
 
 

I Vordingborg arbejder læger og kommune 

sammen om en fremrykket indsats mod syg-

dom. Det sker i projektet ”Stuegang med 

kommunen”  
 

I Vordingborg forsøger man at finde løsninger for bor-

gere, der enten er sygemeldte eller i risiko for at blive 

det. Det sker i et fagligt fællesskab mellem læger og 

kommunen i projekt ”Stuegang med kommunen”. Vor-

dingborg Kommune fortæller om projektet, at sagsbe-

handlere og læger mødes fast hver 3. uge for at gen-

nemgå sager og drøfte udfordringer og muligheder. Re-

sultatet er ifølge kommunen, at borgerne får den nød-

vendige hjælp tidligere, end de ellers ville have gjort, og 

nogle gange undgås sygemeldinger helt. 

Samarbejdet startede i februar 2015 som et 1-årigt pro-

jekt, og det er besluttet at fortsætte projektet efter pro-

jektperioden. 

Hvad gør kommunen? 

Vordingborg Kommune indgår – efter at have indhentet 

borgerens samtykke - i et særligt samarbejde med Læ-

gehuset Remisen i projekt ”Stuegang med kommunen”. 

Læger og sagsbehandlere fra Jobcentret mødes fast 

hver 3. uge og gennemgår relevante sager med bor-

gere, der enten er sygemeldte eller i risiko for at blive 

det.  Tanken er, at lægerne ofte møder borgerne før 

Jobcentret, hvorfor der er tale om en fremrykket ind-

sats, der også har et forebyggende sigte. Både læger og 

sagsbehandlere kan tage sager med, og typisk drøftes 

6-10 sager på hvert møde med borgernes forudgående 

accept.  

Sagerne fremlægges en efter en, og der diskuteres fx, 

hvad man kan foreslå en borger at gøre, hvad status er 

i en konkret sag, eller hvad der mangler af oplysninger 

i en sag. På baggrund af drøftelserne aftales, hvad der 

skal gøres i de enkelte sager.  

Kommunen har tidligere oplevet, at læger og sagsbe-

handlere ikke taler ”samme” sprog, hvilket kan være 

uhensigtsmæssigt, når Jobcentret indhenter lægeatte-

ster og lignende. Ved at drøfte sagerne på møder ud-

veksles en masse viden og informationer, og det bliver 

lettere at forstå hinandens fagligheder og udgangspun-

ker. Resultatet er, at det bliver lettere at finde løsninger 

ift. fastholdelse eller tilbagevenden til job - til gavn for 

borgeren. Vordingborg Kommune tager referater af alle 

møder med henblik på at samle op på erfaringerne. 

Den model, som samarbejdet er baseret på i øjeblikket, 

er finansieret af Jobcentret. 

Resultater og erfaringer 

Projekt ”Stuegang med kommunen” betyder ifølge 

kommunens vurdering, at Vordingborg Kommune ofte 

får givet borgerne den nødvendige hjælp tidligere, end 

det ellers ville være tilfældet. Kommunen ser også til-

fælde, hvor sygemeldinger undgås, eller sygeperioder 

bliver kortere, som et resultat af de indsatser mv., der 

aftales i det særlige samarbejde. Der findes løsninger i 

fællesskab frem for at trække i hver sin retning. 

Kommunen oplever desuden, at det er tidsbesparende 

og mere effektivt at mødes med en fast kadence sam-

menlignet med at skulle kommunikere skriftligt. Samar-

bejdsformen giver også et godt kendskab til hinandens 

arbejdsområder. Resultatet er blandt andet, at Jobcen-

tret kan formulere sig mere præcist i anmodningerne 

om attester til lægerne og med mere kvalificerede 

spørgsmål. Og lægerne kan give mere kvalificerede be-

svarelser – også på baggrund af en øget viden om lov-

givningen på området, fortolkningen af lovgivningen 

mv. Det bliver også lettere at ringe hinanden op for kort 

at drøfte en sag. 

Derudover oplever borgerne at blive taget alvorligt, når 

der samarbejdes på en sådan måde om deres sag. 

Erfaringerne fra samarbejdet er endnu ikke blevet op-

samlet, men kommunen vil evaluere på projektet. 

Brug de gode erfaringer 

Hvis andre vil etablere et lignende samarbejde mellem 

læger og sagsbehandlere på Jobcentret, kræver det 

ifølge Vordingborg Kommune, at man vil det – og tør gå 

åbent ind i et samarbejde med andre fagligheder. Det 

tager tid at få opbygget et fælles sprog, og det er nød-

vendigt at være vedholdende.  

For at få mere viden kan Liselotte Pedersen, Afdelings-

leder Sygedagpenge og Fastholdelse, kontaktes på e-

mail llop@vordingborg.dk eller tlf. 55 36 23 10. 
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Baggrund for etablering af indsatsen 
 

En læge fra Lægehuset Remisen i Præstø tog initiativ til samarbejdet med Vordingborg Kommune, idet han havde gjort 

sig nogle tanker om, at man sammen måtte kunne finde nogle løsninger til gavn for de borgere, som lægerne møder i 

deres praksis, og som er i risiko for at blive sygemeldte fra deres arbejde eller allerede er det. Kommunens afdelingsle-

der for sygedagpenge og fastholdelse havde tidligere været med til at gøre noget lignende og havde gode erfaringer 

med et sådant samarbejde. 


