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Beskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende æ
ndringer i satser og lovgivning 

FORDELE 

• Giver større indsigt i og sikkerhed 

for, hvilke arbejdsfunktioner medar-

bejderen reelt kan udføre, hvorved 

en fuldtidssygemelding måske kan 

undgås.

• Sikrer en tidligere indsats i de tilfælde, 

hvor medarbejderen risikerer langva-

rigt fravær på grund af sygdommen. 

• Giver lægen mulighed for at 

komme med kvalificerede bidrag til 

virksomheden om, hvilken betydning 

medarbejderens sygdom har for det 

arbejde, medarbejderen udfører.

EKSEMPEL

En kontorassistent er uheldig at falde 

på cyklen og får efterfølgende så store 

smerter i den ene skulder, at hun må 

sygemelde sig fra sit arbejde. Hun 

raskmelder sig efter et par dage, men 

det stillesiddende kontorarbejde får 

smerterne til at blusse op igen. I samar-

bejde med sin leder udfylder hun derfor 

en mulighedserklæring, som hun tager 

med til sin praktiserende læge. Lægen 

vurderer, at hun godt kan fortsætte i 

jobbet, hvis det kan varieres med andre 

opgaver. Samtidig får hun fri 5 timer om 

ugen, så hun kan få fysioterapeutisk 

behandling.

I tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde, kan virksomheden 
anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen har til 
formål at understøtte, at medarbejderen fastholdes i arbejde. Arbejdsgiveren kan 
anmode om mulighedserklæringen ved kortvarigt fravær, ved gentaget og ved  
langvarigt sygefravær. 

Mulighedserklæringen består af to dele. 
Den første del udfyldes af virksomheden og medarbejder i fællesskab og skal 
beskrive: 
1. Medarbejderens problem – fx at han ikke kan sidde ned i længere tid ad gangen.
2.   De begrænsninger, det fører til rent arbejdsmæssigt – fx at medarbejderen ikke 

kan sidde i receptionen.
3.  Forslag til løsninger – fx at medarbejderen i en periode går på nedsat tid, at 

nogle arbejdsfunktioner ændres, eller at der skaffes hjælpemidler til at klare 
opgaverne.  

Den sygemeldte tager den halvt udfyldte erklæring med til sin læge, som udfylder 
del 2. Lægen vurderer, om aftalen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen er i 
orden ud fra en lægefaglig vurdering – fx om der er lagt op til for få eller for mange 
skånehensyn.

SÅDAN GØR DU
Virksomheden anmoder om en mulighedserklæring af den sygemeldte 

medarbejder, der har pligt til møde op til samtalen, hvis sygdommen tillader 

det. Det er medarbejderen, der skal anmode egen læge om at udfylde 

erklæringens anden del og som skal aflevere den attesterede attest fra 

lægen til virksomheden. Lægen kræver et honorar for sin vurdering, som 

virksomheden har pligt til at betale. Virksomheden kan kræve at få lægens 

vurdering inden for rimelig tid.

Mulighedserklæringen findes på: www.star.dk under Sygefravær. 

Arbejdstilsynets Callcenter kan vejlede om arbejdet med sygefravær, på  

tlf. 7012 1288. 
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Mulighedserklæring
LÆGELIG VURDERING AF SYGEMELDTES MULIGHEDER FOR AT ARBEJDE

Sæt fokus  
på det, der kan 
lade sig gøre

Virksomhedsinformation · få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap


