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Vejledning 
 

ved 
 

sygefravær. 
  

Fjordkredsens rådgivning og bistand 
 til medlemmer i forbindelse med  

sygedagpengeopfølgning, revalidering, 
 beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social 

pension m.v. samt ansættelsesmæssige 
pensionsforhold. 

Sidst revideret den 14. juni 2016 



O:\122\FÆLLES DOKUMENTER\7-Samfundsforhold\73, Sociale forhold\730, Generelt\Fjordkredsens politik og vejledning ved sygefravær 

2016 06 14.doc 
2 

 

 

Sygemelding/din opgave 

 

Når du skal melde dig syg fra dit arbejde, sker det i første omgang til din 
arbejdsgiver. Hvis du modtager løn under sygdom, skal din arbejdsgiver give din 
bopælskommune besked om din sygemelding, umiddelbart efter at den lovpligtige 
sygefraværssamtale senest 28 dage efter 1. sygedag, har været afholdt. 

 
Når din bopælskommunen er orienteret om din sygemelding sendes et såkaldt 
oplysnings-skema til dig, som du skal udfylde. Du skal oplyse bopælskommunen 
om din sygdom. Mens din arbejdsgiver ikke har ret til at vide, hvad du fejler, så 
forholder det sig modsat for bopælskommunen. Som myndighed har den ret til at 
vide det. 
 
 

 

 
Fjordkredsen ønsker at varetage medlemmernes samlede ansættelsesmæssige og 
økonomiske interesser bedst muligt. Som følge heraf tilbydes langtidssygemeldte 
medlemmer hjælp til at få afklaret deres situation i relation til den til enhver tid 
gældende lovgivning og indgåede aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. 
 
Fjordkredsen vil gennem repræsentation i Ringkøbing-Skjern Kommunens MED- 
udvalg søge maksimal indflydelse på udformningen af personale-politiske initiativer 
omhandlende sygdomspolitik. Dette gælder såvel forebyggelse af arbejdsskader og 
nedslidning, fysisk og psykisk, som en mere konkret sygdomspolitik, der kan 
medvirke til arbejdspladsfastholdelse, og dermed undgå, at langtidssyge mister 
tilknytningen til arbejdsmarkedet.  
 
Fjordkredsen drager omsorg for, at medlemmer og i særdeleshed tillids-
repræsentanter informeres om kredsens politik på det socialpolitiske område.  
 
Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmerne udmøntes efter følgende 
retningslinier: 

  

Kredsens opgaver 

  
Kredsen tilbyder personligt møde, rådgivning og vejledning i forbindelse med 
medlemmers vilkår ved sygdom, ulykker eller tilskadekomst. Arbejdsskader 
visiteres straks af kredsen til Danmarks Lærerforening. 
  

Fjordkredsens politik 
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Det påhviler kredsen at orientere medlemmet om alle relevante rets– og 
procedureforhold m.h.t.: 

 sygedagpengeopfølgning, herunder offentlig førtidspension eller alternativer 
hertil i relation til de sociale myndigheder i bopæls-kommunen. 

 evt. afsked, herunder tjenestemandspension eller overenskomst-pension i 
relation til ”Intern Udvikling og Personale” eller ”Dagtilbud og Undervisning” i 
Ringkøbing- Skjern kommune. 

 
Ringkøbing-Skjern kommune har til lederne udarbejdet Standard og vejledninger 
i håndtering af sygefravær dateret 4. marts 2010 
 
I Ringkøbing- Skjern Kommune indkaldes efter 2 ugers sygefravær jf. ovenstående 
til en omsorgssamtale, med det formål at parterne, den sygemeldte og lederen, 
hjælpes ad med at få mere indsigt i situationen. 
 
Såfremt det sygemeldte medlem ikke har modtaget henvendelse fra arbejdsgiver, 
senest 4 uger efter første sygedag og ikke har modtaget henvendelse fra de sociale 
myndigheder (Jobcenteret i bopælskommen) efter 2 måneders sygdom, tilrådes det 
at kontakte kredsen. 
  
Kredsen vil tilbyde medlemmet at stille en sagsbehandler til rådighed som bisidder 
ved såvel sygesamtaler med arbejdsgiveren som opfølgningssamtaler med de 
sociale myndigheder.  
   
Endvidere vil kredsen tilbyde råd og vejledning om andre elementer, som 
eksempelvis kan omfatte: 

 foranstaltninger, der sætter den sygemeldte i stand til at genoptage arbejdet 
på ordinære vilkår (personlige hjælpemidler, særlig indretning af 
arbejdspladsen o.a.) 

 revalidering, herunder arbejdsprøvning, afklarende aktiviteter, uddannelse, 
optræning o.a. 

 beskæftigelse på særlige vilkår, aftale- eller lovbaserede, fleksjob eller 
skånejob. 

 overgang til offentlig (social) pension. 
 
Kredsen skal oplyse medlemmet om reglerne for sygedagpenge.  
Det er kommunen, som indenfor de første 22 uger skal tage stilling til, om 
dagpengeperioden kan forlænges. Der er adskillige forlængelsesmuligheder, men 
vurderes det ikke at forlængelse er muligt, overgår man til et jobafklaringsforløb, 
hvor man modtager en ydelse på kontanthjælpsniveau. Denne ydelse er uafhængig 
af formue og ægtefælles/samlevers indkomst, men påvirkes af eventuelle egne 
pensioner, som kommer til udbetaling. 
 
Kredsen skal tilbyde at varetage kontakten til Danmarks Lærerforening ved 
ansættelseskommunens skrivelse om påtænkt afsked. 
  
Efter ønske og fuldmagt fra medlemmet skal kredsen tilbyde at varetage 
medlemmets interesser i forhold til de sociale myndigheder og Lærernes Pension. 
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Kredsen skal løbende drøfte faktuelle forhold med Danmarks Lærerforening og 
efter konkret vurdering visitere yderligere sagsbehandling hertil. Dette gælder 
særligt ankesager, hvor de lokale ankemuligheder er udtømte. 

  

Tillidsrepræsentantens opgaver 

 
Tillidsrepræsentanterne skal udlevere denne pjece til alle medlemmer, der er 
længerevarende sygemeldte. 
  
Ved arbejdsskader, ulykker og pludselig kritisk sygdom orienteres kredsen straks. 
  
Ved langtidssygemelding kontakter tillidsrepræsentanten hurtigst muligt efter 
sygemeldingen den sygemeldte og orienterer samtidig kredsen.  
  
Tillidsrepræsentanten opfordrer den sygemeldte til at henvende sig til kredsen 
inden 4 uger fra sygemeldingsdato. De sociale myndigheder skal iværksætte 
løbende sygedagpengeopfølgning, tilrettelægge og gennemføre et individuelt og 
fleksibelt opfølgningsforløb, under hensyn til sygdommens karakter og sygemeldtes 
behov og forudsætninger.  
 
Tillidsrepræsentanten orienterer den sygemeldte om muligheden for at aftale et 
personligt møde med kredsens sagsbehandler og/eller kredsformand. Ved dette 
møde vil kredsens vejledning og bistand i forbindelse med sygedag-
pengeopfølgning blive omtalt. Den sygemeldte har pligt til at medvirke ved 
sygedagpengeopfølgningen. Konsekvensen af at undlade at medvirke er, at 
dagpengesagen lukkes, hvilket betyder, at dagpengeretten eller andre muligheder 
for offentlige ydelser til forsørgelse bortfalder. Endvidere er det i lovgivningen 
fastsat, at de faglige organisationer skal inddrages. 
  
Tillidsrepræsentanten orienterer i øvrigt kredsen om udviklingen i sagen, herunder 
hel eller delvis genoptagelse af arbejdet. 

  

Dækning af kritisk sygdom 

  
Medlemmer, der som led i ansættelsesforholdet er omfattet af 
gruppelivsforsikringen kan få udleveret ansøgningsskema til dækning af kritisk 
sygdom ved henvendelse til ansættelseskommunen eller Forenede Gruppeliv. 
Skemaet kan også hentes på Forenede Gruppeliv’s hjemmeside. www.fg.dk. 
Kredsen kan evt. være behjælpelig.  
Forsikringssummen er i 2016 på 100.000 kr. 
  
Med kritisk sygdom menes en sygdom, der er livstruende. Det er en betingelse for 
dækning af kritisk sygdom, at sygdommen diagnosticeres i forsikringstiden. De 
præcise diagnoser, som dækkes, fremgår af forsikrings-policen. Find den på 

http://www.fg.dk/
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adressen www.fg.dk.  Er du i tvivl om din sygdom er dækket, er det bedre at søge 
en gang for meget end en gang for lidt. 

 

 

 

Her finder du os: 

 
Fjordkredsen 
Nørregade 22 A 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 97 32 46 40 
E-mail: 122@dlf.org  

 
 

http://www.fg.dk/
mailto:122@dlf.org

