Sygedagpengeopfølgning
Muligheder i sygedagpengereformen
Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats

Forventningsafstemning
1. Sygedagpengereformen
2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for
sygemeldte med psykiske lidelser
3. I drøfter, hvordan I kan bidrage til at fremme inklusion og
tilknytning til arbejdsmarkedet
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Tidligere revurdering
Ny forlængelsesregel
Jobafklaringsforløb
Nej til behandling

 Januar 2015:
 Ny model for visitation
 Fast track og styrket virksomhedsrettet indsats
 Tidligere inddragelse af sygemeldtes egen læge

Sygedagpengereformen - fase 1
1. juli 2014:
 Ingen sygemeldte risikerer at stå uden offentlig
forsørgelse → Revurderingstidspunkt ved 5 måneder
 Ny forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom.
 Jobafklaringsforløb for sygemeldte, der ikke kan
forlængelse efter de gældende forlængelsesregler
 Forsøg med at sige nej til behandling.

Sygedagpengereformen - fase 2
5. januar 2015:


Styrket virksomhedsrettet indsats –tidligere dialog med
virksomhederne, herunder mulighed for fast track.



Ny model for visitation af og opfølgning på sygemeldte
– herunder anvendelse af rehabiliteringsteam for
sygemeldte i kategori 3.



Tidligere inddragelse af sygemeldtes egen læge

Den virksomhedsrettede indsats
Reformens mål:
Sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet ved
hjælp af en tidligere og mere virksomhedsrettet indsats.

Tre elementer skal bidrage:
1. Fast track ordningen
2. Trappemodellen
3. Tværfaglig indsats – med fokus på
virksomhedsrettet indsats

Viden om tidlig indsats
1. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
– Effekter af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte. En
litteraturoversigt (2012)

2. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
– Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejdsmarkedet ved
muskel- og skeletbesvær (2008)
– Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde
(2010)
– Evaluering af Det Store TTA-projekt – Proces-, effekt- og økonomisk
evaluering (2012)

To initiativer fra
Arbejdsmarkedsstyrelsen
1. Psykisk lidelse på arbejdspladsen (2009-2011)
– Undersøgelse af virksomheders erfaringer med psykiske lidelser (240 har
svaret på spørgeskema, 17 interviews)
– Workshops om psykiske lidelser i 20 private og offentlige virksomheder
– Guide til ledere www.tidlig-aktiv-indsats.dk

2. KVIS – Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for
Sygedagpengemodtagere i kategori 2 (2011-2013)
– 14 jobcentre har gennemført forsøgsprogram for ca. 3.000 nysygemeldte
(primært med psykiske lidelser)
– Deltagerne har fået:
• en tidlig, tværfaglig afklaring
• sat mål for tilbagevenden til beskæftigelse
• en virksomhedsrettet indsats

Erfaringerne fra de to initiativer
Tidligt samarbejde mellem arbejdsgiver og jobcenter i
komplicerede sygeforløb – fx når den sygemeldte har
en psykisk lidelse
1. Jobcentret skal tidligt på banen og tilbyde sin service,
også hvis arbejdsforholdet er truet
2. Arbejdsgiveren skal tidligt på banen, og bidrage til
afklaringen af den sygemeldte og til at sætte mål for
tilbagevenden

Hvad siger lederne ?
240 ledere har svaret i spørgeskemaundersøgelse, 17 ledere
er interviewet
•

64 % af virksomhederne har de seneste 2 år oplevet, at en
medarbejder har fået en psykisk lidelse med betydning for
arbejdsforholdet
– Alle typer virksomheder har erfaring med problemstillingen
(størrelse, brancher, geografi)
– Alle typer ansatte får psykiske lidelser (alder, køn og social status
underordnet)
– Depression og stress er de dominerede psykiske lidelser
– Sociale problemer/familieproblemer er hyppigste årsag til psykisk
lidelse

•

54 % (af de 64 %) har afskediget medarbejdere med psykisk lidelse
som direkte eller indirekte følge af problemer i arbejdsforholdet

Hvad siger lederne ?
Lederne holder sygesamtaler og har træning i at gennemføre
både den formelle og uformelle samtale…
… men mangler viden om:
o hvad der karakteriserer de forskellige psykiske lidelser – og især deres
betydning for arbejdsforholdet
o forventet reaktionsmønster fra den syge
o hvilke redskaber kan bringes i anvendelse

… og hvordan man i samtalen
o kan spørge ind til evt. private problemer, og hvad sygdommen betyder for
arbejdsforholdet
o kan sikre, at man har spurgt om det rigtige (sygeforløbets varighed, status
diagnose)
o kan sikre, at man er enige om, hvad der er aftalt

Hvad siger lederne ?
Om samarbejdet med jobcentret:
•

2/3 har samarbejdet med jobcentret om arbejdsfastholdelse (varierer
meget, hvornår i processen, der samarbejdes)

•

Der er meget forskellig virksomhedsservice fra de forskellige jobcentre –
når det gælder organisering i specialiserede teams, udrykningsteams o.a.

•

Nogle har et godt samarbejde med jobcentret, andre ønsker et tættere
samarbejde

KVIS Forsøget
Formål og mål
– indsamle viden om metoder og indsatser, der virker
– flest mulige sygedagpengemodtagere vender hurtigst muligt tilbage i job

Fakta
–
–
–
–

i alt 14 modelprojekter
samlet pulje på 26.000.000 kr.
2.827 sygemeldte kategori 2 har deltaget
projektperiode 1½ år: fra den 1.oktober 2011 til den 31. marts 2013

Forsøgsprogrammet
– en tidlig og tværfaglig afklaring
– en individuel opfølgningsplan - og koordineret indsats - med fokus på
tilbagevenden til arbejdsmarkedet
– et virksomhedsrettet tilbud

Hovedkonklusioner
1. Forsøgsindsatsen har virket
– Der er en signifikant positiv beskæftigelseseffekt i 8 af de 14 projekter

2. Tidlig indsats har virket
– Den første afklarende samtale er i gennemsnit afholdt inden 6. uge efter
sygemeldingen (væsentligt før lovkravet om 8 uger)

3. Arbejdsgiverinddragelse har virket
– Arbejdsgiver har været inddraget i afklaringen hos 34 % af de deltagere, der
var sygemeldt fra job
– Arbejdsgiver har været inddraget i udarbejdelse af opfølgningsplanen hos 49 %
af de deltagere, der havde en arbejdsgiver

Tidlig tværfaglig afklaring
• Første samtale er i gennemsnit afholdt 41 dage (6 uger) efter
sygemeldingen
•

• Visitering pba. oplysningsskema eller via eksterne parter
• Hovedparten havde lettere psykiske lidelser (stress eller
depression)
• Tidlig visitering er afgørende for resultaterne
– den sygemeldte tror selv på tilbagevenden
– der er en arbejdsplads at vende tilbage til

Tidlig tværfaglig afklaring
• En samtale med en jobcentermedarbejder og ekspert(er)
– psykolog, fysioterapeut, psykiater, psykiatrisk lægekonsulent,
psykiatrisk sygeplejerske, coach

• Næsten alle havde kontakt til sundhedssystemet og
arbejdsgiver inden samtalen
• Ekspertens betydning og rolle
– Faglig viden om psykiske lidelser
– ro og tryghed for den sygemeldte (og jobcentermedarbejderen)
– bidrager med faglig viden til sygemeldte og jobcentermedarbejder (fx
medicinens betydning for tilbagevenden)

Tidlig tværfaglig afklaring
• Arbejdsgiver deltog i afklaringen i 34 % af sygeforløbene –
typisk ved en samtale på arbejdspladsen
•
•
•

mere realistiske mål for tilbagevenden og større tryghed og forståelse
hos arbejdsgiveren
skærpet fokus på beskæftigelse - hos sygemeldte og hos
jobcentermedarbejderen
fokus på konkrete muligheder for tilbagevenden frem for sygdom og
diagnose

• Hvorfor deltog arbejdsgiveren ikke i alle forløb ?
•
•
•

sygemeldte og arbejdsgiver havde selv aftalt tilbagevenden
sygemeldte ønskede ikke arbejdsgiveren inddraget
jobcentermedarbejderen var tilbageholden med at kontakte
arbejdsgiveren

Plan for tilbagevenden
• Individuel sygeopfølgningsplan er i gennemsnit udarbejdet 72
dage (10 uger) efter sygemelding
• Mål for tilbagevenden aftalt mundtligt og derefter skrevet ind
i skabelon for sygeopfølgningsplan (KMD eller Workbase)
• Arbejdsgiveren bidrog i 49 % til at sætte mål tilbagevenden.
Det betød …
– målene rettes mod beskæftigelse og i mindre omfang mod sygdom
– arbejdsgiver bidrog med ideer til nye arbejdsopgaver
– muligheder for delvis raskmelding eller omplacering kunne hurtigt
afgøres

Virksomhedstilbud
• I gennemsnit 115 dage (16 uger) efter sygemeldingen
• Delvis raskmelding
– 51 % sygemeldt fra beskæftigelse var i delvis raskmelding – heraf halvdelen
først i sundhedstilbud som fysisk træning, psykologsamtaler
– hovedparten på midlertidig nedsat arbejdstid (ca. 2/3 under 20 timer pr. uge)
– sygeopfølgningsplanen blev en optrapningsplan med mål og delmål – bl.a.
pba. eksperternes vurdering i afklaringen

• Virksomhedspraktik
– 3 % i praktik på egen arbejdsplads og 5 % på en ny arbejdsplads – derefter
delvis raskmelding
– 14 % ledige i praktik – heraf 10 % i job efter praktik

Tidligt samarbejde - Hvorfor ?
• Er med til at
– give større forståelse for sygemeldtes situation
– forebygge, at arbejdsgiveren mister tålmodigheden
– arbejdsgiveren opnår større indsigt i den sygemeldtes
sygdomsbillede og dets betydning for tilbagevenden

• Arbejdsgiveren kan bidrage til afklaringen af den
sygemeldte
– kan fortælle om forhold på arbejdspladsen, der kan have
betydning for sygemeldingen
– kan pege på konkrete muligheder for tilbagevenden, der
kan bidrage til at sætte rammerne for afklaringen

Tidligt samarbejde - Hvordan ?
1. Partnerskabsaftale mellem jobcentret og lokale virksomheder om
en tidlig indsats i Jobcenter Svendborg
a) Lederne i ældreplejen kan kontakte jobcentret ved kompliceret sygeforløb
b) Lederen sender en henvisning til jobcentret; den sygemeldte indkaldes til
en samtale senest 4 uger efter 1. sygedag (kan være i 1. sygeuge).
c) Samtalen kan holdes på arbejdspladsen sammen med lederen

2. En telefonopringning til sygemeldte og arbejdsgiver - og en
samtale på virksomheden i Jobcenter Ringkøbing-Skjern
a) Alle nysygemeldte trækkes via virk.dk
b) To sagsbehandlere ringer til alle sygemeldte og screener risikosager
c) Sygemeldtes arbejdsplads kontaktes med aftale om rundbordssamtale –
alle sygesamtaler holdes på arbejdspladsen

Ringkøbing-Skjern
SAMTALEGUIDE - TIL ARBEJDSGIVER
Jeg ringer fra Ringkøbing-Skjern Kommune – sygedagpengeafsnittet. Jeg har lige talt med ……………
som er sygemeldt fra jer og han/hun har opgivet dig som kontaktperson.
Når man er sygemeldt, skal man jævnligt til samtaler på jobcentret for at afklare, hvad vi kan
tilbyde ift. en tilbagevenden og fastholdelse i nuværende arbejdet.
Vi har startet et nyt initiativ, hvor vi tilbyder at afholde disse opfølgningssamtaler på
arbejdspladsen med deltagelse af sygemeldte og arbejdsgiver. Det gør vi, fordi vi ønsker at se,
hvad der sker, når vi gør det på denne måde. Tilbuddene og muligheder er de samme, men det er
metoderne, vi ændrer.
Er der et tidspunkt, som passer dig, så vil jeg kontakte …………….. med tidspunktet.

Arbejdsgiveren skal bidrage til at
sætte mål for indsatsen – Hvorfor ?
• Fokus på tilbagevenden: Målet med indsatsen bliver i
højere grad tilbagevenden til beskæftigelse
• Beslutningskompetence: Arbejdsgiveren kan have
konkrete forslag fx til andre arbejdsopgaver, og der
kan hurtigt falde en afgørelse
• Ejerskab: Arbejdsgiveren er mindre tilbøjelig til at
afskedige den sygemeldte senere i forløbet

Arbejdsgiveren skal bidrage til at
sætte mål for indsatsen - Hvordan ?
• Ledelsen i jobcentret skal klæde medarbejderne på
til at inddrage arbejdsgiveren i at sætte mål for
tilbagevenden
• Jobcenter Vejle
– Seminar for alle sygedagpengesagsbehandlere
– Case og drøftelse af arbejdsgiverinddragelse
•
•
•
•

Overordnede mål: konkrete, positive og fremadrettede
Procesdelmål: hvad er næste skridt på vejen?
Aktiviteter: hvad gør næste skridt muligt?
Resultatdelmål: hvad skal næste skridt føre til?

Arbejdspladsen skal bidrage til
tilbagevenden - Hvorfor ?
1. Indsatsen begynder med den tidlige inddragelse
2. Gradvis tilbagevenden kan give et løft i selvtilliden
3. Virksomhedsindsatsen skal prioriteres – ledelsen i
jobcentret skal på banen

Hvad siger lederne ?
• Delvis raskmelding virker, men lederne er usikre på
• hvornår og hvordan en sygemeldt med psykisk lidelse kan
vende tilbage (mangler specifik viden om forskellige psykiske
lidelser)
• om samme sygdom kan give forskellige reaktionsmønstre ved
tilbagevenden (stress og depression på flere måder?)
• om delvis raskmelding er velegnet, hvis der er tale om
dybereliggende problemer?

Arbejdspladsen skal bidrage til
tilbagevenden – Hvordan ?
• Sygemeldte frygter tit, at ’gamle’ problemer stadig er til stede –
derfor handler et vellykket forløb mere om hvordan, og ikke kun
hvor hurtigt den sygemeldte kan vende tilbage
• Arbejdsmodifikation: Ved gradvis tilbagevenden kan justeres på
timetal, men også på arbejdsopgaver, ansvar, forudsigelighed,
intensitet, fysiske rammer.
– Læg en plan for, hvordan der kan trappes op i tid

• Arbejdsgiveren kan pege på muligheder udover timetal, fx andre
arbejdsopgaver, fysiske rammer, ansvarsområde, afhængigt af
årsagen til sygemelding

Udfordringstrappen
Almindelige vilkår

Arbejdsopgaver

Fysisk
At møde op på
arbejdspladsen
Forholde sig til andre
på arbejdspladsen
Besøg
Observatør
“Føl”
Mentor

Blive instrueret i samt
varetage udvalgte
opgaver:
- Afgrænsede
- ikke nødvendigvis
fagligt relevante
- intet ansvar
- ikke afhængig af
samarbejde med
andre
- ikke kunde/brugerkontakt
Kontaktperson, som
har ansvaret for
opgaverne og
instruktionen

Samarbejde
Deltage i møder
Løse enkelte opgaver i
samarbejde med
andre
Evt. Kunde/brugerkontakt sammen med
andre

Faglighed
Fagligt relevante
opgaver
Større andel I
selvstændige opgaver
Evt kunde/brugerkontakt

Mixerpulten
Skånebehov

Timer / tid
Fysiske rammer
Opgaver
Ansvar
Forudsigelighed
Arbejdsintensitet

Alm. vilkår

Forslag til optrapningsplan

Sammenfatning
Sygedagpengereformen lægger op til at den sygemeldtes
arbejdsgiver skal spille en aktiv og ikke en passiv rolle
(komplicerede sygeforløb)
1. Tidlig samarbejde mellem jobcenter og den sygemeldtes arbejdsgiver er med til at
forebygge opsigelse
2. Den sygemeldtes arbejdsgiver kan bidrage med viden til afklaring af årsagen til
sygemeldingen og til at sætte realistiske mål for tilbagevenden
3. Hvis ikke en fuld raskmelding er mulig, skal gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen i
form af delvis raskmelding eller virksomhedspraktik prioriteres.
1. Det er muligt at vende gradvis tilbage på nedsat tid, men der kan også - med inddragelse af
arbejdsgiveren - justeres på arbejdsopgaver, arbejdssted, ansvar osv.
2. Hvis der er behov for en sundhedsindsats kan det ske samtidig med den gradvise
tilbagevenden.

Refleksion – Summe – Drøftelse
1. Hvad er de største udfordringer ifm. tidlig
virksomhedsindsats ?
2. Hvordan kan I bidrage til at fremme inklusion og tilknytning
til arbejdsmarkedet ?
 Hvad gør I nu?
 Hvad skal I gøre fremover?
 Hvordan bliver I bedre?

Tak for ordet!

