Brøndby

Fast-track

Fra

Januar
2015

Hurtigere opfølgning på sygemeldinger, der risikerer at blive langvarige
Stress, overbelastning, ulykke eller en alvorlig
diagnose. Ofte har både arbejdsgiver og medarbejder hurtigt en tydelig fornemmelse af, om man
står over for for en længerevarende sygemelding,
der med fordel kan tages fat i tidligere end jobcentrets normale opfølgning efter otte uger.

Så inviterer jobcentret til den første samtale senest
to uger efter anmodningen. Det giver mulighed for
at sætte ind med konkret støtte og redskaber, der
i mange tilfælde kan bremse en uheldig udvikling
og mindske såvel de menneskelige som de økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

Fra 5. januar 2015 kan såvel arbejdsgivere som
sygemeldte medarbejdere derfor inden for de første fem uger af fraværet* anmode om Fast-track
behandling af sygemeldinger, der risikerer at blive
langvarige (længere end otte uger).

Medarbejderen er ikke forpligtet til at modtage
den ekstraordinære-, tidlige indsats. Anmodning
om Fast-track skal ske via NemRefusion - eller for
medarbejdere direkte til jobcentret.

* Bemærk at anmeldelsesfrist for fravær stadig er fem uger. Det er blot muligt at anmelde fraværet sammen med anmodningen om Fast-track.
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