforløb, 

fleksjob, førtidspension 

Nyt jobafklaringsforløb af maksimalt to 

års varighed 



 

 

Forlængelsesmuligheder efter 
sygedagpengelovens § 27. stk. 1 

nr. 1-7.

Der er kun disse syv 
forlængelsesmuligheder.

Er man fortsat uarbejdsdygtig 
men opfylder ikke en af 

forlængelsesmulighederne, så vil 
man skulle tilbydes et 
jobafklaringsforløb.

overvejende sandsynligt at der 
iværksættes revalidering

afklaring af arbejdsevne. 
forlænges i op til 69 uger, 

arbejdsevne skal kunne afklares 
inden for perioden   

i gang med eller afventer 
lægebehandling - sikker lægelig 
vurdering om fuld raskmelding 

indenfor 134 uger

Sag forelægges 
rehabiliteringsteam for at 

træffe afgørelse om fleksjob, 
ressourceforløb eller 

førtidspension

livstruende alvorlig sygdom 
(ingen tidsbegrænsning for 

sygedagpengene)

der er rejst sag om erstatning 
efter lov om arbedsskadesikring 

eller lov om sikring mod 
arbejdsskader - forlængs indtil 

afgørelse er truffet

der er modtaget ansøgning om 
førtidspension (at søge på det 

foreliggende grundlag ) 



Hvilke indsatser skal man tilbydes som sygemeldt 

Kategori 1: 

• Op til kommunen – ofte ingen, grundet raskmelding inden 8 uger 

• Tilbud er frivillige at deltage i for den sygemeldte, hvis denne er lønmodtager 

• Undtaget ledige, der skal deltage i kontakforløb og kan få tilbud efter beskæftigelseslovgivningen 
(praktik, løntilskud mm)  

 

Kategori 2 

Ved første opfølgningssamtale indgås en aftale om beskæftigelsesmål og indsats – aftalen skal indgå i 
”min plan” – skal tilpasses den enkelte ud fra forudsætninger, behov og helbredstilstand. 

Sygemeldte lønmodtagere: 

• Gradvis tilbagevenden til arbejde 

• Gradvis tilbagevenden efter opstartsperiode med virksomhedspraktik 

• Virksomhedspraktik 

• Mentorstøtte, hjælpemidler eller anden støtte 

 

Sygemeldte ledige/uden ansættelsesforhold 

• Påbegyndelse af arbejde, ansættelse med løntilskud – evt efter praktik 

• Virksomhedspraktik 

• Mentorstøtte, hjælpemidler eller anden støtte 

 

For begge kategorier kan der bevilges vejledning og opkvalificering 

 

Kategori 3 

• En helhedsorienteret indsats, hvor man kan blande indsatser fra beskæftigelseslovgivningen med 
andre indsatser fra f.eks. sociallovgivningen 

 


