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Spørgsmål til jobafklaring 4 ugers frist fra Karin Kofod (Ø) 

 
På mail den 23. september 2022 spurgte Karin Kofod til hvor tit der 
afholdes møde i rehabiliteringsteamet og om det sikres at Hvidovre 
Kommune overholder fristen på 4 uger for afholdelse af 
rehabiliteringsteammøder efter lov om sygedagpenge § 27, stk. og lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats § 68d, stk. 4. 
 
Rehabiliteringsteamet holder to mødedage om ugen med syv møder på 
hver. 
Der er ingen møder på helligdage, sommerferie i juli måned og 
efterårsferien. 
 
Produktionsplanen planlægges et år frem, dvs. i september i år blev 
mødekalenderen for hele 2023 udfærdiget. 
Ved ændringer eller bestilling af ekstra møder, skal Klinisk Funktion 
(regionen) varsles tre måneder før. 
 
Et møde i rehabiliteringsteamet med lægedeltagelse koster 13.991 kr. for 
regionens deltagelse. Herudover består det faste team af en medarbejder 
fra Center for Handicap og Psykiatri, en medarbejder fra Center for 
Beskæftigelse og Borgerservice og en medarbejder fra Center for 
Sundhed og Ældre.  
 
Størstedelen af sagerne til jobafklaringsforløb overskrider de 4 uger, inden 
de bliver forelagt rehabiliteringsteamet. Det skyldes forhold, som ligger 
uden for kommunens handlemuligheder. 
 
Når der i afdelingen for sygedagpenge træffes afgørelse om overgang til 
jobafklaringsforløb, bliver der samme dag anmodet om lægeattesten fra 
egen læge (LÆ 265), samtidig med at borgerne modtager brev i E-boks, 
om at bestille tid hos lægen. Borgerne kan ikke altid få en tid inden for 14 
dage og nogle gange får de ikke bestilt læge tiden.  
 
Lægerne overholder ikke altid fristen. I ferier og perioder med 
lægemangel i kommunen kan der gå op til tre måneder før borgerne kan 
få en tid eller vi kan modtage LÆ 265. 
På laeger.dk står følgende om frister for Lægeattest til 
Rehabiliteringsteam (LÆ 265):  
" Patienten skal bestille tid til udfyldelsen og attesten afleveres senest 14 
dage efter konsultationen og senest 30 dage efter anmodningen er 
modtaget” 
 
Når attesten modtages, kan der ofte være gået mindst fire uger. Sagen 
kan først bookes til et rehabiliteringsmøde, når alle dokumenter er samlet, 
herunder LÆ 265. 
 
Lægen fra Regionen og de øvrige deltagere i rehabiliteringsteamet skal 
have sagen 14 dage før sagen kan foreligges rehabiliteringsteamet og 
derved kan der være gået 6 uger. 
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Der behandles ugentligt 14 sager i rehabiliteringsteamet, både sager til 
jobafklaring, ressourceforløb, fleksjob og førtidspensionssager.  
 
På nuværende tidspunkt er den næste ledige tid den 23. november 2022.  
 
 
 


