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Hvis én af dine medarbejdere får øget fravær 
på grund af længerevarende eller kronisk 
sygdom, kan Jobcentret hjælpe. Jobcentret 
kan blandt andet deltage i afklarende sam-
taler med dig og/eller medarbejderen.

Det er vigtigt, at der gribes tidligt ind, hvis 
medarbejderen skal fastholdes i jobbet. 
Jobcentret kan tilbyde at iværksætte en så-
kaldt rundbordssamtale, der kan være et 
godt redskab til at afdække sygdomspro-
blemet, og finde en løsning, som kan bringe 
den sygemeldte tilbage i jobbet.

I rundbordssamtalen deltager de relevante 
parter. Det vil sige den sygemeldte med-
arbejder, nærmeste leder, tillidsrepræsen-
tanten, eventuelt en repræsentant fra det 
faglige forbund, en HR-konsulent, en med-
arbejder fra Jobcentret og eventuelt medar-
bejderens egen læge. Rundbordssamtalen er 
baseret på frivillighed og tillid, og er under-
lagt tavshedspligt.

Hvis medarbejderen er bosat i Hedensted 
Kommune, kan der indgås en såkaldt §56-
aftale (tidligere §28-aftale – se bagsiden) 
samt ydes dagpengerefusion i forbindelse 
med delvis syge/raskmelding. Hvis medar-
bejderen ikke er bosat i Hedensted Kom-
mune indgås aftalerne med medarbejderens 
bopælskommune.

Sygefravær
• En tidlig sygefraværsindsats kan bidrage 

til, at få arbejde og helbred til at hænge 
bedre sammen, og så vidt muligt sikre, 
at medarbejderen fastholdes i jobbet.

Fordelene er 

• Kontakt Jobcenter Hedensted på tele-
fon 79 75 54 00, eller send en e-mail 
til jobcenter@hedensted.dk, hvis du har 
brug for råd og vejledning om sygefra-
værsindsatsen på din virksomhed

• Virksomheden har retmæssigt fire uger 
til at indsende sygedagpengeskemaet. 
Da en hurtig indsats er vigtig, både for 
den sygemeldte og for virksomheden, 
opfordrer vi til, at skemaet sendes ind 
hurtigst muligt

• Sygedagpengeskemaet kan hentes via 
www.hedensted.dk

• Hvis virksomheden er tilmeldt www.virk.
dk kan sygemeldingen alternativt indbe-
rettes elektronisk.

Sådan gør du

Vend siden for flere oplysninger om:

§56-aftale og delvis syge/raskmelding.
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§56-aftale 
(tidligere §28-aftale)

En §56-aftale er en støttemulighed, så din 
virksomhed kan fastholde langvarigt eller 
kronisk syge medarbejdere, som har en for-
højet risiko for fraværsdage, enten på grund 
af sygdommen, eller på grund af behov for 
behandling. Aftalen giver mulighed for dag-
pengerefusion til din virksomhed fra første 
fraværsdag.

En virksomhed og en medarbejder kan indgå 
en §56-aftale, hvis det forventes, at med-
arbejderens sygdom vil medføre et fravær 
på mindst 10 dage om året. Formålet er, at 
medarbejderen kan have det nødvendige 
fravær, uden at belaste virksomheden. §56-
aftalen skal godkendes af Jobcentret.

Delvis raskmelding

En delvis raskmelding bruges til medarbej-
dere, som efter længere tids sygdom er klar 
til at vende tilbage til arbejdet, men har 
behov for at begynde på nedsat tid, for så 
gradvist at optrappe til normal tid. Der ydes 
dagpengerefusion under forløbet. 

Der kan kun søges om en delvis raskmel-
ding, når sygdommen er af en karakter, så 
fraværet gennemsnitligt overstiger fire timer 
om ugen. Nedsatte dagpenge ydes kun mid-
lertidigt, indtil den delvist raskmeldte igen 
kan udføre arbejdet på normal tid.

Delvis sygemelding

En delvis sygemelding bruges til medarbej-
dere, som ofte er væk fra arbejdet på grund 
af ambulante behandlinger og lignende. 
Ordningen bruges også til medarbejdere, 
som på trods af sygemelding kan arbejde 
på nedsat tid. Der ydes dagpengerefusion 
under forløbet.

Der kan kun søges om en delvis sygemel-
ding, når sygdommen er af en karakter, så 
fraværet gennemsnitligt overstiger fire timer 
om ugen. Dagpengerefusion ydes kun mid-
lertidigt, indtil den delvist sygemeldte igen 
kan udføre arbejdet på normal tid.




