
Gazelle tre år i streg fra 2009-2011 og valgt som hovedleverandør på Beskæftigelsesministeriets rammeaftale for kampagner, 
kommunikation og markedsføring i perioden 2012-2016.  Jo - vi er et ambitiøst hold af dedikerede kommunikatører, som hver dag 
brænder for at levere nytænkende kommunikationsløsninger, der får endnu flere i job og uddannelse.  
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Faktaark til borgere · Kommunikation der styrker beskæftigelsen

Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER

”I Jobcenter Assens har 
vi investeret i Wanek og Myrners 

Faktaark til borgere af f lere grunde. For det 
første fordi det på en ligefrem og tydelig måde 

beskriver, hvilke muligheder den enkelte borger har, og 
hvilke krav vedkommende skal leve op til. For det andet 

fordi det frigiver ressourcer hos os, da vi ikke længere selv 
skal opdatere vores formidlingsmateriale, hver gang der 

kommer ny lovgivning. Med konceptet er vi sikret, at alle 
informationer altid er 100% opdaterede.”

Julie Tang, Akademisk konsulent 
i Jobcenter Assens

enkel og lettilgængelig præsentation af rettigheder, pligter og muligheder

Faktaark til borgere

Assens

Jobcenter AssensNørregade 42 • 5620 Glamsbjerg • Tlf.: 64 74 70 59 • Fax 64 45 19 47

www.nyassens.dk • www.jobnet.dk

Åbningstider: Man - ons: 10.00  -  15.00
Tors:  10.00  -  17.00
Fre: 10.00  -  13.00

Telefontider: Man - ons: 10.00  -  15.00
Tors: 10.00  -  17.00
Fre: 10.00  -   13.00
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§ 56-aftale (§ 58a-aftale for selvstændige) 

ved kronisk/langvarig sygdom

sygefravær

225-timersregelen

beskæftigelse

Aktivering for dagpengemodtagere
beskæftigelse

Bisidder eller partsrepræsentant 
øvrige

Dagpenge

ydelser

Dagpenge og ferie

ydelser

Dagpenge ved adoption og barsel
ydelser

Dagpenge ved uddannelse

ydelser

Danskuddannelse til voksne udlændinge
integration

Delvis rask- eller sygemelding

sygefravær

Erhvervsuddannelse for voksne 
uddannelse

Fast-track - tidligere opfølgning 
på din sygemelding

sygefravær

Fastholdelsesfleksjob

beskæftigelse

Fleksjob

beskæftigelse

Fleksydelse  - ”efterløn” for fleksjobvisiterede ydelser

Fortsæt i job efter de 60

beskæftigelse

Førtidspension

ydelser

Handicapservice

beskæftigelse

Integrationskontrakt for voksne 
flygtninge og familiesammenførte

integration

Integrationsplan for flygtninge og 
familiesammenførte udlændinge

integration

Integrationsprogram for voksne 
flygtninge og familiesammenførte

integration

Integrationsydelse

integration

Job med løntilskud for ledige

beskæftigelse

Job med løntilskud til førtidspensionister
beskæftigelse

Jobafklaringsforløb - fem måneders revurdering afklaring

Jobplan og uddannelsespålæg 

beskæftigelse

Jobrettede samtaler og aktiv jobsøgning
beskæftigelse

Jobrotation

beskæftigelse

Jobsøgning i udlandet

beskæftigelse

Kontanthjælp

ydelser

Kontanthjælp og uddannelseshjælp  
- ophør, nedsættelse og tilbagebetaling

ydelser

Kontanthjælpsloft

ydelser

Kontantydelse

ydelser

Ledighedsydelse

ydelser

Mentorordning - personlig hjælp og 
støtte til job og uddannelse

beskæftigelse

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
ydelser

Nytteindsats

beskæftigelse

Realkompetencevurdering

uddannelse

Rehabiliteringsteamet  - særlig tværfaglig indsats

afklaring

Ressourceforløb  – forebyggelse af førtidspension
afklaring

Revalidering

beskæftigelse

Seks ugers jobrettet uddannelse 
for dagpengemodtagere

uddannelse

Seks ugers jobrettet uddannelse for 
ledighedsydelsesmodtagere

uddannelse

Seks ugers opkvalificering ved 
ansættelse i ordinært job

uddannelse

Selvforsørgende ledig udlænding
integration

Seniorjob

beskæftigelse

Sygedagpenge – forløb og opfølgning
sygefravær

Sygedagpenge til ledige

sygefravær

Sygedagpenge til lønmodtagere

sygefravær

Sygedagpenge til selvstændige

sygefravær

Tilskud til hjælpemidler, undervisningsmaterialer 

og mindre arbejdspladsindretninger
beskæftigelse

Uddannelseshjælp

ydelser

Uddannelsesløft for dagpengemodtagere
uddannelse

Udvikling og afklaring af arbejdsevnen
afklaring

Vejledning og opkvalificering

uddannelse

Virksomhedspraktik 

beskæftigelse

Voksenlærling med tilskud

uddannelse

Borgerinformation

Indhold56 let tilgængelige faktaark

Nem webvisning og opdatering af faktaark

Side 3

13 jobcentres 

foretrukne 

præsentations-

redskab
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Abonnenter på faktaark til borgere

Detaljerede beskrivelser af rettigheder, 
pligter og muligheder gør det nemmere for 
borgere at navigere på beskæftigelsesom-
rådet og styrker den samlede borgerservice
Faktaarkene dækker blandt andet reglerne for udbetaling af kon-
tanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og giver introduktion 
til de mange aktive tilbud og jobordninger (fx praktik, løntilskud og 
fleksjob). Se venligst oversigt over faktaark på side 4. 
 
Med løsningen får jobcentret: 

•  Et fleksibel og ressourcebesparende informationskoncept
• Løbende opdatering af alle faktaark 
• Stærkere empowerment og borgerservice
• Mulighed for tilkøb af online hosting for nem webvisning

Nyhed - online hosting og ajourføring af faktaark! 
Som option tilbyde vi at hoste og ajourføre jobcentrets unikke 
faktaark online. Så kan borgere, sagsbehandlere og konsulenter 
altid tilgå opdaterede beskrivelser fra en iPad eller en bærbar pc. 
Samtidig bliver det nemt at linke til de opdaterede beskrivelser fra 
kommunens hjemmeside. Se illustration på næste side.

Abonnementsløsningen sikrer, at teksterne altid er opdaterede jf. 
gældende lovgivning. Se illustration på næste side.

Kontakt os på tlf. 7020 4081 eller skriv til info@wanek-myrner.dk 
og få en uforpligtende snak om mulighederne for at styrke jeres 
borgerservice med ret og pligt tekster, der er til at forstå.

Faktaark til borgere

· Styrket empowerment og borgerservice 
·  Nemt at sende til borgere som forberedelse til - 
eller som opfølgning på - samtaler 

·  Al relevant information på ét sted 
 

Assens, Frederiksberg, Glostrup, Haderslev, Hørsholm, 
Kolding, Køge, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, 
Solrød, Struer og Sønderborg

”Jobcenter Sønderborg har stor gavn af de faktaark 
Wanek & Myrner producerer til den borgerrettede kom-
munikation. Borgerne bliver i højere grad selvhjulpne 
med konceptet, som Wanek & Myrner halvårligt ajourfø-
rer jævnfør lovgivningen. De borgerrettede faktaark er 
altid tilgængelige på vores hjemmeside og i jobcentrets 
indgang.”  
 
Anders Hess, AC-fuldmægtig
i Jobcenter Sønderborg

Fordele

”Borgere bliver i højere grad selvhjulpne”

Obligatorisk:

Levering af faktaark (engangsudgift) 16.500 kr.

Optioner:

Opdateringsaftale print-selv ark - 12 mdr. 17.500 kr. 

Opdateringsaftale online - 12 mdr. 22.500 kr.

Levering med 12 mdr. online abon. 39.000 kr.

Priser 

Alle priser er ekskl. moms og leveringsudgifter.  
Abonnementet fortsætter efter de første 12 mdr.  

jf. ovenstående priser.

Se  side 3

Online hosting på faktaark.dk for nem webvisning

Empowerment via tilgængelig information
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Faktaark til borgere · Kommunikation der styrker beskæftigelsen

Beskrivelse af seneste opdateringer og overskuelig 
menustruktur med link til printvenlig webvisning 
af alle faktaark til borgere.

Opdateringsaftale - online 

Vores online opdateringsaftale betyder, at vi hoster, drifter 
og ajourfører alle jobcentrets unikke faktaark på vores 
webserver.  
 
Jobcentret får således sit eget webafsnit på faktaark.dk, 
så borgere, sagsbehandlere og konsulenter altid kan tilgå 
opdaterede beskrivelser via iPads eller pc, og links fra 
kommunens web bliver aldrig forældede.  
 
Alle ark er optimeret til print på A4.

Få jeres eget  webafsnit med  strukturet visning  af alle faktaark til borgere

Introduktion Hvem gælder det? Betingelser  Økonomi Sådan gør du
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Indholdsfortegnelse pr. 26. april 2016

Assens

Jobcenter Assens
Nørregade 42 • 5620 Glamsbjerg • Tlf.: 64 74 70 59 • Fax 64 45 19 47
www.nyassens.dk • www.jobnet.dk

Åbningstider: 
Man - ons: 10.00  -  15.00
Tors:  10.00  -  17.00
Fre: 10.00  -  13.00

Telefontider: 
Man - ons: 10.00  -  15.00
Tors: 10.00  -  17.00
Fre: 10.00  -   13.00
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§ 56-aftale (§ 58a-aftale for selvstændige) 
ved kronisk/langvarig sygdom sygefravær

225-timersregelen beskæftigelse

Aktivering for dagpengemodtagere beskæftigelse

Bisidder eller partsrepræsentant øvrige

Dagpenge ydelser

Dagpenge og ferie ydelser

Dagpenge ved adoption og barsel ydelser

Dagpenge ved uddannelse ydelser

Danskuddannelse til voksne udlændinge integration

Delvis rask- eller sygemelding sygefravær

Erhvervsuddannelse for voksne uddannelse

Fast-track - tidligere opfølgning 
på din sygemelding sygefravær

Fastholdelsesfleksjob beskæftigelse

Fleksjob beskæftigelse

Fleksydelse  - ”efterløn” for fleksjobvisiterede ydelser

Fortsæt i job efter de 60 beskæftigelse

Førtidspension ydelser

Handicapservice beskæftigelse

Integrationskontrakt for voksne 
flygtninge og familiesammenførte integration

Integrationsplan for flygtninge og 
familiesammenførte udlændinge integration

Integrationsprogram for voksne 
flygtninge og familiesammenførte integration

Integrationsydelse integration

Job med løntilskud for ledige beskæftigelse

Job med løntilskud til førtidspensionister beskæftigelse

Jobafklaringsforløb - fem måneders revurdering afklaring

Jobplan og uddannelsespålæg beskæftigelse

Jobrettede samtaler og aktiv jobsøgning beskæftigelse

Jobrotation beskæftigelse

Jobsøgning i udlandet beskæftigelse

Kontanthjælp ydelser

Kontanthjælp og uddannelseshjælp  
- ophør, nedsættelse og tilbagebetaling ydelser

Kontanthjælpsloft ydelser

Kontantydelse ydelser

Ledighedsydelse ydelser

Mentorordning - personlig hjælp og 
støtte til job og uddannelse beskæftigelse

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse ydelser

Nytteindsats beskæftigelse

Realkompetencevurdering uddannelse

Rehabiliteringsteamet  
- særlig tværfaglig indsats afklaring

Ressourceforløb  
– forebyggelse af førtidspension afklaring

Revalidering beskæftigelse

Seks ugers jobrettet uddannelse 
for dagpengemodtagere uddannelse

Seks ugers jobrettet uddannelse for 
ledighedsydelsesmodtagere uddannelse

Seks ugers opkvalificering ved 
ansættelse i ordinært job uddannelse

Selvforsørgende ledig udlænding integration

Seniorjob beskæftigelse

Sygedagpenge – forløb og opfølgning sygefravær

Sygedagpenge til ledige sygefravær

Sygedagpenge til lønmodtagere sygefravær

Sygedagpenge til selvstændige sygefravær

Tilskud til hjælpemidler, undervisningsmaterialer 
og mindre arbejdspladsindretninger beskæftigelse

Uddannelseshjælp ydelser

Uddannelsesløft for dagpengemodtagere uddannelse

Udvikling og afklaring af arbejdsevnen afklaring

Vejledning og opkvalificering uddannelse

Virksomhedspraktik beskæftigelse

Voksenlærling med tilskud uddannelse

Borgerinformation

Indhold

Indholdsfortegnelse   er ”klikbar”, så man ved et klik på ord-ningerne kan hoppe direkte til det ønskede faktaark
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Jobcenter Struer | Hjermvej 29 | 7600 Struer | Tlf: 9684 8383 |  jobcenter@struer www.jobnet.dk | www.jobcenterstruer.dk

Struer

Wanek & Myrner · id wm 230615 © Bemærk venligst: Indholdet er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson. Det tilstræbes, at informationer er korrekte og ajourførte. 

Indholdet er vejledende og kan ikke erstatte professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til dit jobcenter).

Borgerinformation · ydelser

HVEM GÆLDER DET?

Du kan få dagpenge, hvis du er registreret som jobsøg-
ende i dit lokale jobcenter, og opfylder én af følgende 
betingelser:
• Du har været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse 

i mindst ét år og har haft arbejde i mindst 52 uger 
(1.924 timer) inden for de sidste tre år 

• Du har været deltidsforsikret medlem af en a-kasse 
i mindst ét år og har haft arbejde i mindst 34 uger 
(1.258 timer) inden for de sidste tre år

• Du har været medlem af en a-kasse i mindst ét år og 
har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsent-
ligt omfang i mindst 52 uger inden for de sidste tre år

• Du har netop afsluttet en uddannelse* med en varig-
hed på mindst 18 måneder og søger om optagelse i en 
a-kasse senest to uger efter du har afsluttet uddan-
nelsen. Du kan tidligst blive optaget fra den dag, hvor 
uddannelsen er gennemført

Dine arbejdstimer skal være præsteret, mens du har været 
medlem af en a-kasse. Husk, at du i nogle tilfælde har 
mulighed for at tage 6 ugers jobrettet uddannelse i begyn-
delsen af din ledighedsperiode (se separat faktaark).

Betingelser 
For at få dagpenge skal du stå til rådighed for 
arbejdsmarkedet. 

• Du skal aktivt søge fuldtidsarbejde
• Du skal være tilmeldt som ledig og have kontakt til dit 

jobcenter
• Du skal oprette et cv på jobnet.dk, som skal godken-

des senest tre uger efter tilmelding på jobcentret. I 
cv’et skal du huske at skrive jobønsker, som matcher 
de brancher / områder, der mangler arbejdskraft. 

• Du skal bekræfte jobsøgning hver uge på jobnet.dk 
• Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark 
• Du skal kunne overtage arbejde med én dags varsel
• Du skal kunne møde til samtaler og tilbud med én 

dags varsel
• Du skal deltage i kurser / tilbud, der øger dine mulig-

heder for at få arbejde

Læs mere på side 2.

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge,  
når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem 
i en a-kasse, og du har forskellige muligheder for uddannelse og 
supplerende arbejde.

*  Uddannelsen skal mindst være en erhvervsmæssig uddannelse eller en  
erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse.

Dagpenge

Læs mere  
om dagpenge  

på side 2

Jobcenter Haderslev | Østergade 48 | 6100 Haderslev | Tlf: 74 34 05 00 | jobcenter@haderslev.dk | www.jobcenter.haderslev.dk

Haderslev
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HVEM GÆLDER DET?

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er:
• ufaglært eller faglært dagpengemodtager 
• dagpengemodtager med en kort videregående uddannelse og 

samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse

Betingelser
• Du kan søge om jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag
• Hvis du er fyldt 25 år, skal du gennemføre den jobrettede  

uddannelse inden for de første ni måneder af din ledighed
• Hvis du er under 25 år, skal du gennemføre den jobrettede  

uddannelse inden for de første seks måneder af din ledighed
• Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fort-

sætte din uddannelse i op til seks uger fra første ledighedsdag, 
hvis det er et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse

• A-kassen kan kun godkende en ansøgning, hvis jobcentret bevil-
ger den del af uddannelsen, der ligger over seks uger

Økonomi
• Du får dagpenge i uddannelsesperioden
• Du får betalt din uddannelse af jobcentret 
• Du får tilskud til transport på 1,03 kr. pr. km for den strækning, 

der ligger ud over de første 24 km mellem din bopæl og  
uddannelsesstedet

SÅDAN GØR DU

Kurser og uddannelsesforløb på op til seks uger 
Find dit ønskede kursus eller uddannelsesforløb på  
positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse. Se listen på: 
www.star.dk - søg på ”positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse”.  

Kurser og uddannelsesforløb over seks uger
Positivlisten indeholder også kurser og uddannelsesforløb, der 
sammenlagt er over seks ugers varighed. Jobcentret kan bevilge 
den resterende del af et forløb som et tilbud efter lov om en aktiv 
beskæftigelse. Se listen på www.star.dk – søg på ”positivlisten for 
6 ugers jobrettet uddannelse og kurser over 6 uger”.
 
Når du har fundet dit kursus eller uddannelsesforløb, skal du kon-
takte din a-kasse. Du skal også udfylde blanketten, AR237 med 
de nødvendige oplysninger og underskrifter, inden uddannelsen 
begynder. Du finder blanketten på star.dk – søg på ”AR237”.
Du skal have både uddannelsesinstitutionens og a-kassens  
godkendelse, inden du kan begynde på uddannelsen.

A-kassen skal attestere:
• at du har ret til jobrettet uddannelse på ansøgningstidspunktet
• at jobsamtale med jobcentret er afholdt
• at uddannelsesstedet har bekræftet din optagelse på uddannelsen

Derudover anfører a-kassen tidspunktet for, hvornår du har været 
ledig i seks eller ni måneder.

Uddannelsesstedet skal udfylde bilag 1 i AR237 med oplysninger 
om uddannelsesstedet og kurset/uddannelsen.

Med seks ugers jobrettet uddannelse kan du forbedre dine jobmuligheder 
og få flere af de færdigheder og kompetencer, som virksomhederne har brug 
for. Du kan vælge ét seks ugers jobrettet uddannelses- eller kursusforløb 
inden for områder med gode jobmuligheder. 

Borgerinformation · uddannelse

Seks ugers jobrettet uddannelse 
for dagpengemodtagere

Vælg selv  
din uddannelse
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Borgerinformation · afklaring

HVEM GÆLDER DET?

Tilbud om jobafklaringsforløb gælder for dig, der efter 
fem måneders sygemelding stadig er uarbejdsdygtig, 
men ikke kan få forlænget dine sygedagpengene efter 
én af følgende forlængelsesregler:

1. Det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en 
revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, 
at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked

2. Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik 
eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at 
klarlægge din arbejdsevne. Sygedagpengeperioden kan 
forlænges i op til 69 uger

3. Du er i gang med eller venter på lægebehandling, og der 
er sikker lægelig forventning om, at du kan være fuldt 
arbejdsdygtig inden for 134 uger regnet fra revurderings-
tidspunktet. Der ses bort fra den periode, hvor du venter på 
behandling på et offentligt sygehus

4. Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i reha-
biliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst 
muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob 
eller førtidspension

5. Du har en livstruende alvorlig sygdom, som kan dokumen-
teres af en læge

6. Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejds-
skadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade

7. Der er modtaget en ansøgning om førtidspension

Økonomi
I et jobafklaringsforløb, modtager du ressourcefor-
løbsydelse efter følgende satser: 

Forsørgere: 14.416 kr. pr. måned

Ikke-forsørgere: 10.849 kr. pr. måned 

SÅDAN FOREGÅR DET 

Senest 4 uger efter et tilbud om jobafklaringsforløb, 
skal du mødes med kommunens rehabiliteringsteam 
(se separat faktaark). Teamet kommer fra kommunens 
forskellige afdelinger og byder ind med hver deres faglige 
viden og forslag til indsatser, der kan få dig tilbage i ar-
bejde. Før mødet skal du sammen med din sagsbehand-
ler beskrive alt det, du kan i forhold til job og uddannel-
se, og hvad du eventuelt mangler, herunder:
• Hvilke erfaringer, ressourcer og ønsker, du har i forhold 

til job og uddannelse
• Hvilke arbejdsmæssige udfordringer, du har i forhold  

til job eller uddannelse
• Hvilke personlige ressourcer du har, og hvilket  

netværk du kan trække på
• Hvordan din helbredsmæssige- og hidtidige 

forsørgelsessituation ser ud
• Hvilke erfaringer, der er med den indsats, du evt.  

har modtaget indtil nu 

Hvis dine sygedagpenge efter fem måneder ikke kan forlænges efter de gældende 
forlængelsesregler (se nedenfor), vil du blive tilbudt et jobafklaringsforløb. I et 
jobafklaringsforløb bliver der kigget på alle kommunens tilbud og aktiviteter  
- på tværs af forvaltninger og afdelinger - og sammensat aktiviteter, der  
udvikler din arbejdsevne, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. 

Jobafklaringsforløb  
- fem måneders revurdering

Læs mere  
på side 2
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HVEM GÆLDER DET?

• Ledige dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse, der er 
uarbejdsdygtige på grund af sygdom eller ulykke

• Ledige medlemmer af en a-kasse, der har været tilknyttet 
arbejdsmarkedet de sidste 26 uger før sygefraværet og i denne 
periode har arbejdet i mindst 240 timer

• Nyuddannede, der bliver uarbejdsdygtige på grund af sygdom 
senest en måned efter, at de har afsluttet en uddannelse på 
mindst 18 måneders varighed

Betingelser
• Du skal være helt eller delvist uarbejdsdygtig på grund af egen 

sygdom eller ulykke
• Du kan få udbetalt sygedagpenge i op til 22 uger inden for en 

ni-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, skal jobcentret 
revurdere din ret til sygedagpenge og tage stilling til, om der er 
mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode efter en af de 
syv forlængelsesregler (se faktaark om jobafklaringsforløb) 

• Du har pligt til at samarbejde med jobcentret om sygedagpenge-
opfølgningen og overholde de opstillede tidsfrister

• Hvis kommunen vurderer, at dine sygedagpenge ikke kan for-
længes, og du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, vil 
du blive tilbudt et jobafklaringsforløb (se faktaark) på en nedsat 
ydelse

• Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er arbejds-
dygtig igen, også selv om du ikke raskmelder dig

Økonomi
• Sygedagpenge udgør højst 4.135 kr. pr. uge. Sygedagpenge 

betales bagud, og du skal betale skat af dem. De første to uger 
får du udbetalt sygedagpenge af din a-kasse, herefter sker 
udbetalingen fra kommunen. 

SÅDAN GØR DU

Du skal sygemelde dig hos din a-kasse på 1. fraværsdag. Som 
bekræftelse på din sygemelding modtager du et brev fra a-kas-
sen, hvoraf det fremgår, om du skal foretage dig noget yderligere. 
Jobcentret får automatisk besked om din sygemelding og sender 
dig et oplysningsskema, hvor du blandt andet skal beskrive årsa-
gen til sygdommen, og hvornår du forventer at kunne raskmeldes. 
Hvis du forventer at være sygemeldt i mere end otte uger, skal 
du indhente en attest hos din læge og til samtale i jobcentret (se 
faktaark om sygedagpenge - forløb og opfølgning). 

Hvis du har afsluttet en uddannelse inden for den sidste måned, 
skal du melde dig syg i jobcentret (sygedagpengeafdelingen). Du 
skal anmelde sygefraværet senest en uge efter første fraværsdag. 
Det samme gælder, hvis du ikke er dagpengeberettiget medlem af 
en a-kasse, men opfylder beskæftigelseskravet på de 26 uger. 

Når din sygdom ikke længere afholder dig fra at arbejde, skal du 
raskmelde dig i både a-kasse og jobcenter. 

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse til dig, der er uarbejdsdygtig 
og ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af 
sygdom eller ulykke. 

Borgerinformation · sygefravær

Sygedagpenge til ledige 

A-kassen  
udbetaler de  
første 2 uger
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HVEM GÆLDER DET?
Du kan få ret til førtidspension, hvis din arbejdsevne er nedsat 
varigt i en sådan grad, at du ikke er i stand til at forsørge dig selv, 
og du samtidig opfylder følgende betingelser:
• Du er over 40 år og modtager ikke anden pension (hvis du er 

mellem 18 - 40 år kan du kun få førtidspension, hvis det er 
dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt 
åbenlyst, at din arbejdsevne ikke kan forbedres)

• Du skal være dansk statsborger
• Du skal bo fast i Danmark
• Du skal have boet i Danmark i tre år i perioden fra du fyldte 

15 år, til du når folkepensionsalderen 

Der kan dog undtages fra disse tre ovenstående kriterier, hvis du er:
• EU/EØS-statsborger eller fra Færøerne eller Schweiz 
• flygtning/statsløs og omfattet af forordning 883/04

• fra et andet land, som Danmark har indgået konvention med om social sikring 

Betingelser
• Du skal som udgangspunkt have deltaget i et eller flere res-

sourceforløb (se separat faktaark) med henblik på at forsøge at 
udvikle din arbejdsevne

• Hvis du er over 40 år, skal du have deltaget i mindst ét afkla-
rende ressourceforløb, medmindre din arbejdsevne åbenlyst ikke 
kan forbedres

• Hvis der er mulighed for, at du kan udvikle din arbejdsevne, eller 
hvis der er muligheder for behandling, som du endnu ikke har 
afprøvet, kan du ikke få førtidspension

• Du kan miste din førtidspension, hvis din arbejdsevne bliver for-
bedret i en sådan grad, at du igen kan varetage et job og dermed 
forsørge dig selv

 
Økonomi
Førtidspension består af et grundbeløb. Det er ikke sikkert, du kan 
få det fulde grundbeløb. Det afhænger blandt andet af, om du eller 
din ægtefælle/samlever har indkomst ved siden af din pension.  
Grundbeløbets størrelse er:

Førtidspension i kr. om måneden før skat - nye regler

Enlige 17.925

Gift/samlevende 15.236

• Din førtidspension bliver udbetalt månedvis bagud fra Udbetaling 
Danmark

• Du skal betale skat af din førtidspension og oplyse om eventuel-
le ændringer i din og din ægtefælle/samlevers indkomstforhold, 
din civilstatus, eller hvis du flytter til udlandet

• Du kan få din ægtefælle/samlevers pension i tre måneder efter 
vedkommendes død, hvis vedkommende også modtog pension 
(efterlevelsespension)

• Du kan få andre tilskud ud over førtidspension, hvis du opfylder 
kravene i aktivloven, blandt andet hjælp til uforudsete enkelt-
udgifter, hjælp til medicin og sygebehandling, boligstøtte og 
merudgifter i hverdagen (spørg din sagsbehandler)

• Du kan få sat din pension i bero, hvis du i en periode arbejder så 
meget, at du kan forsørge dig selv (hvilende pension). Det kan 
du også selv anmode om

• Du får nedsat din pension, hvis du eller din samlever/ægtefælle 
har en indkomst over en vis grænse - læs mere på www.borger.
dk eller kontakt udbetaling Danmark (se nedenfor)

Mere information om økonomi og beregning af pension
Du kan kontakte Udbetaling Danmark på telefon 7012 8061, hvis 
du har spørgsmål om beregning / udbetaling af din førtidspension.

SÅDAN GØR DU
Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere om mulighederne for 
førtidspension.

Hvis din arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at du slet ikke kan arbejde 
– hverken i et ordinært job med støtte, eller i et særligt tilrettelagt fleksjob – kan 
kommunen tilkende dig førtidspension.

Borgerinformation · ydelser

Førtidspension
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HVEM GÆLDER DET?

Du kan anmode om Fast track, hvis du bliver sygemeldt fra 
et arbejde. 

Betingelser 
• Fast track er en frivillig ordning. Hvis din arbejdsgiver 

anmoder om Fast track, er du ikke forpligtet til at tage 
imod den tidlige indsats

• Du skal konsultere din egen læge inden jobcentrets 
opfølgning

 
SÅDAN GØR DU

Som medarbejder kan du enten selv henvende dig i dit 
jobcenter og bede om Fast track, eller også kan din 
arbejdsgiver anmode om Fast track via NemRefusion på 
virk.dk, når han anmelder dit fravær. I begge tilfælde skal 
det ske inden for de første 5 uger af din sygemelding. Ved 
anmodningen skal din arbejdsgiver svare på tre spørgsmål 
om din sygdom:
• Hvilke jobfunktioner påvirker sygdommen?
• Hvor længe har sygdommen påvirket jobbet?
• Har I forsøgt at tilpasse jobbet til din tilstand?

Hvis det er din arbejdsgiver, der anmoder om Fast track, får 
du automatisk besked og mulighed for at takke ja eller nej 
til den hurtige behandling.

Hvis du selv anmoder om Fast track eller takker ja til din 
arbejdsgivers anmodning, bliver du indkaldt til en opfølg-
ningssamtale i jobcentret senest 2 uger efter anmodnin-
gen. Jobcentret vil bede dig om at besøge din egen læge 
inden samtalen.

Din læge modtager automatisk svarene på de tre spørgs-
mål om din sygdoms påvirkning af jobbet (se ovenfor) og 
giver efter jeres samtale sin vurdering af dine muligheder 
for at vende tilbage til arbejdet.

På baggrund af alle oplysningerne og opfølgningssamta-
len planlægger du i samarbejde med kommunen og din 
arbejdsgiver indsatsen for at fastholde dig i jobbet.

Stress, ulykke eller alvorlig diagnose. Oftest har både du og din arbejdsgiver en tydelig  
fornemmelse af, om du står over for en sygemelding, der risikerer at vare i mere end 8 uger.

I de tilfælde kan du eller din arbejdsgiver med fordel anmode om Fast track-behandling af din 
sygemelding. Så kommer du automatisk i overhalingssporet og får den første opfølgningssam-
tale med jobcentret senest 2 uger efter anmodningen. Det giver en unik mulighed for  
at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber i en svær situation.  
Ofte kan det bremse en uheldig udvikling og mindske både de menneskelige og  
økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

Borgerinformation · sygefravær

Fast track - tidligere opfølgning 
på din sygemelding

Opfølgning
efter senest 

2 uger
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HVEM GÆLDER DET?

Danskuddannelse tilbydes alle nyankomne udlændinge, der 
er fyldt 18 år og:

• har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold 
i Danmark og er folkeregistreret i en kommune eller

• har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse 
af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med 
arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveks-
ling af tjenesteydelser m.v. og bopæl i en kommune.

Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder 
arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tred-
jelande, kan alle bruge ordningen.  

• Som udenlandsk arbejdstager, studerende og au pair 
bliver du tilbudt op til 250 timers arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning over maksimalt 18 måneder

• Som flygtning og familiesammenført kan du begynde 
direkte på en ordinær danskuddannelse og har ret til 
samlet fem års danskuddannelse

Med tilbud om gratis danskuddannelse får du nemmere ved klare dig i job, i 
uddannelse og som borger i Danmark. Danskuddannelserne lærer dig at forstå, 
tale, læse og skrive dansk, og sam tidig får du viden om kultur, samfunds-  
og arbejdsmarkedsforhold i Danmark.

Betingelser 
• Din kommune skal henvise dig til et relevant  

dansk uddannelsestilbud senest én måned efter din 
ankomst til kommunen 

• Danskuddannelse er som udgangspunkt gratis 

SÅDAN GØR DU

Din kommune vil automatisk give dig tilbuddet senest en 
måned efter, at du er ankommet til kommunen. Du kan 
læse mere om de enkelte uddannelse på side 2. 

Borgerinformation · integration

Danskuddannelse  
til voksne udlændinge

Læs mere om 
uddannelserne  

på side 2
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Fleksjob giver dig mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet, selv om du har 
en varig begrænsning i din arbejdsevne. I et fleksjob er arbejdsopgaver og tempo 
tilpasset din formåen, og arbejdstiden kan være helt ned til få timer om ugen. 

HVEM GÆLDER DET?

Du kan få bevilget fleksjob, hvis følgende betingelser er opfyldt:
• Kommunen vurderer, at din arbejdsevne er varigt nedsat
• Alle muligheder for omplacering og genoptræning er undersøgt
• Du er under 65 år

Betingelser*
• Kommunen kan bevilge dig et fleksjob for en periode på maksi-

malt fem år ad gangen. Inden de fem år er gået, skal kommunen 
vurdere, om du fortsat har ret til et fleksjob. 

• Hvis du er over 40 år kan du efter det første fleksjob få bevilliget 
et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at 
du aldrig bliver i stand til at varetage et almindeligt arbejde på 
ordinære vilkår.

• Som selvstændig kan du søge om tilskud, hvis du har varige og 
væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet 
i din virksomhed. Din virksomhed skal være din hovedbeskæfti-
gelse, og du skal inden for de seneste 24 måneder have arbejdet 
i din virksomhed i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 
måneder. Tilskuddet afhænger af indkomsten i virksomheden. 

Økonomi
Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder (timer og intensi-
tet), af din arbejdsgiver. Derudover får du et tilskud til lønnen fra 
kommunen, som svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats. 

SÅDAN GØR DU
For at få bevilget et fleksjob skal jobcentret først afklare din 
arbejdsevne, og du skal sammen med din sagsbehandler udarbejde 
en rehabiliteringsplan, som skal behandles i rehabiliteringsteamet 
(se separat faktaark). Hvis alle øvrige muligheder er udtømte, kan 
rehabiliteringsteamet indstille dig til et fleksjob. Herefter afgør 
kommunen, om du kan bevilges et fleksjob. 

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne.

*  Den 1. Januar 2013 trådte reformen af fleksjobområdet i kraft. Hvis du var ansat i et fleksjob inden da, fortsætter dine vilkår i fleksjobbet 
uændret. Din arbejdsgiver modtager også tilskud til din løn som efter de hidtil gældende regler. Hvis du er blevet ansat i fleksjob fra 
1. Januar 2013, gælder ovenstående regler. Det gælder også, hvis du skifter fra ét fleksjob til et andet. 

EKSEMPEL: 

Johanne på 36 år bliver ansat som kontorassistent i en større 
produktionsvirksomhed med et ugentligt timetal på 20 timer og 
en arbejdsintensitet på 80 pct. Da produktionsvirksomheden kun 
betaler løn for den effektive arbejdstid betaler virksomheden en 
løn til Johanne på 80 pct. af den normale 20 timers løn. Johanne 
får således ca. 10.800 kr. (overenskomstmæssig løn er her sat 

til 13.500 kr. pr. måned for 20 timer pr. uge) af virksomheden og 
et tilskud fra kommunen på ca. 13.768,06 kr. (reguleres ift. ti-
metal og lønniveau) så hendes samlede løn lander på 24.568,53 
kr. pr. måned. Den samlede løn med tilskud vil aldrig kunne 
overstige lønnen for tilsvarende fuldtidsarbejde på normale vilkår.

Borgerinformation · beskæftigelse

Fleksjob

Fleksible 
arbejdstider og  
arbejdsvilkår  
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Tilbuddet om seks ugers opkvalificering kan gøre det nemmere at søge og finde job 
inden for områder, hvor du næsten har alle kvalifikationerne - men bare lige mangler 
et enkelt kursus eller certifikat. Det kan fx være et truckcertifikat eller it-kørekort, 
der kan være den afgørende forskel for, om du bliver ansat i et ordinært job. 

HVEM GÆLDER DET?

Du kan benytte dig af seks ugers opkvalificering, hvis 
du ikke har en kompetencegivende uddannelse, der 
maksimalt svarer til en erhvervsuddannelse, og samti-
dig opfylder et af nedenstående krav.
• Du er mellem 18 og 30 år og har været ledig i  

mindst én måned  
• Du er fyldt 30 år og har været ledig i mindst tre 

måneder 
• Du har en varig nedsat arbejdsevne, modtager 

sygedagpenge eller førtidspension, har et handicap 
eller er vurderet til at have brug for særlige 
arbejdsvilkår på grund af manglende sproglige eller 
faglige kompetencer

• Du opfylder ét af kravene og har en længerevarende 
uddannelse, som du dog ikke har anvendt i de 
seneste fem år

Betingelser og økonomi
• I uddannelsesperioden modtager du almindelig løn, 

mens din arbejdsgiver får dækket udgifterne til ud-
dannelsen

• Uddannelsen skal ligge ud over almindelig oplæring
• Uddannelsen må ikke varetages af en person, der er 

ansat i virksomheden
• Der kan gives tilskud til alle former for opkvalifice-

ring, men det skal godkendes af jobcentret inden 
påbegyndelse

SÅDAN GØR DU

Når du finder et job, hvor 6 ugers opkvalificering er 
relevant, skal du sammen med din arbejdsgiver og 
jobcentret opstille rammerne for opkvalificeringen inden 
ansættelsesstart. Tid og sted for forløbet kan aftales, 
når du er startet på arbejdspladsen. 

Borgerinformation · uddannelse

Seks ugers opkvalificering   
ved ansættelse i ordinært job

Udvider dine 
jobmuligheder
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Med voksenlærlingeordningen kan du slå to fluer med ét smæk og tage en 
faglært uddannelse, mens du er i lønnet ansættelsesforhold. Det ruster dig bedre til 
fremtidens arbejdsmarked. Mange virksomheder vil gerne tage voksne lærlinge,  
da de får en mere erfaren og moden medarbejder, og i mange tilfælde kan 
virksomheden få tilskud til din løn. 

HVEM GÆLDER DET?

Du skal være over 25 år og opfylde ét af disse krav for at starte 
en voksenlærlingeuddannelse med tilskud til din løn:
• Du er ikke-faglært dagpenge-, kontanthjælps- eller 

uddannelsesmodtager
• Du er dagpenge-, kontanthjælps- eller uddannelsesmodtager 

og har en faglært uddannelse, som du dog ikke har brugt i de 
sidste fem år

• Du har en faglært uddannelse og har været ledig i mindst 
12 måneder

• Du er ikke-faglært og i beskæftigelse 

Betingelser og økonomi*
Du modtager almindelig voksenlærlingeløn efter fagets overens-
komst under uddannelsen. 

Der gives tilskud på 40 kr. pr. time til din arbejdsgiver i hele 
uddannelsesperioden og til alle erhvervsuddannelser, hvis du ved 
opstarten: 
• er ikke-faglært og har været ledig i mere end to måneder 
• har været ledig i mere end to måneder og har en forældet 

uddannelse  
• modtager uddannelseshjælp
• er faglært og har været ledig i mere end 12 måneder

Der gives tilskud på 30 kr. pr. time til din arbejdsgiver i op til de 
første to år af uddannelsesperioden, hvis:
• uddannelsen er på voksenlærlingelisten (se www.rar-bm.dk søg 

på ”voksenlærlingeliste”) og
• du er ikke-faglært og har været ledig i mindre end to måneder
• du er ikke-faglært og i arbejde

SÅDAN GØR DU

1. Først skal du finde ud af, hvilken erhvervsuddannelse du gerne 
vil tage. Du kan læse mere om de enkelte uddannelser på 
www.ug.dk 

2. Derefter skal du finde en virksomhed, der vil tilbyde dig en 
praktikplads som voksenlærling. Sammen skal I kontakte 
den relevante erhvervsskole og lave en uddannelsesaftale 
for hele uddannelsesperioden. Gennem uddannelsen skifter 
du mellem praktisk arbejde i virksomheden og periode med 
skoleundervisning.

3. Senest 30 dage efter, at du og din arbejdsgiver har skrevet 
under på uddannelsesaftalen, skal din arbejdsgiver indsende 
ansøgning om tilskud til en voksenlærling. Du kan hjælpe din 
arbejdsgiver med at finde ansøgningsskemaet (AB 501) på 
www.jobnet.dk. Hvis du er ikke-faglært og i beskæftigelse eller 
kun har været ledig i mindre end to måneder, skal din uddan-
nelse stå på voksenlærlingelisten for at din arbejdsgiver kan 
få tilskud (se www.rar-bm.dk - søg på ”voksenlærlingeliste”). 

Listerne er regionale og opdateres to gange om året.

* Ledighedsperioden 
Ledighedsperioden for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt ledighed i dagpengepe-
rioden, der har en referencetid på tre år. For kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere 
opgøres ledighedsperioden som sammenhængende ledighed, således at der i opgørelse af 
kravet om forudgående sammenhængende ledighed medregnes perioder, hvor personen har 
modtaget a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydel-
se, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, 
været i løntilskud eller været ledig selvforsørgende. Perioder med SU medregnes ikke til 
ledighedsperioden.

Voksenlærling med tilskud

Fremtiden  
er faglært

Opdateringsaftale - print selv

Opdaterede faktaark sendes som pdf til 
jobcentrets kontaktperson, som udskifter 
den gamle pdf med den nye på  
jobcentrets/kommunens server og/eller 
hjemmeside.

Assens

Jobcenter Assens
Nørregade 42 • 5620 Glamsbjerg • Tlf.: 64 74 70 59 • Fax 64 45 19 47
www.nyassens.dk • www.jobnet.dk

Åbningstider: 
Man - ons: 10.00  -  15.00Tors:  10.00  -  17.00Fre: 10.00  -  13.00

Telefontider: 
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§ 56-aftale (§ 58a-aftale for selvstændige) ved kronisk/langvarig sygdom
sygefravær225-timersregelen
beskæftigelseAktivering for dagpengemodtagere
beskæftigelseBisidder eller partsrepræsentant 
øvrigeDagpenge

ydelserDagpenge og ferie
ydelserDagpenge ved adoption og barsel
ydelserDagpenge ved uddannelse
ydelserDanskuddannelse til voksne udlændinge integrationDelvis rask- eller sygemelding

sygefraværErhvervsuddannelse for voksne 
uddannelseFast-track - tidligere opfølgning på din sygemelding

sygefraværFastholdelsesfleksjob
beskæftigelseFleksjob

beskæftigelseFleksydelse  - ”efterløn” for fleksjobvisiterede ydelserFortsæt i job efter de 60
beskæftigelseFørtidspension
ydelserHandicapservice
beskæftigelseIntegrationskontrakt for voksne flygtninge og familiesammenførte

integrationIntegrationsplan for flygtninge og familiesammenførte udlændinge
integrationIntegrationsprogram for voksne flygtninge og familiesammenførte

integrationIntegrationsydelse
integrationJob med løntilskud for ledige
beskæftigelseJob med løntilskud til førtidspensionister beskæftigelseJobafklaringsforløb - fem måneders revurdering afklaringJobplan og uddannelsespålæg 

beskæftigelseJobrettede samtaler og aktiv jobsøgning beskæftigelseJobrotation
beskæftigelseJobsøgning i udlandet
beskæftigelseKontanthjælp
ydelser

Kontanthjælp og uddannelseshjælp  - ophør, nedsættelse og tilbagebetaling ydelserKontanthjælpsloft
ydelserKontantydelse
ydelserLedighedsydelse
ydelserMentorordning - personlig hjælp og støtte til job og uddannelse

beskæftigelseMidlertidig arbejdsmarkedsydelse
ydelserNytteindsats
beskæftigelseRealkompetencevurdering
uddannelseRehabiliteringsteamet  - særlig tværfaglig indsats

afklaringRessourceforløb  
– forebyggelse af førtidspension

afklaringRevalidering
beskæftigelseSeks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere

uddannelseSeks ugers jobrettet uddannelse for ledighedsydelsesmodtagere
uddannelseSeks ugers opkvalificering ved ansættelse i ordinært job

uddannelseSelvforsørgende ledig udlænding
integrationSeniorjob

beskæftigelseSygedagpenge – forløb og opfølgning
sygefraværSygedagpenge til ledige
sygefraværSygedagpenge til lønmodtagere
sygefraværSygedagpenge til selvstændige
sygefraværTilskud til hjælpemidler, undervisningsmaterialer og mindre arbejdspladsindretninger

beskæftigelseUddannelseshjælp
ydelserUddannelsesløft for dagpengemodtagere uddannelseUdvikling og afklaring af arbejdsevnen

afklaringVejledning og opkvalificering
uddannelseVirksomhedspraktik 
beskæftigelseVoksenlærling med tilskud
uddannelse

Borgerinformation

Indhold

Nye faktaark  - hver gang loven ændrer sig!

Regler, takster og beskæftigelsestilbud ændres løbende. 
Derfor har vi udviklet en abonnementsløsning, hvor 
alle tekster gennemgås og opdateres to gange årligt, så 
beskrivelserne altid er ajourførte jf. lovgivning.
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HVEM GÆLDER DET?

Du kan søge om en § 56-aftale, hvis du opfylder et af  
disse krav:
• Du lider af kronisk eller langvarig sygdom, som  

medfører et fravær på mindst 10 dage om året
• Du skal deltage i behandlingsforløb på to eller flere 

behandlinger, der medfører fravær på mindst fire 
timer pr. uge, hvor transport og ventetid også indgår

• Din arbejdsgiver har allerede udbetalt sygedagpenge 
eller løn for samme lidelse i 21 kalenderdage inden 
for de sidste 12 måneder før indlæggelsen/ 
behandlingen

Økonomi
• Du får løn eller sygedagpenge under dit sygefravær, 

uanset om du er privat eller offentlig ansat
• Din arbejdsgiver får dagpengerefusion for dit sygefra-

vær fra 1. sygedag mod normalt efter 30 dage

SÅDAN GØR DU

Sammen med din arbejdsgiver skal du udfylde en 
ansøgning om § 56-aftale (blanket DP 211) og aflevere 
den til kommunen. Du finder DP 211 på borger.dk

Kommunen/jobcentret
Kommunen indhenter normalt oplysninger om din syg-
dom og risiko for fravær hos din egen læge. Kommu-
nen indhenter en lægeerklæring som dokumentation 
for, at din langvarige eller kroniske lidelse i væsentligt 
omfang forøger den normale fraværsrisiko. Erklæringen 
betales af kommunen. Aftalen godkendes af jobcentret 
i din bopælskommune. 

Arbejdsgiver
Når aftalen er godkendt af kommunen, skal din 
arbejds giver herefter søge om refusion ved hvert 
sygefravær. De almindelige regler for anmeldelse og 
indberetning gælder også for fravær under § 56-afta-
len. Hvis du har indgået aftalen, mens du er sygemeldt, 
får din arbejdsgiver først refusion fra næste gang, du er 
sygemeldt. 

Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der giver dig meget sygefravær 
på dit arbejde, har du mulighed for at få en § 56-aftale. Aftalen nedsætter din 
arbejdsgivers udgifter i forbindelse med dit sygefravær, så du kan bevare en tryg 
og positiv tilknytning til arbejdspladsen.

Borgerinformation · sygefravær

§ 56-aftale  
ved langvarig/kronisk sygdom

Refusion 
fra første  

fraværsdag


