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Indkaldelse til møde med rehabiliteringsteamet
Du har en sag, som skal forelægges rehabiliteringsteamet. Derfor indkalder
Rehabiliteringsteamet dig nu til et møde, hvor vi skal drøfte dine muligheder.

Vi har bemærket din læges udtalelse i statusattest af 25.5.2018, hvor lægen sygemelder
dig ind til
videre. Jobcentret vurderer, at du bør kunne møde til en samtale i rehabiliteringsteamet
til trods for lægens udtalelse.
Både rehabiliteringsteamet og din sagsbehandler har afsat tid og ressourcer til mødet. Vi gør
derfor opmærksom på, at det er af største vigtighed, at du kommer til mødet.
Samtalen varer ca. 30-45 minutter. Du kan tage en ledsager med til samtalen, hvis du har
behov for det.
Mødedato og sted
Dato:

27. Juni 2018

Tid:

14:55

Sted:

Center for Afklaring og Beskæftigelse
Gamle Vasbygade 49
2450 København SV

Du bedes henvende dig i modtagelsen, hvor din sagsbehandler vil møde dig. Hvis du ikke kan
deltage i samtalen, skal du kontakte sekretariatet og få en ny tid på telefonnummer 82 56 46
24 eller 82 56 54 00
Vi har pligt til at informere dig om at det vil få betydning for udbetaling af
kontanthjælp/sygedagpenge hvis du ikke møder og undlader at melde afbud.
Du får alle oplysninger
Sammen med dette brev modtager du alle de oplysninger, som er indhentet om dig. Det er
disse oplysninger, som vi tager udgangspunkt i ved samtalen. Under samtalen kan du komme
med kommentarer til oplysningerne og uddybe dem, hvis du har noget at tilføje.
Elektronisk post
Hvis du modtager dette brev elektronisk, finder du oplysningerne som et bilag for sig selv
under selve indkaldelsesbrevet i din indbakke. Kan du ikke finde bilaget, er du velkommen til
at kontakte sekretariatet; se nedenfor.

Deltagere på mødet

Ved samtalen deltager medarbejdere fra Socialforvaltningen, Sundhedsforvaltningen,
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, en sundhedsfaglig koordinator og evt. Børne- og
Ungeforvaltningen. Din sagsbehandler vil også deltage i samtalen.

Vær opmærksom på
Du har pligt til at møde til samtalen med rehabiliteringsteamet. I følge loven har vi pligt til at
informere dig om konsekvenserne for udbetalingen af hjælp, hvis du ikke møder.
Konsekvenser for din kontanthjælp/uddannelseshjælp
Møder du ikke – og har du ikke en rimelig grund – bliver du trukket i kontanthjælp/uddannelseshjælp fra den dag, hvor samtalerne skulle være afholdt, og indtil du igen
kontakter jobcentret. Melder du afbud, uden en rimelig grund, eller møder du senere end
mødetidspunktet samme dag, bliver du trukket i kontanthjælp/uddannelseshjælp for én dag.
Det er jobcentret, der indstiller til Ydelsesservice om fradrag, og det er Ydelsesservice, der
træffer den endelige beslutning om det.
Konsekvenser for dine sygedagpenge
Møder du ikke – og har du ikke en rimelig grund – bortfalder retten til sygedagpenge. Retten
til sygedagpenge ophører dagen efter, at betingelserne for at modtage sygedagpenge ikke
længere er opfyldt.
Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte dit jobcenter.
Mere information om rehabilitering
Du kan læse mere om rehabilitering på www.kk.dk/rehabiliteringsteam Her finder du også en
film, der viser både, hvad der sker før, under og efter dit møde med rehabiliteringsteamet.
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