Forberedelse til lægekonsultation og opfølgningssamtale i kommunen

Når du forventer at være
sygemeldt mere end 8 uger

Her kan du her læse om forløbet, så du kan forberede dig
bedst muligt på samtalen og selv være med til at finde
løsninger, der kan fastholde dig i job.

LÆ 285

Patientoplysninger

Personnummer, navn, adresse og

Skriv diagnose eller en kort beskrivelse

af årsagen til sygefraværet

2. Vurdering af sygefravær
På baggrund af konsultation ved
fremmøde bedes du give en vurdering
af sygefraværet/sygdomsbilledet
af tre nedenstående kategorier og
i forhold til én
udfyld med øvrige oplysninger.
Klart sygdomsbillede/
Hovedelementer og forventet varighed
i behandlingen oplyses (angiv ca.
antal uger fra dags dato)
klar behandlingsplan

Uklart sygdomsbillede,
hvor der er behov for
yderligere afklaring i
sundhedsvæsnet

Behov for yderligere undersøgelse/behandli
ng oplyses, herunder forventet varighed
dags dato)
om muligt (angiv ca. antal uger fra

a. Beskriv patientens helbredsklager

b. Har du forslag til hvilke sundhedsfremmende

c. Har patienten tidligere haft lignende

Ved lægekonsultationen skal din læge udfylde en attest til
kommunens sygedagpengeopfølgning. Din læge skal vurdere
din sygdom i forhold til dine muligheder for at arbejde - eventuelt med skånehensyn - samt angive et tidspunkt for, hvornår
du kan forvente at genoptage eller påbegynde et arbejde.
Inden konsultationen kan du med fordel tænke over:
 hvilke konkrete opgaver du kan klare, og hvilke du ikke kan
klare på nuværende tidspunkt?
 med hvilke skånehensyn du eventuelt vil kunne fortsætte i
jobbet (nedsat tid, pauser, hjælp til specifikke opgaver mv.)?
 om der er andre forhold, der vil kunne hjælpe dig tilbage?
Dine input er vigtige for at få dig hurtigt tilbage i jobbet / på
arbejdsmarkedet.

evt. telefonnummer

1. Diagnose/årsag til sygefravær

Uklart sygdomsbillede,
hvor der ikke er behov
for undersøgelse/
behandling i sundhedsvæsenet

Lægekonsultationen

Attest til sygedagpengeopfølgning

Sendes til kommunen

5 708410 033476

Sygedagpengereglerne betyder, at alle, der forventer at være
sygemeldte i mere end 8 uger, skal have en lægeattest hos
egen læge inden første opfølgningssamtale i kommunen.

3. Vurdering af behov for skånehensyn,

tilbud, der kan fremme patientens

muligheder for at arbejde

sygdomstilfælde

der kan fremme genoptagelse/

påbegyndelse af arbejde
Angiv eventuelle skånehensyn, der
kan
deltage i beskæftigelsesrettet indsats fremme, at patienten kan genoptage/påbegynde arbejde helt eller
delvist eller
Særlige hensyn vedr.
Angiv evt. supplerende oplysninger
arbejdstid/arbejdstilrettelæggelse

Ikke stressende/ikke
psykisk belastende
funktioner

Angiv evt. supplerende oplysninger
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Bestil tid med det samme
Når du modtager anmodningen fra
kommunen, skal du med det samme
bestille tid hos lægen. Der vil ofte være
kort tid til at få en lægeattest inden
din opfølgningssamtale i kommunen.
Få en kopi af attesten
Din læge sender attesten til
kommunen. Bed din læge om en
kopi af den udfyldte attest, så du
kan se, hvad der er noteret. Så kan
du forberede dig bedst muligt til
opfølgningssamtalen i kommunen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering · Kommunernes Landsforening · Praktiserende Lægers Organisation

Version 111115

1

Læs mere på
www.star.dk

Kommunens opfølgning
Kommunen indkalder dig til en opfølgningssamtale senest 8
uger efter din første fraværsdag. På baggrund af blanketten fra
din læge skal I sammen lægge en plan for, hvordan du hurtigst
kan komme tilbage i arbejde. Det kan fx være, at du kan starte
på nedsat tid, eller at der er behov for noget andet. Inden
samtalen kan du med fordel selv tænke over, hvad de første
skridt tilbage til arbejdet kan være:

Alle skal til opfølgningssamtale
Selvom du modtager løn fra
din arbejdsgiver, skal du stadig
deltage i kommunens opfølgning, hvis du forventes at være
sygemeldt i mere end 8 uger.

 Kan der ændres på fysiske forhold i dit job, som vil kunne
hjælpe dig med at vende tilbage? Fx hjælpemidler, indretning
af arbejdspladsen eller måden at udføre opgaverne på.

Støttemuligheder
Der findes mange støttemuligheder,
der kan hjælpe dig tilbage i jobbet.
Det mest brugte redskab er delvis
genoptagelse af arbejdet. Hvis du har
særlige behov, findes der også andre
støttemuligheder. Mulighederne kan
I tale om ved opfølgningssamtalen i
kommunen.

 Vil ændringer af dine arbejdsopgaver hjælpe med tilbagevenden? Fx mængden af opgaver, mængden af ansvar eller
mindre fagligt krævende opgaver.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til
forløbet, kan du altid henvende
dig til din kommune.

 Er der eventuelt andre jobfunktioner i virksomheden, som
passer bedre til din situation?

 Er der brug for at inddrage kolleger eller andre i dit netværk,
der kan støtte dig igennem forløbet?
 Hvis du er sygemeldt fra ledighed, er det vigtigt at overveje,
hvad der kan fremme din tilbagevenden til arbejdsmarkedet?
Samtalen skal munde ud i en aftale om dit videre forløb.
Kommunen vil herefter følge op på aftalen hver 4. uge. Det er
vigtigt, at du er så åben omkring din situation som muligt og
tager del i at finde de løsninger, der kan få dig tilbage i arbejde.
Revurdering efter 5 måneder
Alle sygedagpengesager skal revurderes efter 5 måneder. Hvis
dine sygedagpenge ikke kan forlænges efter de gældende regler,
og du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, vil du blive
tilbudt et jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse. Derfor er
det vigtigt, at du sammen med kommunen og din arbejdsgiver
bruger tiden fornuftigt og hurtigst muligt kommer i gang med at
finde holdbare løsninger, der kan fastholde dig i jobbet.

Arbejd det, du kan

Jo længere tid du er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det at
vende tilbage til et aktivt arbejdsliv.
Det er derfor i mange tilfælde det
bedste at fortsætte med at arbejde
det, du kan - selvfølgelig med
hensyntagen til din sygdom.
Det vigtige er at fokusere på det,
du kan og i videst mulige omfang
bevare kontakten til din arbejdsplads
- eller arbejdsmarkedet generelt.
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