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Sygemeldt – og aktiv
Hvis du har en arbejdsgiver, kan du
måske arbejde nogle timer om dagen.
Det kan også være at du i en periode
kan blive flyttet til nogle andre mindre
belastende arbejdsopgaver
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Når du er sygemeldt, er det vigtigt, at
du holder dig aktiv i det omfang det
er muligt. Med mindre din sygdom direkte forhindrer dig i det, skal du deltage i en af de aktiviteter, som Jobcenter Horsens tilbyder.

Målet er, at du hurtigst muligt kan
passe et arbejde igen. Den indsats vi
aftaler, skal derfor tilgodese netop dit
individuelle behov.
Du er forpligtet til at samarbejde
med jobcentret under forløbet. Hvis
du ikke medvirker i samarbejdet,
mister du retten til at få udbetalt
sygedagpenge.

Ko

At være sygemeldt og aktiv kan eksempelvis være at deltage i et afklaringsforløb eventuelt indeholdende
coachning,
kompetenceafklaring,
psykologsamtaler, motion og smertehåndtering. Endvidere kan det være
en optræning af din arbejdsevne med
de rette skånehensyn.

3

Udbetaling af sygedagpenge
Hvis vi vurderer, at du kan passe et
andet arbejde, er du ikke ”fuldt uarbejdsdygtig” og opfylder dermed ikke
længere betingelserne for at få udbetalt sygedagpenge. Udbetalingen af
sygedagpenge vil i disse tilfælde blive
stoppet.
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For at få udbetalt sygedagpenge, skal
du være fuldt uarbejdsdygtig på grund
af egen sygdom. At være ”fuldt uarbejdsdygtig” betyder, at din sygdom
forhindrer dig i at passe dit arbejde.
I de første tre måneder af din sygemelding, vurderer vi din uarbejdsdygtighed
i forhold til det job du havde, inden du
blev sygemeldt.

Som hovedregel har du som
sygemeldt ikke ret til at holde
ferie

Ko

Efter tre måneder skal vi foretage
en bredere vurdering, og vurdere
din uarbejdsdygtighed i forhold til
arbejdsmarkedet generelt.
Vi skal således vurdere, om du
eventuelt kan passe et andet
arbejde end dit sædvanlige, til
trods for de gener du måske stadig har på grund af din sygdom.

4

•

have arbejdet minimum 240
timer indenfor de seneste 26
uger op til sygemeldingen
være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse
indenfor den sidste måned
have afsluttet en uddannelse
på minimum 18 måneder
være lærling eller elev i lønnet
praktik som led i en erhvervsfaglig uddannelse
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Du kan derfor godt blive raskmeldt,
selvom du ikke er rask nok til at
genoptage dit hidtidige arbejde.

•

I særlige tilfælde kan Jobcenter Horsens foretage en bredere vurdering tidligere end ved tre måneders
sygemelding.

•

•

Ko

Udover at være fuldt uarbejdsdygtig,
skal du opfylde et af følgende krav,
for at være berettiget til sygedagpenge:
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Når vi modtager din sygemelding
En tidlig indsats
fristen, fordi udbetalingen af sygedagpenge kan blive stoppet, hvis vi
ikke får skemaet rettidigt.
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En tidlig indsats kan forebygge sygefravær eller understøtte en hurtigere
tilbagevenden til arbejdet.

En tidlig indsats betyder for dig, et
tæt samarbejde mellem din arbejdsplads, jobcenter, praktiserende læger,
speciallæger, a-kasse mv. som kan
medvirke til at gøre vejen tilbage til
arbejdspladsen/arbejdsmarkedet kortere for dig.
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Et effektivt samarbejde og god koordination kan bidrage til at gøre ventetiderne kortere i sagsforløbet og
dermed bidrage til en hurtigere afklaring for dig og dermed også typisk en hurtigere tilbagevenden til dit
job eller til a-kassen. En tidlig indsats betyder fokus på brugen af delvis
raskmelding og aktive tilbud i sygedagpengeindsatsen.

Oplysningsskema

Når kommunen modtager din sygemelding, sender vi et oplysningsskema
til dig. Du skal udfylde skemaet og
sende det retur inden 8 dage. Det er
meget vigtigt, at du overholder tids6

Samtale

Når vi har modtaget dit oplysningsskema, indkalder vi dig til en
samtale for nysygemeldte. Her vil du
få mere at vide om dine rettigheder,
pligter og muligheder under din sygdomsperiode. Samtidig får du vigtig
information om, hvad et syge-dagpengeforløb indebærer, og hvad du
kan forvente fra Jobcenter Horsens i
perioden.

Opfølgning – det videre forløb
Match 1: Borgere der forventes
at være raskmeldte indenfor 3
måneder.

Samtidig er der i sygedagpengeloven
fastsat regler om, at alle sager skal
opdeles i tre kategorier.

Match 3: Borgeren er ikke indsatsklar og kan ikke forsørge sig selv
indenfor 3 måneder.
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Jobcenter Horsens skal løbende følge
op på din sygdom enten ved at kontakte dig pr. telefon eller ved at indkalde dig til personlig samtale.
Hyppigheden af kontakten til dig afhænger af din situation, og vil derfor
være forskellig fra sag til sag.

Match 2: Borgeren er indsatsklar,
men er ikke i stand til at forsørge
sig selv indenfor 3 måneder.
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Indenfor hver kategori er der
lovbestemte krav til, hvornår vi minimum skal følge op i din sag. De tre
match er:

Du er altid velkommen til at tage
en bisidder med, når du er indkaldt til møde i Jobcenter Horsens.
Det kan være en repræsentant fra
fagforening eller a-kasse, et familiemedlem eller en anden du kender.
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Samarbejde med læger
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Jobcenter Horsens er forpligtet til at
indhente de nødvendige oplysninger
for at kunne træffe en afgørelse –
herunder oplysninger fra din læge
eller andre, der kan være med til at
beskrive din sygdom.
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Oplysningerne bruger vi blandt andet, når vi skal vurdere, om du fortsat
er berettiget til at modtage sygedagpenge. Afgørelsen træffer vi i Jobcenter Horsens, ud fra de betingelser der
står i sygedagpengeloven.

Det er altså ikke din praktiserende
læge der afgør, om du er berettiget
til sygedagpenge. Din praktiserende
læge afgør heller ikke, om du eksempelvis er berettiget til fleksjob.
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Ressourceprofil

Det er vigtigt, at du selv bidrager
aktivt, når ressourceprofilen skal
udarbejdes, så du i samarbejde
med din beskæftigelsesrådgiver får
beskrevet dine styrker og muligheder.
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Hvis vi vurderer, at der er risiko for et
længere sygeforløb, udarbejder vi en
ressourceprofil sammen med dig.

Ressourceprofilen beskriver din arbejdsevne, og er et værktøj, som vi
bruger til at tilrettelægge den rigtige
indsats sammen med dig.
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Ressourceprofilen handler både om
fysiske og psykiske forhold, som er
afgørende for dine muligheder for
at få et job. Ud fra ressourceprofilen afdækker vi også, om du eventuelt har brug for støtteordninger eller
hjælpemidler for at komme tilbage til
arbejdsmarkedet.
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Hvor lang tid kan du få sygedagpenge

I helt særlige tilfælde, er der mulighed for at forlænge udbetalingsperioden ud over 52 uger. Disse særlige
betingelser er beskrevet i sygedagpengeloven, og det er Jobcenter Horsens der afgør, om udbetalingen kan
forlænges.
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Der er i sygedagpengeloven en
grænse for, hvor længe du kan få udbetalt sygedagpenge. Det betyder, at
udbetalingen stopper, når du har fået
udbetalt sygedagpenge i 52 uger i de
foregående 18 måneder.
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Du kan få sygedagpenge, i perioden
du er fuldt uarbejdsdygtig, og dermed
ikke kan passe et arbejde på grund
af din sygdom. Så snart du igen kan
passe et arbejde eller stå til rådighed
for din a-kasse, skal du raskmelde
dig.
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Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse
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Hvis vi træffer en afgørelse i din sag,
som du ikke er enig i, har du mulighed
for at klage.

Jobcenter Horsens skal modtage din
klage senest fire uger efter, at du har
fået besked om den afgørelse som du
vil klage over.
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Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan
klage, kan du få råd og vejledning hos
din beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter
Horsens.
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Hvem tager sig af hvad i
Horsens Kommune

Jobcenter Horsens

Ydelsesafdelingen:

Sagsbehandling af
sager vedr.:

Udbetaling af ydelser
og refusion vedr.:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sygedagpenge
Revalideringsforløb
Ledighedsydelse
Fleksjob
Skånejob

Sygedagpenge
Kontanthjælp mv
Ledighedsydelse
Revalideringsydelse

Du er velkommen til at kontakte:

Ko

Jobcenter Horsens,
Samsøgade 3, 8700 Horsens
Tlf.: 76 29 47 00
Mail: sygedagpengeopfoelgning@horsens.dk
www.jobcenterhorsens.dk
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