Introduksjonsordningen/Flyktningtjenesten
Kommuneoverlegen
Flyktningtjenesten – Kvalifisering og arbeidstrening
7300 Orkanger
Tlf: 72 48 30 00

Kommunikasjonsskjema
For personer med vedtak om introduksjonsprogram etter
Lov om introduksjonsordning av 4. juli 2003

Informasjon til legen: Skjemaet brukes i stedet for vanlig sykemeldingssattest fra NAV når pasienten ikke er
lønnsmottaker, og kun får stønad fra Flyktningtjenesten. Hvis pasienten har en ordinær arbeidsgiver, må NAVs
sykemeldingsattest brukes og pasienten skal levere en kopi av attesten til Flyktningtjenesten.

1. Opplysninger om deltaker
Som hovedregel henvender deltakeren seg først til Flyktningtjenesten når han/hun har vansker med å følge opp
introduksjonsprogrammet. Hvis deltakeren har behov for eller ønske om time hos lege, tar deltaker med dette
skjema til lege (punkt 2 er ferdig utfylt).
1.1 Etternavn, fornavn

1.2 Fødselsnummer (11 siffer)

1.3 Adresse, postnummer og poststed

1.4 Rådgiver ved Flyktningtjenesten:

FYLLES UT AV RÅDGIVER OG DELTAKER:

2. Opplysninger om deltakers introduksjonsprogram
Kort beskrivelse av innholdet kvalifiseringen:

Hovedvekt på norskopplæring og samfunnskunnskap
Kombinasjon av norskopplæring, samfunnskunnskap og praksis
Hovedvekt på praksis
Evt. annet:
Deltakeres individuell ukeplan – klokkeslett og hovedmomenter:
Mandag
Tirsdag
Onsdag

Torsdag

Fredag

2.2 Informasjon om tilpasninger i deltakers introduksjonsprogram (planlagte eller allerede
gjennomførte):
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FYLLES UT AV LEGEN (Informasjon om loven står på side 3)

3. Legens opplysninger og vurderinger
3.1 Er det behov for tilpasninger i heldagsprogrammet (utover det som allerede er gjort):
 Ja
 Nei
- Hvis ja, hvilke helseforhold er det som gjør tilpasning nødvendig:

Eventuelle innspill til tilpasninger (utover det som allerede er gjort - jf punkt 2.2):

3.2 Eventuell legeerklæring om sykefravær:
Ved sykefravær; tidsrom for sykemeldingen: Fra og med:________ Til og med: _________
Er det behov for tilrettelegging og tilpasning for at deltaker raskest mulig igjen kan delta i
programmet?
 Ja
 Nei
- Hvis ja, hva slags tilpasning?

3.3 Er det avtale om videre oppfølging?
 Ja
 Nei - Hvis ja, opplys om videre oppfølging/behandling/henvisning:

4. Legens underskrift
4.1 Dato og stempel/legens navn og adresse

4.2 Legens underskrift :
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Spesielt om sykemeldinger og introduksjonsprogram:
Deltakere i introduksjonsprogrammet kan ikke være delvis sykemeldt: I følge Lov om
introduksjonsordning skal deltakelse i programmet være på full tid.
Langvarig fravær og stans av program: Ved langvarig fravær må rådgiver etter loven treffe vedtak
om at program og stønad stanses. Bakgrunnen for dette er at kun aktiv deltaking i programmet gir
rett til utbetaling. Lovens forskrift trekker en grense ved fravær som overstiger ca. 10 % av fastsatt
lengde for programmet.
Tilpasning:
Vi legger vekt på å utarbeide individuell plan for alle deltakere. Innholdet i programmet skal tilpasses
den enkeltes bakgrunn, forutsetninger, behov og målsettinger.

Generell informasjon om Introduksjonsprogrammet og Flyktningtjenesten:
Det er ønskelig at legen, ved behov, tar direkte kontakt med oss for nærmere avklaring i
enkeltsaker.
Hva er Introduksjonsprogram?
Hver flyktning som deltar i introduksjonsprogram skal ha et individuelt utformet opplegg som
kombinerer språkopplæring, samfunnsinformasjon og forberedelser til arbeidslivet.
Flyktningen mottar introduksjonsstønad etterskuddsvis hver måned. Ved bruk av dette
kommunikasjonsskjemaet eller ved direkte kontakt, er målet at rådgiver og lege - sammen
med deltaker – kan vurdere nødvendige tilpasninger i programmet. Rådgiver og/eller lege
kan innkalle flyktning og berørte instanser til tverrfaglig møte når det er hensiktsmessig.
Flyktningtjenesten i Orkdal
Introduksjonsordningen har ansvar for at alle i målgruppa får vedtak om dette og følges opp
i et daglig program. Rådgiverne ved Flyktningtjenesten koordinerer de virkemidlene som
utgjør kvalifiseringen. Oppfølgingen kan vare inntil to år.
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