
Med den nye sygedagpengemodel ændres vilkårene for sygedagpenge
modtagere. Samtidig introducerer vi nye redskaber til at fastholde dine 
sygemeldte medarbejdere i jobbet. 

Forebyggelse er altid nummer et, og i jobcen
tret vil vi meget gerne på banen med rådgivning 
og konkret støtte, før din medarbejder er nødt 
til at sygemelde sig. 

For de medarbejdere, der ikke kan undgå syge
melding, gælder reglerne i den nye sygedag
pengemodel. Modellen skal blandt andet sikre, 
at vi sammen med dig som arbejdsgiver foku
serer ressourcerne på en tidligere og mere 
målrettet indsats for de sygemeldte medarbej
dere, der har størst risiko for at miste jobbet. 
Tidligere har en sygemeldt haft 12 måneder 
med sygedagpenge (og refusion til dig som 
arbejdsgiver) til at få afklaret og behandlet 
sin sygedagpengesag. Fra 1. juli 2014 skal vi 
revurdere alle sygedagpengesager efter fem 
måneder. Her kan vi enten forlænge sygedag
pengene efter syv forlængelsesregler eller 
tilbyde den sygemeldte et jobafklaringsforløb 
(se næste side) på en nedsat ydelse (med 
tilsvarende nedsat refusion til arbejdsgiver). 

Med den kortere tidsfrist  og nedsatte refu
sion ved jobafklaringsforløb  er det derfor helt 
afgørende, at du som arbejdsgiver ikke venter 

med at anmelde sygdom, men i stedet kommer 
hurtigt på banen og spiller ind med forslag 
og muligheder for fastholdelse  specielt for 
de medarbejdere, som risikerer langvarige og 
komplekse sygemeldinger. Til dem bliver der 
også oprettet et såkaldt Fasttrack (fra 5. jan. 
2015), som sikrer, at vi følger op på sygemel
dingen inden for 14 dage (se næste side). 

Når du fremover anmelder sygdom (fra 5. 
jan. 2015), vil vi også stille dig tre afklarende 
spørgsmål (se boks), som vi håber, at du vil 
prioritere. Det hjælper os med at tilrettelægge 
vores indsats og klæder os bedst muligt på til 
opfølgningen med din medarbejder i jobcentret.  

Vi håber, at du er klar til at intensivere samar
bejdet om sygemeldte medarbejdere  aller
helst inden de bliver syge  så din virksomhed 
kan fastholde værdifuld erfaring og kompe
tence, og flest mulige kan beholde et aktivt 
arbejdsliv. 

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte 
os med spørgsmål om sygefravær og håndte
ring af sygemeldinger. 

NÅR DU ANMELDER SYGDOM

TIDLIG INDSATS VARER LÆNGST

NY LOV I ETAPER

Den nye sygedagpengemodel er  
delt op, så første del trådte i kraft  
1. juli 2014, mens resten først 
træder i kraft 5. januar 2015. Få 
mere information i jobcentret.

Når du anmelder sygdom, stiller vi tre 
afklarende spørgsmål, der kan hjælpe 
os hurtigere videre i opfølgningen på 
sygemeldingen: 
 
• Hvilke arbejdsfunktioner påvirker 

sygdommen?
• Hvor længe har sygdommen påvirket 

arbejdet?
•  Har I forsøgt at tilpasse arbejdet til den  

sygemeldte?

Januar
2015

Fra

NY SYGEDAGPENGEMODEL
NYE MULIGHEDER
NYE REGLER

Trådte delvist i kraft den 1. juli 2014

Resterende ændringer træder 
i kraft den 5. januar 2015

BEMÆRK!KORTERE AFKLA-RING OG NEDSAT REFUSION

HVIS DIN  
MEDARBEJDER  
BLIVER SYG

Én ud af fem sygemeldte vender desværre 
aldrig tilbage til arbejdsmarkedet, hvis 
sygemeldingen har varet mere end 12 
måneder. 

Derfor er en tidlig indsats også helt  
afgørende for mulighederne for at vende 
tilbage til et aktivt arbejdsliv. I mange 
tilfælde vil den allerbedste medicin være 
at fortsætte med at arbejde i det omfang, 
det kan lade sige gøre  selvfølgelig med 
hensyntagen til sygdommen!
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Tidligere indsats  stærkere samarbejde

HVIS DIN  
MEDARBEJDER  

BLIVER SYG

JOBAFKLARINGSFORLØB

FAST-TRACK 

Styrket arbejdsevne - hurtigere tilbage i arbejde

Hvis en sygemeldt medarbejder efter fem måneder ikke kan få forlænget 
sine sygedagpenge efter de gældende forlængelsesregler, vil vi tilbyde 
medarbejderen et jobafklaringsforløb. Her kigger vi sammen med vores 
rehabiliteringsteam på alle kommunens tilbud og aktiviteter  på tværs 
af forvaltninger og afdelinger  og skræddersyr et forløb, der udvikler 
arbejdsevnen, så medarbejderen igen kan komme tilbage på arbejdsmar
kedet. Jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt vare så kort tid som 
muligt (maks. 2 år ad gangen).

Hvis du eller din medarbejder vurderer, at medarbejderens syge
melding risikerer at blive langvarig (mere end otte uger), kan du 
eller din medarbejder inden for de første fem uger af fraværet 
anmode om Fasttrackbehandling af sygemeldingen. 

Så inviterer vi til den første samtale senest to uger efter anmod
ningen (normalt efter otte uger). Det giver os mulighed for at 
sætte ind med konkret støtte og redskaber, der i mange tilfælde 
kan bremse en uheldig udvikling og mindske såvel de menneske
lige som de økonomiske omkostninger ved sygemeldingen. 

Husk, at medarbejderen ikke er forpligtet til at modtage den ekstra
ordinære, tidlige indsats. Anmodning om Fasttrack skal ske via 
NemRefusion  eller for medarbejdere direkte til jobcentret.

FAST
TRACK 

Januar
2015

Fra

Juli
2014

Fra

Refusion til arbejdsgiver ved medarbejdere på jobaf
klaringsforløb er 14.203 kr. pr. måned for forsørgere 
og 10.689 kr. pr. måned for ikkeforsøgere. Normal
sats for sygedagpengerefusion til arbejdsgiver er 
17.663 kr. pr. måned.

Satser per 1. juli 2014

Hurtigere behandling af sygemeldinger,  
der risikerer at blive langvarige
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