Retningslinje for implementering af forsøg
i frikommunenetværket:
En mere fleksibel og effektiv
beskæftigelsesindsats i Jobcenter
Vesthimmerland – fritagelse for at
rekvirere LÆ 285

Frikommuneforsøg II – Jobcenter Vesthimmerland
jf. Bekendtgørelse nr. 1255 af 24/11/2017 om Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på
beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Vejledning til § 12 Helbredsoplysninger til brug for første opfølgning i
sygedagpengeforløbet
I forbindelse med frikommuneforsøg runde II er der fra 01.01.2018 givet fritagelse fra at
indhente Læ 285 inden afholdelse af første opfølgning, såfremt der er rekvireret andet
lægeligt, der kan træde i stedet for.
Formålet med forsøget er at sikre en bedre belysning af sagen og samtidig undgå dobbelt
rekvirering af attester.
Målgruppen for forsøget er borgere kat. 2 og 3, som skal til første samtale i kontaktforløbet.

Helbredsoplysninger til brug for første opfølgning i sygedagpengesager
§ 12 Frikommunerne kan undlade at anmode om en lægeattest fra den sygemeldtes
praktiserende læge med lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og
eventuelle behov for skånehensyn, til brug for den første opfølgningssamtale, jf. § 13 b, stk.
1, i lov om sygedagpenge, hvis andre former for helbredsoplysninger efter kommunens
vurdering udgør et tilstrækkeligt grundlag for opfølgningen.
Stk. 2. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af § 11 a, i lov om sygedagpenge.
.

Vurdering af mulighed for fritagelse LÆ 285
På baggrund af oplysningsskemaet og ydelseskontorets telefoniske kontakt til borger, skal det
vurderes, hvorfra det er mest hensigtsmæssig at rekvirere lægelige oplysninger fra.
Der indhentes stadig som udgangspunkt Læ 285 i alle kat 2 og 3 sager, hvor borger forventes
at være sygemeldt i mere end 8 uger.
I følgende sager kan der dog vurderes, at der ikke indhentes Læ 285:
-

Ukomplicerede sygeforløb med åbenlys og snarlig raskmelding
Hvis borger er indlagt på sygehuset. I stedet indhentes journaloplysninger og evt status
Hvis borgers primære behandling foregår på sygehuset. I stedet indhentes journaloplysninger og evt. status
Hvis borger er ledig. Der indhentes i stedet status – Læ 125
Standby og alvorligt syge, som ikke umiddelbart står for at vende tilbage til arbejde

Arbejdsgang:
-

Visitationen
borger. Ved
Visitationen
Visitationen
Visitationen

laver vurderingen med baggrund i oplysningsskemaet og kontakten til
tvivl kan TTA inddrages
rekvirerer det relevante lægelige forinden sagen overgår til rådgiver
opretter persongruppe markering på borger i Facit
journaliserer kort årsag til fritagelse

Evaluering:
Der er udarbejdet evalueringsdesign i samarbejde med de andre nordjyske kommuner og
VIVE.
Jobcenter Vesthimmerland marker fritagelser under persongruppemarkering – Fritagelse for
SDP Læ 285 i Facit

