
Må du holde ferie?
Hvis du har modtaget ressourceforløbs-
ydelse i en periode på 12 måneder, har du 
ret til at holde ferie i op til 5 uger. Ferien skal 
først godkendes af din sagsbehandler. Det er 
muligt at opholde sig i udlandet under ferien. 

Hvad er dine forpligtigelser?
Det er en betingelse for at modtage res-
sourceforløbsydelse, at du tager imod de 
rimelige tilbud, som står i din rehabilite-
ringsplan, og at du møder til de planlagte  
samtaler. 

Hvis du er ledig, skal du tage imod et ar-
bejde, som du kan klare, selvom du endnu 
er delvist sygemeldt. 

Hvis du ikke medvirker til ovenstående, skal 
vi vurdere, om du stadig opfylder betingel-
serne for at få ressourceforløbsydelse, og 
om vi skal trække i din udbetaling.

Jobafklaringsforløb

Information til dig der er i jobafklaring

Rebild



Hvad er et jobafklaringsforløb?
Et jobafklaringsforløb er for dig, der ikke 
længere har ret til sygedagpenge men stadig 
ikke kan arbejde helt eller delvist på grund 
af din egen sygdom.

I jobafklaringsforløbet vil du få en indsats, 
som skal hjælpe dig med at komme tilbage 
i arbejde. 

En sådan indsats kan eksempelvis være 
praktik, løntilskud, mentor, træning eller 
anden aktivitet, som kan støtte dig til at 
kunne vende tilbage til arbejde.

Hvis du allerede er i gang med en indsats, 
så fortsætter du med denne.

Hvis du har en arbejdsgiver, så lægger vi en 
plan sammen med dig og din arbejdsgiver, 
så du hurtigst muligt kan vende tilbage til 
dit arbejde.

Din sagsbehandler
Du får en sagsbehandler, som følger dig gen-
nem hele forløbet. Denne sagsbehandler vil 
snarest indkalde dig til en samtale. 

I vil derefter sammen lave en rehabilite-
ringsplan med blandt andet dine ønsker for 
at vende tilbage i arbejde. 

Når denne plan er klar, vil du sammen med 
din sagsbehandler muligvis skulle deltage i 
et møde med rehabiliteringsteamet.

Møde med rehabiliteringsteamet
Hvis du skal til rehabiliteringsmødet, er din 
sagsbehandler med. 

Derudover vil der være fagfolk fra kommu-
nen og en læge fra regionen. Disse fagfolk er 
eksempelvis en socialrådgiver, en psykolog, 
en fysioterapeut og eventuelt en misbrugs-
konsulent eller en hjerneskadekoordinator. 

Hvis du er under 30 år og uden uddan-
nelse, vil der ved mødet også være en 
ungdomsuddannelsesvejleder.

De vil alle på forhånd være sat ind i din sag.

Mødet varer cirka 30 minutter. 

På mødet taler I om, hvad dine udfordringer, 
muligheder og mål er, og I laver sammen 
en plan for, hvordan du kan komme tilbage 
i arbejde eller uddannelse. 

Din sagsbehandler vil efter mødet sørge 
for at iværksætte de aktiviteter, som I har 
aftalt.

Frikommune
Da Rebild Kommune deltager i et frikom-
muneforsøg, kan vi vælge at springe mødet 
med rehabiliteringsteamet over. Det gør vi,  
hvis du allerede har en plan for, hvordan 
du skal vende tilbage til arbejde, eller hvis 
du afventer en behandling eller udredning.

Det er din sygedagpengerådgiver, som 
vurderer, om der er behov for et møde med 
rehabiliteringsteamet. 

Hvis du selv ønsker at få din sag behandlet 
på et rehabiliteringsmøde, skal du meddele 
det til din sagsbehandler.

Økonomisk tryghed
Du får ressourceforløbsydelse, mens du er 

i jobafklaring. Beløbet svarer til kontant-
hjælpsniveauet, men det er ikke afhængigt 
af din formue og din ægtefælles  eller 
samlevers økonomi. 

Hvis du tjener penge ved siden af, bliver det 
fratrukket krone for krone. Hvis du under 
forløbet får et job, vil du dog have mulighed 
for at beholde en større del af lønindtægten.

Hvis du modtager løn under din sygemel-
ding fra dit job, vil din arbejdsgiver i stedet 
modtage ydelsen. 

Hvis du er selvstændig, udbetales ydelsen 
procentvis efter samme principper som på 
sygedagpenge.

Hvornår ophører forløbet?
Et jobafklaringsforløb skal være så kort som 
muligt. Det kan maksimalt vare i 2 år. Hvis 
du stadig er uarbejdsdygtig på grund af egen 
sygdom efter 2 år, skal rehabiliteringsteamet 
vurdere din situation. 

Forløbet ophører før de 2 år, hvis du ikke 
længere er uarbejdsdygtig på grund af egen 
sygdom, eller hvis din helbredstilstand er 
stationær. 


