Brøndby

Mulighedserklæring
- få en lægelig vurdering af mulighederne for at fastholde sygemeldte medarbejdere
Virksomheden har mulighed for at udfylde en såkaldt mulighedserklæring sammen med den sygemeldte medarbejder. Erklæringen er specielt
nyttig, hvis der er usikkerhed i dialogen mellem
virksomheden og medarbejderen om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage under sin sygdom.
Mulighedserklæringen består af to dele.
Del 1 udfyldes af virksomheden og medarbejder
i fællesskab og beskriver medarbejderens funktionsnedsættelser og påvirkede jobfunktioner samt
eventuelle aftalte skånehensyn.

Del 2 udfyldes af lægen på baggrund af en samtale med medarbejderen og oplysningerne i del 1.
Lægen vurderer, om de beskrevne arbejdsforhold
er forsvarlige i forhold til helbredet eller om helt eller delvist fravær på grund af sygdom fra arbejdet
tilrådes. Lægen kan også anføre, om der er behov
for, at arbejdet bliver tilpasset yderligere og give et
skøn over den periode, hvor arbejdet skal tilpasses eller hvor fravær er påkrævet.
Mulighedserklæringen erstatter den tidligere
”Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed”. Der er
dog stadig mulighed for at bede om dokumentation for sygefravær via en såkaldt ”fri attest”.
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