
Velkommen til  
Fast Track
– Genvejen til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere



Fast Track er en ordning, 
hvor Køge Kommune tilbyder 
 virksomheder og deres med-
arbejdere at gå tidligt ind i 
et sygefraværsforløb – efter 
 anmodning fra virksomheden og 
accept fra medarbejderen – og 
gennem dialog, støtte og kon-
krete initiativer medvirke til, at 
medarbejderen kan fastholdes i 
virksomheden og på arbejdsmar-
kedet. 

Formålet er at hjælpe både 
virksomheden og den sygemeld-
te medarbejder med at afklare 
situationen og løsningsmulig-
hederne, med den sygemeldte i 
centrum, og med et klart mål for 
øje: 

Et bedre helbred og 
 tilbagevenden til job

For virksomheden kan det være 
vanskeligt at overskue de mange 
muligheder for hjælp, der fak-
tisk findes, og hvordan de kan 
bruges til at få medarbejderen 
gennem sit sygdomsforløb, så 
medarbejderen kan fastholdes 
på virksomheden eller arbejds-
markedet.

For medarbejderen kan det være 
uoverskueligt at finde ud af, 
hvad man selv kan gøre i situ-
ationen, og hvordan man kan 
handle på sine muligheder.

”Sygdom er hver mands 
Herre” ...
... hedder et gammelt ordsprog, 
og hvert år oplever mere end 
85.000 danskere at være syge-
meldte fra deres arbejde i mere 
end 12 uger, efter sygdom eller 
ulykke.

De fleste kommer raske tilbage 
igen – nogle dog med en nedsat 
arbejdsevne og behov for skåne-
hensyn.

En tidlig og koordineret indsats 
har dokumenterede resultater 
for både varighed og ”oplevet 
helbred”, og dermed for den 
syges livskvalitet både under og 
efter sygdomsforløbet.

Fast Track kan også bremse en 
uheldig udvikling, FØR arbejds-
giver og medarbejder går fejl af 
hinanden.  



Men der er hjælp at 
hente
Fastholdelse og Fast Track be-
nytter og koordinerer en palet af 
muligheder, der afgøres af den 
individuelle og personlige situa-
tion:

• Rundbordssamtaler med den 
sygemeldte, arbejdsgiver, 
jobcenter og den sygemeld-
tes læge for at kortlægge 
muligheder og betingelser for 
hel eller delvis tilbagevenden 
til job og arbejdsmarked.

• Kontakt med fagforening, 
pensionsordning, sygefor-
sikring, patientforeninger, 
 patientstøtteordninger og 
andre relevante parter for 
hjælp til den sygemeldte 
efter behov.

• Arbejdsredskaber eller sær-
lig indretning for at gøre det 
nemmere for den sygemeldte 
at klare arbejdet.

• Undersøge muligheder for 
at den sygemeldte kan klare 
andre opgaver end de sæd-
vanlige, evt. med oplæring 
gennem virksomhedspraktik 
eller ansættelse med løntil-
skud.

• Mestringskurser og andre 
kommunale aktive tilbud – 
skræddersyede med fokus på 
fysisk eller psykisk træning 
eller genoptræning.

• §56 – Aftale, som kompen-
serer arbejdsgiver, hvis den 
sygemeldte har risiko for 
øget fravær grundet kronisk 
eller langvarig sygdom.

• Vurdering af mulighed for 
Fastholdelses flexjob

• Støtte-og Mentorordninger 
for den sygemeldte.

• Mulighed for personlig as-
sistance til specielle arbejds-
opgaver

Gennem Fastholdelse og Fast 
Track har I også mulighed for at 
få generel rådgivning om fast-
holdelse inden medarbejderne 
bliver syge eller hvis I har en 
medarbejder med mange korte 
fraværsperioder.



”Helbred er som man har det, 
modstandskraft er som man ta’r det”    

– Piet Hein

Det er den koordinerede indsats mellem den sy-
gemeldtes arbejdsgiver, kommune, fagforening og 
forsikrings-og pensionsselskab, der hjælper til, at 
den sygemeldte kommer hurtigere tilbage i job. 

Det viser alle erfaringer og undersøgelser.

Vi er klar til at hjælpe dig – også ved spørgsmål 
og behov for gode råd

Få mere at vide

eller skriv til os på sikker mail 

jobcenterkoege@Koege.dk

att: Helle Hansen 
att: Pia Ibenfeldt Olesen

Helle Hansen
Fastholdelseskonsulent
Tlf. 2961 4297

Pia Ibenfeldt Olesen   
Fasttrackkonsulent
Tlf. 5667 6122


