Furesø Kommune anvender det evidensbaserede værktøj ”Inducas” til at screene sygemeldte borgere og kan dermed sætte ind
med den opfølgningsindsats, der vil virke
bedst.
Sygemeldte borgere i Furesø bliver inden deres første
samtale i Jobcentret bedt om at besvare en række
spørgsmål i et særligt udviklet, netbaseret værktøj – Inducas.
Furesø Kommune fortæller om værktøjet, at det for
hver sygemeldt borger viser, hvilke særlige risici der er
for langtidssygemelding – og hvilke aktiviteter og indsatser, som med størst mulig sikkerhed, vil hjælpe den
syge tilbage i job. Resultaterne i værktøjet er forskningsbaserede og beregnes ud fra aktuel viden og sundhedsdata.
Furesø anvender Inducas som et dialogværktøj tidligt i
sygdomsforløbet. Resultaterne bruges også i forhold til
at støtte borgeren til at reflektere over behov og ønsker
for at vende tilbage til jobbet. Værktøjet har effekt, vurderer Furesø Kommune, idet kommunen har oplevet en
nedgang i antallet af sygedagpengesager, som man ellers ikke ville have haft.

og hele tilrettelæggelsen af indsatsen nemmere, og
sagsbehandleren kan målrette de aktiviteter og redskaber, der mest effektivt kan fastholde den syge på arbejdsmarkedet.
Furesø ser viden fra Inducas værktøjet som et supplement til sagsbehandlerens egen viden og som en rettesnor i forhold til den fastholdelsesindsats, som skal
igangsættes.
Værktøjet er baseret på den såkaldte ICF-standard, som
er den internationale klassifikation af funktionsevne,
funktionsnedsættelse og helbredstilstand.
Furesø
Kommune
lægger
vægt
på,
at
screeningsværktøjet anvendes aktivt i dialogen med
borgeren og kommunen ser det som en mulighed for at
sikre, at borgeren inddrages og involveres i sin egen
sag.
Furesø Kommune har tilknyttet en ergoterapeut, som
går tidligt ind i sager med fysiske problemstillinger og
en coach, som arbejder med stressramte, angst og depression. Begge er ansat som fastholdelseskonsulenter
i kommunen. Afhængigt af borgerens diagnose, arbejdsvilkår og den lægelige behandling og vurdering
lægger fastholdelseskonsulenten, arbejdsgiveren og
den syge sammen en plan for den syges tilbagevenden
til arbejdspladsen.

Hvad gør kommunen?
Furesø Kommune udsender et link til Inducas samtidig
med udsendelsen af det lovpligtige oplysningsskema til
den sygemeldte. Det er frivilligt, om man vil svare på
Inducas-spørgeskemaet. Spørgsmålene handler bla.
om den syges funktionsniveau, trivsel og selvvurderede
helbred samt forhold på arbejdet og hjemme.
Inducas værktøjet måler den enkeltes besvarelse op
imod aktuel viden og sundhedsdata fra forskning fx inden for sammenhænge mellem jobtype og fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, livskriser, selvvurderet helbred og motivation. Screeningen af den sygemeldte, er en slags ”minesøger” eller ”ekkolod” – både
i forhold til risici, men også i forhold til indsatser, som
kan minimere risici.
På baggrund af resultaterne har sagsbehandleren allerede inden første samtale et godt videngrundlag om
den enkelte sygemeldte borger. Det gør både samtalen

Resultater og erfaringer
Furesø Kommune ser screeningsværktøjet som en
hjælp til at sikre et godt flow i sagsforløbet, og især til
at sikre en hurtig afklaring – ikke mindst i sager med
borgere, som er sygemeldte fra et job – og som gerne
skulle fastholdes i jobbet trods sygemeldingen
Samtidig sikrer brugen af værktøjet, at indsatsen baseres på empiri og viden om, hvad der med den størst mulige sikkerhed vil virke i den enkelte sag.
Furesø Kommune har brugt værktøjet siden 2013 og
har siden oplevet en nedgang i antallet af sygedagpengesager, der er større end det der – alt andet lige – er
tilfældet i sammenlignelige kommuner. Furesø Kommune tilskriver denne positive udvikling brugen af
værktøjet.

Brug de gode erfaringer
Furesø Kommune anbefaler andre kommuner, der ønsker at anvende screeningsværktøjet, at sagsbehandlerne får en grundig indføring og oplæring i brugen af
værktøjet, men også at man sikrer sig ”hele pakken”
med coach- og ergoterapeutressourcer til at arbejde
med fastholdelse af forskellige sygdomsgrupper.
Du kan få mere at vide ved at kontakte Flemming Sommer, Jobcenterchef, på tlf. 72 35 51 02 eller på e-mail
flso@furesoe.dk.

Baggrund for etablering af indsatsen
Furesø Kommune har udviklet screeningsværktøjet Inducas i samarbejde med virksomheden Come-back Aps. Udover
Furesø anvender Kerteminde og to andre kommuner Inducas.

