INDUCAS SYGEMELDING

– Et evidensbaseret screeningsværktøj
til sygemeldte og borgere i jobafklaringsforløb.
FÅ SYGEMELDTE HURTIGERE TILBAGE PÅ ARBEJDSMARKEDET
Inducas sygemelding er et evidensbaseret screeningsværktøj, som hjælper med at sikre den sygemeldte den
rette indsats. Løsningen understøtter sagsbehandlerens faglige kompetencer og kvalificerer de vurderinger og
beslutninger, der træffes i jobcenteret.
Inducas sygemelding er et individuelt, helhedsorienteret online screeningsværktøj udarbejdet og centreret omkring
empowerment.
Screeningsværktøjet er et supplement til sagsbehandlernes eksisterende viden og sikrer et hurtigt overblik
over den sygemeldtes aktuelle udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet, uanset om disse alene har karakter af
tilsyneladende længerevarende eller kort sygdomsperiode.
Inducas sygemelding er et yderst relevant værktøj til at hjælpe sagsbehandlerne med at identificere årsager til
sygemeldingen og eventuelle barrierer for at bringe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Derudover kan Inducas
sygemelding skabe overblik over hvilke tiltag der med størst sandsynlighed vil kunne forkorte sygemeldingsperioden
og bringe sygemeldte hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.
Inducas sygemelding er det eneste evidensbaserede screeningsværktøj, der kombinerer viden om fysiske,
psykiske og sociale problemstillinger, livskriser, selvvurderet helbred og motivation i samme screeningsværktøj.
Inducas sygemelding er udviklet med udgangspunkt i ICF – International klassifikation af funktionsevne,
funktionsnedsættelse og helbredstilstand.
Inducas sygemelding kan således ved hjælp af tværfagligt overblik og empowerment gøre sagsbehandlingen mindre
kompleks for den enkelte sagsbehandler til glæde for borgerne.

Fordele ved Inducas:
 Bidrager til hurtig afdækning af sygedagpengemodtagerens udfordringer, styrker og kompetencer.
 Bidrager med forslag til indsatser der vil bringe sygedagpengemodtageren tættere på en raskmelding.
 Sikrer at sygedagpengemodtagerens egne vurderinger i forhold til arbejdsmarkedet, helbred og trivsel
indgår i den fremadrettede sagsbehandling.
 Sikrer systematisk indsamling af data.
 Gør det muligt at målrette indsatsen for den enkelte sygedagpengemodtager
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Hvad kan Inducas sygemelding?
 Inducas sygemelding er et godt redskab til at vurdere en forventet varighed af en sygedagpengesag.
 Personlige kompetencer - Inducas sygemelding sikrer viden om den sygemeldtes personlige kompetencer og
kommer med forslag til hvorledes disse kan udvikles for at forbedre sygemeldtes muligheder for igen at opnå
tilknytning til arbejdsmarkedet.
 Sociale kompetencer - Inducas sygemelding sikrer viden om den sygemeldtes sociale kompetencer og kommer
med forslag til hvorledes disse kan udvikles for at forbedre sygemeldtes muligheder for igen at opnå tilknytning
til arbejdsmarkedet.
 Helbred - Inducas sygemelding giver et overblik over sygemeldtes samlede helbredssituation og kommer
med forslag til hvordan eventuelle helbredsmæssige udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet kan reduceres.
 Arbejdsmarkedsperspektiv - Inducas sygemelding sikrer viden om den sygemeldtes eget syn på det
fremadrettede arbejdsmarkedsperspektiv.

Herudover sikres sagsbehandleren viden om:
 Tidligere erhvervs- og uddannelseserfaring
 Livsstil
 Netværk
 Økonomi

Praktiske informationer:
Screeningsværktøjet fungerer online, det vil sige, at der ikke skal investeres i større IT-programmer, nyt computerudstyr eller lignende. Når borgeren har udfyldt spørgeskemaet, registreres svarene elektronisk, og sagsbehandleren
får adgang til resultaterne.

Opstart af produkt:
Ved opstart af produktet sikrer Come-Back implementering i forhold til alle relevante medarbejdere, opsætning af
IT-system m.v. Eventuelle fejl og mangler udbedres inden for 24 timer på hverdage.

Ledelsesinformation:
Come-Back sikrer løbende ledelsesinformation i form af kvartalsrapporter og -møder der dokumenterer udviklingen
i gruppen af sygedagpengemodtagere på alle relevante parametre som alder, køn, erhvervserfaring, personlige og
sociale kompetencer, helbred m.v. Ledelsesinformationen er handlingsorienteret og sikrer ledelsen mulighed for at
tilpasse tilbudsviften til den til enhver tid værende gruppe af sygedagpengemodtagere, idet det via kvartalsrapporten er muligt at uddrage sygedagpengemodtagere med ensartede udfordringer til deltagelse i konkrete aktiviteter.

Kontakt direktør Flemming Hansen / flemming@come-back.dk / + (45) 40416561
eller Områdechef Maria Højer Nannberg / maria@come-back.dk / + (45) 22483940
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