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BAGGRUND OG INDLEDNING 

I forlængelse proces vedrørende gennemsyn af budgettering af beskæftigelsesområdet og styrkelse af 
styringen af økonomien på beskæftigelsesområdet, har Faxe Kommune har undervejs fået sat lys på en 
massiv tilgang til sygedagpengeområdet, og en markant udvikling i antallet af sager på sygedagpenge.  

Faxe kommune har på denne baggrund bedt BDO om, at gennemføre en proces, der kan sætte fokus på, 
hvilke styringsknapper kommunen har på området i forhold til at nedbringe antallet af sygemeldte 
fremadrettet. Der er ønsker om at få afdækket, om der i praksis/tilgang i sagerne eller i organiseringen af 
området kan være muligheder for at optimere indsatsen. Det skal bidrage et grundlag for, at ledelsen kan 
få skabt et overblik over handlemuligheder og fælles fokuspunkter ift. den fremadrettede udvikling af 
området.  

RAMME OG GRUNDLAG 

Med ovenstående afsæt er der aftalt en proces, hvor BDO har sat fokus på at afdække organisering, 
processer og tilgang til opgavevaretagelsen på sygedagpengeområdet.   

BDO har gennemgået og analyseret praksis i 3 sager pr medarbejder på sygedagpengeområdet (i alt 33 
bevillingssager). De udtrukne sager er valgt ud fra kriterierne; sager som står umiddelbart foran 
revurdering og sager, hvor der er foretaget revurdering. De 33 bevillingssager er gennemgået og 
analyseret ud fra oplysninger om sagsbehandlingens organisering og nedenstående nedslag/fokuspunkter;  

• Indledende vurdering af berettigelse (Hvem foretager denne, hvordan og hvor hurtigt 
foretages vurdering) 

• Opstart af indsats (hvor hurtigt kommer et relevant forløb i gang og hvilket fokus sættes 
der for sagens progression) 

• Gennemgående og dynamisk vurdering af berettigelse gennem brug af Sygedagpengelovens 
§ 7 (hvordan anvendes bestemmelsen?) 

• Opsætning af Min Plan (konkret, målbar, revider-bar og hvilket fokus sætter den) 

• Brugen af tilbud (hvilke, med hvilket formål, flerstrengede tilbud, med hvilken reel 
virkning?) 

• Arbejdsgiversamarbejdet (hvornår sættes det i gang og anvendes det proaktivt?) 

• Brugen af lægelige oplysninger (Hvilke, med hvilket formål?) 

• Revurderingstidspunktet (procedure, udkomme heraf?) 

• Hvordan og hvornår lukkes en sag? 
 

Resultatet af sagsgennemgangen er opsamlet i nærværende praksisanalyse, som kortlægger faglige 
opmærksomhedspunkter og potentialer med betydning for et hensigtsmæssigt sagsflow og progression i 
borgerens sag fra start til slut. Rapporten er struktureret efter de ovenfor oplistede fokuspunkter. For 
hvert fokuspunkt redegøres der for BDO´s konstateringer i praksisanalysen samt gives konkrete 
anbefalinger, som opsamles afslutningsvist i denne delrapport. 

 

Det er aftalt at resultaterne af praksisanalysen drøftes med medarbejderne fra sygedagpengeteamet i en 
workshop, hvor oplevede drivere og barrierer i den daglige sagsbehandling også adresseres. 
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OBSERVATIONER OG ANBEFALINGER 

 

OPSTART SAG 

Observationer 

Fagkoordinator for SDP-teamet oplyser, at alle nye sager bliver oprettet i Ydelsesafdelingen, hvorefter 
enkeltsagen oversendes til fagkoordinator. Fagkoordinator fordeler herefter den enkelte sag til en 
sagsbehandler. Dette sker ”drypvist”, forstået således at sagerne fordeles i takt med at de opstår i 
modsætning til eksempelvis en fast ugentlig fordelingsdag.  

Konkret tildeles den enkelte sag til en given sagsbehandler på baggrund af fagkoordinators viden om 
sagsbehandlers eventuelle særlige faglige kompetencer og præferencer i forhold til den sygemeldte 
borgers lidelse. (Eksempelvis kræftsygdom, stress/depression o. lign.) 

Det oplyses videre at Ydelsesafdelingen som udgangspunkt, ikke indhenter lægelige oplysninger i sagerne. 
Denne opgave ligger nu hos sagsbehandler. Tidligere var det praksis at Ydelsesafdelingen indhentede 
lægelige oplysninger i alle nye sager til jobcentret, hvilket BDO antager kan hænge sammen med tidligere 
lovbestemmelse om obligatorisk indhentning af ”Attest til sygedagpengeopfølgning” Læ285. Denne 
bestemmelse er ændret således at kommunen skal ”anmode om en lægeattest med den praktiserende 
læges vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og eventuelle behov for skånehensyn, hvis 
kommunen vurderer, at det er nødvendigt, for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst 
grundlag.” (SDPL §11a stk.1).  

BDO er af den opfattelse at en antal sager behandles, uden at der er et oplyst grundlag som 
dokumentation for borgers berettigelse. Dette eksempelvis i form af sager, hvor borger sygemelder sig på 
baggrund af udfordrende livsvilkår, uden at der synes at være tale om egentlig uarbejdsdygtighed på 
grund af egen sygdom. Det følger af principafgørelse 83-14 at kommunen som udgangspunkt skal 
påbegynde udbetalingen af sygedagpenge, når kommunen modtager en ansøgning om sygedagpenge, og 
det er konstateret, at den sygemeldte opfylder de grundlæggende betingelser for udbetaling af 
sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Kommunen skal ikke vente på dokumentation for 
uarbejdsdygtighed, inden kommunen udbetaler sygedagpenge. BDO vurderer på den baggrund, at der i 
sager, hvor borgers berettigelse til ydelsen i henhold til SDPL § 7 ikke er åbenbar, med fordel kan 
indhentes lægelige oplysninger umiddelbart efter modtagelse af sagen. (Se anbefaling) 

Den sagsbehandler som tildeles den enkelte nye sygedagpengesag, beholder denne indtil sagen afsluttes 
med raskmelding (fra borger eller jobcenter), skifte til Jobafklaringsforløb, eller skift i øvrigt på baggrund 
af sagens behandling i Rehabiliteringsteamet.  

Endelig er det oplyst, at en enkelt sagsbehandler primært behandler sager vedrørende sygemeldte ledige 
og en anden sagsbehandler primært behandler sager vedrørende sygemeldte borgere i fleksjob. 

BDO har konstateret at alle 33 gennemgåede sager er karakteriseret ved, at der gennemgående leves op 
til lovkravet om at første opfølgning mellem sagsbehandler og borger, er foretaget i overensstemmelse 
med bestemmelsen, som fremgår af SDPL § 13b stk. 1, nemlig senest inden udgangen af ottende uge, efter 
første fraværsdag. 

BDO har ligeledes konstateret, at der forelå Oplysningsskema fra borger i alle gennemgåede sager, 
undtagen 1. BDO har dog ikke kunnet udlede, hvor vidt sagsbehandler aktivt har anvendt oplysningerne 
derfra, ud over oplysningen om sygemeldingsårsag, i forbindelse med første opfølgning.  

 

BDO observerede at der i 

• 2 sager med startdato hhv. primo/medio marts 2020, indkom lægelig oplysning (den første) 2,5 
måned senere, ud fra hvilken BDO vurderer, at der kunne være grundlag for raskmelding på 
baggrund af en bred vurdering. Sagen er fortsat ikke afsluttet.  
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• 1 sag med startdato ultimo februar 2020 indkom lægelig oplysning 7 måneder senere (den første), 
hvoraf der ikke fremgik oplysninger om, at borger skulle være uarbejdsdygtig. Sagen er fortsat 
ikke afsluttet. 

• 1 sag med startdato primo marts 2020, hvor det af lægelige oplysninger fra august 2020 fremgår at 
borger vil kunne varetage arbejde, hvis borgeren tager sin medicin. Sagen er forlænget med 
henblik på afklaring af arbejdsevnen og er fortsat ikke afsluttet. 

 

Anbefalinger 

BDO anbefaler, at det overvejes, at indføre en fremskudt, jobcenter-drevet, screening af samtlige 
indkomne Oplysningsskemaer i nye sager, med det formål at udsøge sager, hvor der med fordel kan straks-
anmodes om lægeattest. Dette for at tilvejebringe et oplyst grundlag for at kunne vurdere, hvor vidt der 
er tale om uarbejdsdygtighed og uarbejdsdygtighed på baggrund af borgers egen sygdom.  

Sager omfattet af en sådan straks-anmodning kunne være sygemeldinger omhandlende 
livsomstændigheder (sygdom hos nærtstående, skilsmisse mv), sociale problemstillinger, misbrug, kroniske 
lidelser mv. Der kunne i disse sager indhentes Læ125, for at få belyst, hvor vidt egen læge er bekendt 
med borgers udfordringer og karakteren af disse, for på den måde at få afdækket, om tilstanden kan 
betegnes som sygdom og hvor vidt tilstanden medfører egentlig uarbejdsdygtighed. 

BDO vil ikke anbefale, at der indhentes LÆ285 i alle sdp-sager. I sager, hvor borger har et primært 
behandlingsforløb andet steds end ved egen læge, kan der med fordel indhentes journaloplysninger eller 
statusattest fra det aktuelle behandlingssted. Såfremt egen læge er primær behandler, anbefaler BDO, 
som udgangspunkt, indhentning af LÆ285 fra egen læge, tillige med de situationer, hvor det ikke fremgår 
af Oplysningsskema, hvorvidt borger har søgt læge. 

 

VURDERING AF UARBEJDSDYGTIGHED PÅ GRUND AF EGEN SYGDOM 

Det følger af sygedagpengelovens § 10, at der ved starten af en hver sag og løbende ved hver opfølgning, 
skal foretages en vurdering af, hvor vidt betingelserne for at modtage ydelsen er til stede. Betingelserne 
fremgår af samme lovs § 7. 

Observationer 

I vores gennemgang, har vi i forbindelse med første opfølgning, kunnet konstatere, at der gennemgående 
anvendes en gengivelse af oplysninger om sygemeldingsårsag fra Oplysningsskema eller oplysninger fra 
borger, i vurderingen af borgers uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.  

Kun i enkelte sager, var det gennem læsning andet steds i opfølgningsnotatet åbenbart, hvori borgers 
uarbejdsdygtighed bestod. BDO så således ikke (samlede) faglige vurderinger af, hvori borgers berettigelse 
til sygedagpenge konkret bestod, i forbindelse med første opfølgning. Efter BDO´s opfattelse af 
regelsættet fremgår det, at denne vurdering skal foretages af kommunen jf. ovennævnte. Når denne 
konstatering sammenholdes med det forhold, at der ikke foreligger lægelige oplysninger i sagerne, på 
dette tidlige tidspunkt, viser erfaringen at sager kan fortsætte over en længere periode, uden at der var 
grundlag for sagens berettigelse i udgangspunktet.  

Efter BDO´s vurdering af regelsættet var der blandt de gennemgåede sager 1- 2 eksempler på sager, hvor 
der ikke var dokumentation for borgers uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom, men hvor sagen 
fortsatte også ud over revurderingstidspunktet med bevilling af forlængelse af sygedagpengeperioden. 

BDO har kunnet konstatere, at der følges op med intervaller, som tilsiger at rettidigheden i henhold til 
sygedagpengelovens bestemmelser overholdes. Det fremgår af de løbende opfølgningsnotater, at disse er 
udarbejdet på baggrund af en skabelon, som er gennemgående i langt hovedparten af de gennemgåede 
sager, hvilket synes hensigtsmæssigt. 

Den løbende og lovpligtige vurdering af borgers berettigelse til sygedagpenge = uarbejdsdygtighed på 
grund af egen sygdom indbefatter, som sagen skrider frem, at der skal tages stilling til flere forskellige 
forhold. Eksempelvis om borger vil kunne raskmeldes til andet arbejde, end borgers sædvanlige, med de 
kompetencer den enkelte sygemeldte måtte have. Ligeledes skal der tages stilling til, hvor vidt sagen skal 
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ophøre, såfremt borgers helbredstilstand er stationær og borger ikke vurderes at være berettiget til 
revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension. Disse faglige vurderinger skal 
baseres på et oplyst grundlag, som sædvanlig vis udgøres af ”sagens samlede beskaffenhed”. Grundlaget 
er således en samlet vurdering af lægelige oplysninger, resultater af igangsatte tilbud (praktik, fysisk 
træning, eller lignende), oplysninger fra arbejdsgiver og/eller borgers CV samt, naturligvis, oplysninger fra 
borger selv. 

BDO´s gennemgang af de 33 sager har ikke afdækket andre vurderinger, end de grundlæggende 
vurderinger af borgers uarbejdsdygtighed, svarende til beskrivelsen omkring første og indledende 
vurdering. BDO har således kun i en enkelt sag set, at der er overvejelser om, hvor vidt borger ville kunne 
varetage arbejde, ud fra en bred vurdering i henhold til SDPL § 7 stk. 3. 

 

Anbefalinger 

BDO anbefaler, at der igangsættes en læringsproces for sagsbehandlerne omkring udmøntningen af SDPL § 
7, med det formål at bruge bestemmelsen dynamisk, i overensstemmelse med intentionerne i regelsættet 
og gældende principafgørelser. Dette således at sagsbehandler som myndighed,  

• Udarbejder faglige vurderinger af, hvori borgers eventuelle uarbejdsdygtighed på baggrund af 
egen sygdom konkret består (hvordan uarbejdsdygtigheden kommer til udtryk, i forhold til 
borgerens muligheder for at varetage sit arbejde.  

• Udarbejder faglige beskrivelser af, hvor vidt borger vurderes at ville kunne varetage andet 
arbejde end sit vanlige, ud fra en konkret vurdering af såvel borgers eventuelle uarbejdsdygtighed 
og arbejdsmæssige kompetencer.  

• Indledningsvist og løbende vurderer oplysningsgrundlaget i enkeltsagen i forhold til om der er tale 
om, eller bliver tale om en stationær tilstand. Såfremt dette er tilfældet, skal der i forlængelse 
heraf udarbejdes en helhedsvurdering i forhold til, hvorvidt borger på baggrund af en individuel og 
konkret vurdering, kunne være berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til 
fleksjob eller førtidspension. Vurderes dette ikke at være tilfældet, kan der med fordel tages 
skridt til afslutning af sagen. 

Endelig anbefaler BDO, at første opfølgning i sager som omhandler sygemeldte ledige, afholdes med 
deltagelse af sagsbehandler fra teamet som arbejder med LAB målgruppe 6.1, med det formål at 
tilstræbe en fastholdelse af allerede udarbejdet Min Plan, herunder fastholde borgers eventuelle 
deltagelse i praktik eller andre tilbud. 

 

SAGENS FOKUS GENNEM BRUG AF MIN PLAN 

I forlængelse af Forenklingsreformen er det intentionen at alle borgere skal have en plan, hvor i 
grundlaget og målet for samarbejdet med jobcentret er beskrevet, herunder beskrivelse af, hvilke 
tiltag/tilbud der er aftalt at skulle anvendes med det formål, at bringe borger (tilbage) i job. Planen, som 
hedder Min Plan kan ses af borger gennem jobnet.dk og skal anvendes som det fælles aftalegrundlag 
mellem borger og jobcenter. Hensigten er at borger skal bibringes et øget medansvar for egen sag og være 
aktiv part i sagsforløbet. 

På den baggrund er det naturligvis essentielt, at Min Plan udarbejdes sammen med borger og i forbindelse 
med første samtale, startes dette arbejde op således at der udarbejdes en samlet vurdering af den 
sygemeldtes situation og behov for indsats, herunder behov for revalidering, ressourceforløb, fleksjob 
eller førtidspension. Vurderingen sker på baggrund af den sygemeldtes egne oplysninger om muligheder 
for at arbejde, de lægelige oplysninger og øvrige oplysninger i sagen. (SDPL §§ 13c og 15). I langt de fleste 
sager, vil denne vurdering give det resultat, at målet for indsatsen/sagens forløb, aftales at være 
raskmelding til arbejde eller jobsøgning. Vejen til at opnå det aftalte mål, beskrives i Min Plan i form af 
opsatte delmål. Forenklingsreformen lægger op til at der primært anvendes virksomhedsrettede tilbud. 
Således kan et delmål være praktik (evt. på egen arbejdsplads) med det formål at optræne borgers 
faktiske færdigheder på konkret beskrevne områder, efterfulgt af endnu et delmål, som kunne være delvis 
genoptagelse af arbejdet med plan for optrapning af det ugentlige timetal til borgers timegrundlag. 
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Ligeledes er det en del af Forenklingsreformen, at alle borgere som har sagsbehandling i jobcentret skal 
have udarbejdet et CV, undtaget herfra er borgere, som har arbejde. 

Observationer 

BDO’s gennemgang af de 33 sygedagpengesager peger på et tydeligt forbedringspotentiale ift. en aktiv 
inddragelse af Min Plan i sagsforløbet. BDO har konstateret at der i Min Plan ses oplysninger om mål, opsat 
som raskmelding i forskellig form, samt oplysning om bevilgede og igangsatte tilbud. BDO har ikke set 
eksempler på udarbejdelse af delmål, altså oplysninger om, med hvilket formål et givent tilbud er 
anvendt, eller hvori planen for sagens forløb består. 

BDO bemærker, at det ikke i alle sygedagpengesager er hensigtsmæssigt eller endsige muligt at 
igangsætte virksomhedsvendte tilbud. Årsagerne hertil kan være, at der ikke vurderes at være 
grundlag/behov for at optræne borgers arbejdsmæssige kompetencer (Hvis borger vurderes rask uden 
efterfølgende behov for skånehensyn), eller at borgers aktuelle helbredssituation ikke gør udplacering i 
virksomhedsvendt tilbud mulig, ud fra dokumenteret lægelig oplysning om alvorlig sygdom.  

BDO har ikke kunnet konstatere at der i de gennemgåede sager er arbejdet med eller ud fra borger CV, for 
så vidt angår ledige sygemeldte, eller sygemeldte som blev opsagt i sygedagpengeforløbet. BDO har 
observeret, at der i enkelte sager, hvor en sygemeldt var opsagt, har været opfordring fra sagsbehandler 
til borger om at udarbejde et CV.   

 

Anbefalinger 

BDO anbefaler, at sagsbehandlerne indføres i brugen af CV som et redskab i sagens behandling. Dette 
eksempelvis i forbindelse med udsøgning af relevant praktik, eller i forbindelse med løbende bred 
vurdering af borgers muligheder for at varetage arbejde (raskmelding).  

Ligeledes anbefaler BDO at sagsbehandlerne styrkes i forhold til udarbejdelse, brug og 
tilretning/opdatering af Min Plan, som samarbejdsplatform for borger, sagsbehandler og 
virksomhedskonsulent.  

 

BRUGEN AF TILBUD OG ARBEJDSGIVERSAMARBEJDET 

Det følger af SDPL § 13c, at sygemeldte borgere (kat. 2, som de 33 gennemgåede sager tilhører), skal have 
en arbejdspladsbaseret indsats med gradvis tilbagevenden, tilbud om virksomhedspraktik eller tilbud om 
ansættelse med løntilskud. Indsatsen skal tilpasses den enkeltes forudsætninger, behov og 
helbredstilstand. Kommunen skal, som udgangspunkt, ved første opfølgning indgå en aftale med den 
sygemeldte om beskæftigelsesmål og beskæftigelsesindsats (Min Plans mål og delmål). Aftalen justeres 
løbende. 
For sygemeldte i et ansættelsesforhold indgås der så vidt muligt en aftale om en af følgende indsatser: 

1)  Gradvis tilbagevenden til arbejdet. 

2)  Gradvis tilbagevenden til arbejdet efter opstartsperiode med virksomhedspraktik. 

3)  Virksomhedspraktik. 

4)  Iværksættelse af mentorstøtte, hjælpemidler eller anden form for støtte. 

 
 For sygemeldte uden ansættelsesforhold indgås der så vidt muligt en aftale om en af følgende indsatser: 

1)  Påbegyndelse af arbejde eller ansættelse med løntilskud, eventuelt efter en opstartsperiode med 
virksomhedspraktik. 

2)  Virksomhedspraktik. 

3)  Iværksættelse af mentorstøtte, hjælpemidler eller anden form for støtte. 

 
Ligeledes følger det af SDPL § 15 stk. 7 at kommunen skal tage kontakt til arbejdsgiver med det formål at 
indlede samarbejde om den sygemeldte lønmodtagers tilbagevenden og i øvrigt yde relevant råd og 
vejledning. 
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Observationer 

I de gennemgåede 33 sager har BDO ikke set eksempler på, at der er taget initiativ til kontakt med 
arbejdsgiver. Gennemgående ses oplysninger om borgers kontakt eller aftaler med arbejdsgiver om 
mulighederne for at genoptage arbejdet delvist, som sagsbehandler ikke har vurderet som anledning til 
indledning af et trepartssamarbejde. I 2 sager observerede BDO, at arbejdsgiver rettede henvendelse med 
det formål at aftale møde om plan for borgers tilbagevenden eller for at få konkret råd og vejledning, 
uden at der i disse situationer efterfølgende blev indgået aftaler om trepartsmøde. 

Af de 33 gennemgåede sager, fordeler brugen af tilbud/delvis genoptagelse af arbejdet sig således: 

• 9 borgere havde genoptaget sit arbejde delvis og anlagt plan herfor i samarbejde med 
arbejdsgiver, uden sagsbehandlers mellemkomst 

• 7 borgere var udplaceret i virksomhedspraktik 

• 1 borger var udplaceret i virksomhedspraktik på egen arbejdsplads, uden sagsbehandlers 
mellemkomst i forhold til vurdering af tidsperspektiv for skifte til delvis raskmelding 

• 10 borgere var udplaceret i andre typer af tilbud (stresscoach, fysisk træning, o. lign) 

• 4 af ovennævnte borgere modtog samtidige indsatser (eksempelvis delvis genoptagelse af arbejde, 
sideløbende med fysisk træning, forløb ved stresscoach eller lignende) 

• 1 borger ønskede at genoptage sit arbejde delvis, men oplyste at arbejdsgiver ikke kunne overskue 
med hvilke arbejdsopgaver det skulle kunne ske 

I en enkelt sag, hvor en borger var udplaceret i praktik på egen virksomhed, observerede BDO at 
virksomhedskonsulenten i forbindelse med sin opfølgning, udarbejdede dokumentation for arbejdspladsens 
forudgående brug af de sociale kapitler, idet sagen havde kurs mod fastholdelsesfleksjob. Denne praksis 
synes hensigtsmæssig og BDO antager, at den kan bidrage positivt til sagens forløb og hastighed. 

BDO har observeret at der ikke vejledes om brugen af kompenserende ordninger. Dette hverken i relation 
til arbejdsgiver/borger-samarbejde i situationer omkring delvis genoptagelse af arbejdet, eller i relation 
til udplacering i praktik.  

 

Anbefalinger 

BDO anbefaler, at der rettes et ledelsesmæssigt fokus på tidligt, proaktivt og gennemgående arbejdsgiver 
samarbejde. Dette for, så vidt muligt, at fastholde borgers arbejdspladstilknytning og yde relevant råd og 
vejledning til borger og arbejdsgiver. Der er evidens for at sygedagpengeperioderne bliver kortere, 
såfremt der pågår et hensigtsmæssigt samarbejde med arbejdsgiver, ligesom at sagsbehandler kan bidrage 
i situationer, hvor en borger opsiges betinget, med plan for optrænende praktik/delvis genoptagelse af 
arbejdet, eventuelt gennem midlertidig udskiftning af arbejdsopgaver eller omplacering på 
arbejdspladsen. 

Ligeledes anbefaler BDO, at der rettes et ledelsesmæssigt fokus på tidlig inddragelse af 
virksomhedskonsulent, i sager omkring sygemeldte ledige og sygemeldte borgere i fleksjob, med det 
formål at opstarte udsøgning af relevant praktiksted, såfremt det vurderes, at borger ikke vil kunne 
raskmeldes uden brug af praktik.  

BDO anbefaler, at der rettes et ledelsesmæssigt fokus på orientering af sagsbehandlere og 
virksomhedskonsulenter om indhold og muligheder i de kompenserende ordninger. Dette med henblik på 
at øge fastholdelsesindsatsen.  

Såfremt en påtænkt udplacering ikke er mulig, på baggrund af Covid-19 restriktionerne, anbefaler BDO at 
den påtænkte udplacering beskrives konkret i Min Plan med bemærkning om årsagen til, at den ikke 
igangsættes. 

 

BRUG AF LÆGELIGE OPLYSNINGER 

Som et led i at sikre, at sygedagpengesagen behandles på et oplyst grundlag og under hensyn til borgers 
helbredsmæssige tilstand, belyses denne i hovedreglen med lægelige oplysninger, jf. bl.a. SDPL §§ 9 og 
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11a. Borger giver sit samtykke til, at kommunen indhenter lægelige oplysninger til brug for sagens 
behandling, men kan modsætte sig dette, hvilket betyder at sagen må behandles ud fra de foreliggende 
oplysninger.  

Observationer 

Af de 33 gennemgåede sager, fordeler de indhentede lægelige oplysninger sig således i forhold til art og 
tidspunkt for anmodning/modtagelse: 

Inden 13 uger Antal Antal efter 13 uger  

Læ 105 (Journaloplysninger) 10 7 

Læ 285 

(Attest til brug ved 
sygedagpengeopfølgning/egen læge. 
Borger deltager) 

 

9 

 

2 

Læ125 

Statusattest (Egen læge. Borger 
deltager ikke) 

 

2 

 

20 

Læ125 

Statusattest (Andre) 

 

0 

 

11 

Læ 135 

Specifik helbredsattest (Egen læge, 
efter konsultation med borger) 

 

0 

 

4 

Læ265 

Lægeattest til Rehabiliteringsteam 

(Egen læge. Borger deltager) 

 

0 

 

2 

Læ 145 

Generel helbredsattest 

(Egen læge. Borger deltager) 

 

0 

 

1 

Vurdering fra Fysioterapeut 0 2 

Vurdering fra psykolog 0 1 

Vurdering fra Arbejdsmedicinsk 
klinik 

1 1 

Psykiatrisk speciallægeerklæring 0 1 

 

BDO observerede, at der gennemgående ses at mangle tilstrækkeligt oplyst grundlag på det tidlige 
tidspunkt i sagsbehandlingen og at der i anmodningerne om attester udlægges myndighed, idet der 
eksempelvis spørges til hvor vidt ”det er forsvarligt” at udplacere borger i tilbud, frem for eksempelvis at 
redegøre for planen for sagen og anmode om, lægefaglig oplysning om relevante skånehensyn mv. 

BDO observerede tillige, at det af enkelte lægeattester fremgik, at borger ville kunne varetage arbejde 
med skånehensyn, uden at dette gav anledning til sagsbehandlingsskridt i retning af raskmelding, ligesom 
BDO observerede lægeattester, hvoraf det fremgik at borger havde problematiske livsomstændigheder, 
men ikke egentlig sygdom, eller tilstand som medførte egentlig uarbejdsdygtighed i ethvert erhverv, uden 
at sagsbehandler i den anledning tog skridt i retning mod raskmelding på baggrund af en bred vurdering. 
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Anbefalinger 

BDO anbefaler, at der igangsættes en proces omkring brugen af lægelige oplysninger, med det formål at 
sætte fokus på, hvad de enkelte attester konkret skal og kan bruges til, samt hvornår i forhold til 
enkeltsagens forløb. Sagsbehandlerne kan med fordel indhente oplysninger om betydningen af borgers 
helbredstilstand i forhold til en påtænkt plan for indsats, samt i forhold til at få belyst et eventuelt 
tidsperspektiv for restitution, forud for igangsætning af tilbud eller delvis raskmelding. Det samme 
omkring oplysninger om relevante skånehensyn og tidsperspektiv herfor mv. Ligeledes kan sagsbehandler 
naturligvis med fordel indhente lægefaglig dokumentation for, hvor vidt en borger er uarbejdsdygtig på 
grund af egen sygdom. I den sammenhæng, er det værd at erindre at behandlersystemet tager 
udgangspunkt i borgers helbred/sygdom, mens jobcentret, på baggrund af den lovgivningsmæssige ramme, 
tager udgangspunkt i borgers arbejdsevne. 

BDO bemærker i den forbindelse at Ankestyrelsen understreger myndighedsansvaret i løbende 
sygedagpengesager således, at sagsbehandler eksempelvis ikke behøver igangsætte vejlednings- og 
opkvalificeringstilbud i form af stresscoach, aktivt tilbud i form af genoptrænende praktik eller lignende, 
medmindre dette vurderes relevant eller nødvendigt, ud fra en beskæftigelsesfaglig vinkel. Dette uagtet 
lægefaglig anbefaling heraf. 

 

SAGENS REVURDERING 

Idet sygedagpenge er en korttids-ydelse, ophører udbetalingen af sygedagpenge, som udgangspunkt, efter 
udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, i mere end 22 uger i de 9 forudgående 
måneder. Forinden skal kommunen have foretaget en revurdering af sygedagpengemodtagerens 
helbredsmæssige situation. Såfremt den sygemeldte ved revurderingen og ved fortsat uarbejdsdygtighed 
på grund af sygdom, ikke er omfattet af en af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven, har borgeren, 
ret til at få et jobafklaringsforløb. (SDPL §24) 

Det oplyses, at alle sager drøftes med fagkoordinator i forbindelse med revurdering, men at en del 
drøftelser bliver udsat da sagerne ikke er godt nok belyst til at kunne træffe afgørelse på et oplyst 
grundlag. Det oplyses videre, at man er opmærksom herpå, da dette udløser det som benævnes ”nogle 
unødvendige tekniske forlængelser inden der kan træffes afgørelse”. Denne praksis er efter BDO´s 
vurdering en følge af, at en hvilken som helst bevillingssag ikke lovmedholdeligt kan afsluttes, før der kan 
træffes afgørelse herom på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Begrebet ”teknisk forlængelse” betyder at 
sygedagpengeperioden ”kører videre”, indtil der kan træffes afgørelse. Dette kræver en særlig kode i 
udbetalingssystemet, hvilket kaldes ”teknisk forlængelse”. Der er således ikke reelt tale om en 
lovgivningsmæssig forlængelse af bevillingsperioden, men tale om manglende mulighed for at stoppe 
sagen.  

 

Observationer 

BDO har observeret, at der gennemgående igangsættes indhentning af lægelige oplysninger for sent i 
forhold til revurderingstidspunktet i de 33 gennemgåede sager.  

Det er tillige BDO´s vurdering af sagsbehandlerne er usikre i udmøntningen af regelsættet omkring selve 
revurderingsprocessen, idet der gennemgående synes at mangle drøftelser med borger om muligheden for 
raskmelding, frem for forlængelse, ligesom de anvendte forlængelsesbestemmelser i større omfang synes 
fejlbehæftede i relation til begrundelse, grundlag og anvendt bestemmelse. 

BDO har således observeret, at der i  

• 1 sag i RV-måneden manglede dokumentation for, at der var taget stilling til de modtagne 
oplysninger 

• 2 sager, hvor der efter Covid-19 forlængelse, manglede dokumentation for, at der var taget 
stilling til de modtagne oplysninger 

• 1 sag var bevilget forlængelse i henhold til SDPL § 27 stk.1 nr. 3, uden begrundelse (fra tidligere 
bopælskommune) og som der, efter BDO´s vurdering ikke var grundlag for ud fra oplysningerne i 
sagen 
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• 2 sager, efter Covid-19 forlængelse afventes modtagelse af lægelige oplysninger, som først er 
rekvireret i RV-måneden 

• 1 sag som, efter Covid-19 forlængelse stoppes på baggrund af manglende berettigelse idet borger 
er i fleksjob (SDPL § 7 stk. 6), men hvor afgørelsen er supplerende begrundet ud fra 
sagsbehandlers vurdering af manglende forlængelsesmuligheder i henhold til SDPL § 27 stk.1  

• 4 sager, ikke ses at være indhentet lægelige oplysninger til brug for RV. Afventer således oplyst 
grundlag 

• 2 sager er bevilget Covid-19 forlængelse af sygedagpengeperioden, uagtet at der efter BDO´s 
vurdering kunne være grundlag for raskmelding på baggrund af en bred vurdering i henhold til 
SDPL § 7 stk. 3 

• 1 sag, hvor der efter Covid-19 forlængelse er bevilget forlængelse i henhold til SDSPL § 27 stk. 1 
nr. 3, men hvor BDO vurderer at der kan være grundlag for raskmelding på baggrund af en bred 
vurdering i henhold til SDPL § 7 stk. 3 

• 1 sag, hvor der efter Covid-19 forlængelse, er bevilget forlængelse i henhold til SDPL § 27 stk. 1 
nr. 3, men hvor der, efter BDO`s vurdering ikke er ”sikker lægelig forventning” om at borger kan 
returnere til arbejdsmarkedet på samme habituelle niveau, som før sygemeldingen 

• 1 sag efter Covid-19 forlængelse er igangsat partshøring med henblik på stop af 
sygedagpengesagen, uagtet at der er igangsat et afklaringsforløb med henblik på vurdering af 
grundlag for bevilling af fastholdelsesfleksjob 

• 1 sag afventes oplysninger, som først blev rekvireret i RV-måneden 

• 1 sag, hvor der efter Covid-19 forlængelse er bevilget forlængelse i henhold til SDPL § 27 stk. 1 nr. 
6, men hvor arbejdsskadesagen er afsluttet og der efter BDO´s vurdering var og er grundlag for 
forlængelse i henhold til SDPL § 27 stk. 1 nr. 2 

• 1 sag ikke ses at være taget stilling til Covid-19 forlængelse eller efterfølgende forlængelse, 
uagtet at oplysningsgrundlaget er tilvejebragt 

• 1 sag er bevilget forlængelse i henhold til SDPL §27 stk. 1 nr. 2, med henblik på afklaring af 
arbejdsevnen, uagtet at det af de lægelige oplysninger fremgår at borger kan arbejde, når denne 
tager sin medicin. BDO vurderer på den baggrund at der kan være grundlag for raskmelding i 
henhold til SDPL § 7 stk. 1 eller 3 

BDO har observeret at 3 borgere har raskmeldt sig inden RV og at der i 10 andre sager ses at være taget 
stilling til revurdering og eventuel efterfølgende forlængelse på et oplyst grundlag og i overensstemmelse 
med regelsæt samt gældende principafgørelser. 

 

Anbefalinger 

BDO anbefaler, at der indarbejdes en gennemgående og ensartet praksis omkring indhentning af lægelige 
oplysninger i måneden før revurderingsmåneden, således at det i videst mulige omfang sikres, at der er 
tilvejebragt et oplyst grundlag at foretage rettidig revurderingen ud fra. 

BDO anbefaler tillige, at sagsbehandlernes indsigt i og sikkerhed omkring behandling af revurderingen og 
forlængelsesbestemmelserne styrkes. 

 

OPSUMMERING ANBEFALINGER 

 

Nr Anbefalinger Med henblik på 

1 Jobcenterdrevet screening af alle nye 

indkomne Oplysningsskemaer og indhentning 

af lægelige oplysninger 

Vurdering af grundlæggende berettigelse til 

sygedagpenge, på et oplyst grundlag, 

umiddelbart efter sagens opstart, hvor ved 
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antallet af borgere som modtager ydelsen 

uberettiget, reduceres. 

2 Deltagelse af sagsbehandler som arbejder 

med LAB målgruppe 6.1, ved første opfølgning 

i sager som drejer sig om en sygemeldt ledig 

At fastholde allerede udarbejdet Min Plan (med 

henblik på job) 

3 Læringsproces for sagsbehandlerne omkring 

udmøntningen af SDPL § 7 

Løbende at vurdere og dokumentere borgers 

berettigelse til ydelsen, eller tage skridt til 

afslutning af sag. 

4 Sagsbehandlerne introduceres til brugen af CV 

som et redskab i sagens behandling 

Som retningspil i forhold til udsøgning af 

relevante praktiksteder og som grundlag for 

løbende bred vurdering. 

5 Sagsbehandlerne styrkes i forhold til 

udarbejdelse og brug af Min Plan, som 

samarbejdsplatform for borger, sagsbehandler 

og virksomhedskonsulent 

Gennemsigtigt aftalegrundlag, som kan anvendes 

til at fastholde mål for sagens behandling og 

vejen hertil. 

6 Ledelsesmæssigt fokus på tidligt, proaktivt og 

gennemgående arbejdsgiver samarbejde. 

Fastholdelse af den enkelte sygemeldte, flere 

borgere som har genoptaget sit arbejde og 

reduktion af sygedagpengeperioden 

7 Ledelsesmæssigt fokus på tidlig inddragelse af 

virksomhedskonsulent, i sager omkring 

sygemeldte ledige og sygemeldte borgere i 

fleksjob. Kan med fordel kombineres med 

anbefaling nr. 2 

Øget brug af praktik med henblik på 

raskmelding, når den ledige ikke vurderes at ville 

kunne raskmeldes uden brug heraf. Vurderes at 

ville kunne reducere sygedagpengeperioden.  

8 Orientering af sagsbehandlere og 

virksomhedskonsulenter om indhold og 

muligheder i de kompenserende ordninger.  

 

Dette med henblik på at øge 

fastholdelsesindsatsen og antallet af 

raskmeldinger med kompenserende ordninger. 

9 Proces omkring brugen af lægelige 

oplysninger, med det formål at sætte fokus 

på, hvad de enkelte attestarter konkret skal 

og kan bruges til. 

Styrkelse af sagsbehandlers myndighedsansvar og 

handlemuligheder. Styrkelse af borgers 

handlemuligheder (empowerment) 

10 Praksis omkring indhentning af lægelige 

oplysninger i måneden før 

revurderingsmåneden, således at det i videst 

mulige omfang sikres, at der er tilvejebragt 

et oplyst grundlag at foretage rettidig 

revurderingen ud fra. 
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11 Styrket indsigt i og sikkerhed omkring 

behandling af revurderingen og 

forlængelsesbestemmelserne 

Reduktion i antallet af sager som ”kører” uden 

bevilling. Reduktion af samlet antal sager på 

grund af fokus på raskmeldingsmuligheder. 
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