
Som tillidsrepræsentant kan du være med til at 
hjælpe dine kollegaer, hvis de bliver syge – og er i 
fare for at blive sagt op fra deres arbejde.
Lærernes Pension kan hjælpe syge medlemmer, så de 
kan fastholde deres plads på arbejdsmarkedet. Det sker 
med Falck Healthcare som samarbejdspartner.

Så har du en kollega, der er sygemeldt, kan der være 
hjælp at hente.

Din kollega kan komme i betragtning, hvis hun eller han:
• Er overenskomstansat lærer
• Er medlem af Lærernes Pension
• Har en invalidepension på sin ordning
• Har brug for hjælp til at blive på arbejdsmarkedet
• Har en længerevarende sygemelding
• Har brug for en vurdering af om nuværende  

udredning/behandling er tilstrækkelig
• Har et uklart sygdomsforløb/uklare symptomer
• Har behov for hjælp til afklaring – måske tværfagligt

HJÆLP TIL  
SYGE MEDLEMMER 
– fra Lærernes Pension

Hvad kan din kollega blive tilbudt:
• En fast kontaktperson i Falck 

Healthcare, der vil være tovhol-
der gennem hele forløbet.

• En hjælp der er uafhængig af 
arbejdsplads, det offentlige, 
arbejdsgiveren, kredskontoret 
og en eventuel ansøgning om 
pension i Lærernes Pension. 

• Fokus på hjælp til at komme 
tilbage på arbejdsmarkedet.

• Et tværfagligt syn, hvor både 
sygeplejersker, læger, fysiotera-
peuter, psykolog og socialrådgi-
ver drøfter sagen.

• Et skræddersyet forløb, hvis det 
vurderes, at der skal igangsæt-
tes et forløb.

• Det er frivilligt, og medlemmet 
kan til hver en tid sige fra.

Hvis du har talt med kollegaen, og 
hun eller han er interesseret, kan du 
eller din kollega kontakte os enten på 
mail eller telefon: 

Skriv en mail til komijob@lppension.dk. 
Skriv medlemmets navn, og adresse 

og telefonnummer.  
Sæt eventuelt medlemmet på  
som cc på mailen. Eller ring til  
Lærernes Pension på 70 21 61 32. 
Her skal du også oplyse om navn, 
adresse og telefonnummer.

HVAD 
GØR 
DU?


