INDUCAS KONTANTHJÆLP
– screening af kontanthjælpsmodtagere
og borgere på ressourceforløb
Inducas Kontanthjælp er et individuelt, helhedsorienteret online screeningsværktøj udarbejdet og centreret omkring
empowerment.
Inducas Kontanthjælp kan anvendes til såvel nye som eksisterende kontanthjælpsmodtagere samt borgere på ressourceforløb og er et yderst relevant værktøj i forbindelse med kommunernes revurdering af eksisterende kontanthjælpsmodtagere.
Inducas Kontanthjælp er det eneste evidensbaserede screeningsværktøj i Danmark, der bidrager til et tværfagligt
overblik ved at kombinere viden om fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, livskriser, selvvurderet helbred og
motivation i samme screeningsværktøj. Inducas Kontanthjælp er udviklet med udgangspunkt i ICF – International klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand.
Spørgsmålene i Inducas afdækker områder i arbejds- og hverdagslivet, der beskriver kontanthjælpsmodtagerens aktuelle arbejdsevne, funktionsniveau, trivsel og selvvurderet helbred.
Inducas er et værktøj, der som supplement til sagsbehandlernes eksisterende viden sikrer en hurtig afdækning af
kontanthjælpsmodtagerens aktuelle udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet, uanset om disse alene har karakter af
ledighed eller der er udfordringer ud over ledighed.

Fordele ved Inducas kontanthjælp?
Bidrager til hurtig afdækning af kontanthjælpsmodtagerens udfordringer, styrker og kompetencer.
Bidrager med forslag til indsatser der vil bringe kontanthjælpsmodtageren tættere på arbejdsmarkedet.
Sikrer at kontanthjælpsmodtagerens egne vurderinger i forhold til arbejdsmarkedet, helbred og trivsel indgår i den
fremadrettede sagsbehandling.
Sikrer nyttig viden i forbindelse med vurdering af en kontanthjælpsmodtagers evt. visitation til ressourceforløb.
Sikrer systematisk indsamling af data.
Gør det muligt at målrette og eﬀektivisere indsatsen for den enkelte kontanthjælpsmodtager.
Hvad kan Inducas Kontanthjælp?
1. Visitationsgrupper – Inducas Kontanthjælp inddeler kontanthjælpsmodtagerne i grupper afhængig af afstanden til
arbejdsmarkedet.
2. Revurdering – Inducas Kontanthjælp er et eﬀektivt værktøj i forbindelse med revurdering af eksisterende
kontanthjælpssager. Herved sikres sagsbehandler opdateret viden om kontanthjælpsmodtageren.
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Personlige kompetencer – Inducas Kontanthjælp kommer med forslag til, hvorledes disse kan forbedres i forhold
til arbejdsmarkedet.
Sociale kompetencer – kommer med forslag til, hvorledes disse kan forbedres i forhold til arbejdsmarkedet.
Helbred – Inducas Kontanthjælp kommer med forslag til, hvorledes evt. helbredsmæssige udfordringer i forhold til
arbejdsmarkedet kan reduceres.
Arbejdsmarkedsperspektiv – Inducas Kontanthjælp synliggør borgerens eget syn på det fremadrettede arbejdsmarkedsperspektiv, herunder kontanthjælpsmodtagerens ønsker til fremtidigt valg af erhverv.
Vurderet risiko for udstødelse fra arbejdsmarkedet – Inducas Kontanthjælp vurderer hvorvidt borgeren er i risiko
for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet – dette vurderes som ikke kritisk, kritisk eller meget kritisk.

Herudover sikres sagsbehandleren viden om.:
Tidligere erhvervserfaring
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
ĽĩĩŤŦ¤ĩ
Ledelsesinformation
Come-Back sikrer løbende ledelsesinformation i form af kvartalsrapporter og -møder der dokumenterer udviklingen
i gruppen af kontanthjælpsmodtagere 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 kontanthjælpsmodtagere, idet det via kvartalsrapporten
er muligt at uddrage kontanthjælpsmodtagere med ensartede udfordringer til deltagelse i konkrete aktiviteter.
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