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Denne rapport er et led i den løbende 
afrapportering fra Analyseenheden, som 
blev nedsat af byrådet i april 2018.

Analyseenheden har til opgave at indsamle 
viden om beskæftigelsesindsatsen i Frederi-
cia Kommune og lave analyser på baggrund 
af den indsamlede viden. Analyseenheden 
er etableret som en selvstændig enhed og er 
placeret direkte under kommunaldirektøren.
Siden april 2018 er der vedtaget en ny beskæf-
tigelsesplan samt indgået budgetforlig. Begge 
dele peger entydigt på, at politikerne ønsker 
en social- og beskæftigelsesindsats, hvor troen 
på det enkelte menneske er udgangspunktet. 
I beskæftigelsesplanen står bl.a.:

”’Et menneskeligt jobcenter der matcher tiden’ er 
den politiske vision for udviklingen på beskæfti-
gelsesområdet”.

samt

”For alle borgere gælder det, at indsatsen bygger 
på borgernes håb og drømme samt en grund-
læggende tro på, at det enkelte menneske både 
kan og vil bidrage til fællesskabet”.

Dette betyder bl.a., at jobcentret skal have 
fokus på det enkelte menneske, og at indsat-
sen først og fremmest skal have som mål at 
udvikle borgernes arbejdsevne i retning af 
det ordinære arbejdsmarked – allerhelst som 
fuldt selvforsørgende, men alternativt i job på 
særlige vilkår.

I denne analyse er der sat fokus på de syge-
meldte borgere. Rapporten er den første ana-
lyse på området og sætter spot på begrebet 
uarbejdsdygtighed. 

Gennem rækken af tidligere analyser fra Analy-
seenheden har der vist sig et mønster hos de 
borgere, der er blevet interviewetog som har 
været på sygedagpenge. En stor del af denne 
gruppe borgere har oplevet et uhensigtsmæs-
sigt forløb, især omkring revurderingssituati-
onen, som skal finde sted senest ved 22. uge. 
Borgerne har oplevet, at deres sygedagpenge 
og dermed forsørgelsesgrundlag pludselig er 
blevet stoppet. De har ikke været forberedte 
på denne situation og har ikke følt sig raske til 
at kunne genoptage et eventuelt arbejde. 

Det er ofte i revurderingssituationen, at bor-
gerne har deres første uhensigtsmæssige 
oplevelse i mødet med jobcentret. Borgerens 
oplevelse af revurderingssituationen kan der-
for have stor betydning for det efterfølgende 
forløb i jobcentret, da tilliden til systemet her 
kan lide et knæk. 

En positiv oplevelse omkring revurderingssi-
tuationen for sygemeldte borgere er vigtig, da 
den kan understøtte borgerens videre forløb.

Ovenstående bygger på udsagn fra ældre sa-
ger i jobcentret. Denne analyse bygger på nye 
interviews med borgere, som har aktuelle og 
igangværende sygedagpengesager i jobcen-
tret. Desuden er en række medarbejdere 
interviewet (se bilag 1 om metode). Analysen 
fokuserer hovedsageligt på forløbet op til de 
afgørelser, der løbende sker i forhold til revur-
deringssituationen.

INDLEDNING
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GENERELT OM SYGEDAGPENGE OG 
LOVGIVNINGEN PÅ OMRÅDET
Lovgivningen giver mulighed for, at man kan 
søge om sygedagpenge, hvis man er syg. Uan-
set om man er lønmodtager, selvstændig eller 
forsikret ledig. En borger kan i udgangspunktet 
få sygedagpenge (eller arbejdsgiveren kan få 
refusion) i 22 uger inden for en periode på ni 
måneder. 

Dog skal man opfylde nogle specifikke krav 
om bl.a. tilknytning til arbejdsmarkedet samt 
bopæl i Danmark.

Lovgivningen bruger begrebet ”uarbejdsdygtig” 
til at vurdere, om en borger har ret til sygedag-
penge.

Reglerne om sygedagpenge og uarbejdsdygtig-
hed er beskrevet i Sygedagpengeloven (1).

OM UARBEJDSDYGTIGHED
For at være berettiget til sygedagpenge skal 
man være uarbejdsdygtig i forhold til sit aktuel-
le arbejde og i forhold til arbejde, som arbejds-
giveren ellers har mulighed for at anvise.  

 

En person kan fx ikke anses for uarbejdsdygtig, 
hvis den pågældende på grund af en beskadi-
get fod er afskåret fra at varetage sine daglige 
funktioner med udbringning af post, men godt 
kan varetage andre administrative arbejdsop-
gaver, som anvises af arbejdsgiveren.  
 
Årsagen til uarbejdsdygtigheden skal være 
egen sygdom. Man har ikke ret til sygedag-
penge, hvis ens uarbejdsdygtighed skyldes fx 
sociale problemer, et handicap eller andres 
sygdom. 

AFKLARING
En sygemeldt borger skal løbede afklares i for-
hold dennes muligheder for at vende tilbage til 
arbejde:
• Hvad er prognosen for personens helbreds-

tilstand på kort og længere sigt?
• Kan behandling genskabe arbejdsdygtighe-

den fuldt ud?
• Er der mulighed for omplacering på arbejds-

pladsen eller måske blot en justering af 
arbejdsfunktionerne inden for den eksiste-
rende ansættelse?

• Hvordan er personens muligheder for i givet 
fald at skifte arbejdsområde og få beskæfti-
gelse på ny?(1) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30131
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Jobcenteret afklarer disse spørgsmål i dialog 
med den sygemeldte og de involverede samar-
bejdspartnere: egen læge, arbejdsgiver, a-kas-
se og faglig organisation.

DEN BREDE VURDERING EFTER  
3 MÅNEDERS SYGEMELDING
Efter mere end 3 måneders sygemelding 
skal jobcenteret ikke alene vurdere, om den 
sygemeldte er uarbejdsdygtig i forhold til sin 
hidtidige arbejdsplads. Jobcenteret skal også 
vurdere mulighederne for, at den sygemeldte 
på baggrund af sin uddannelse eller arbejd-
serfaring kan få beskæftigelse på en anden 
arbejdsplads (den såkaldte ”brede vurdering”). 
Først derefter kan det afgøres, om den syge-
meldte fortsat skønnes uarbejdsdygtig.

TRÆNING AF ARBEJDSEVNE  
OG FREMTIDIG BESKÆFTIGELSE
I nogle tilfælde kan den sygemeldte og jobcen-
teret være i tvivl om, hvad borgeren kan klare. 
Borgeren kan samtidig have brug for særlig 
støtte til at genvinde fokus på mulighederne i 
fremtiden. I den forbindelse kan jobcentret fx 
iværksætte en virksomhedspraktik.

Udgangspunktet for afklaringen er, at jobcen-
tret skal foretage en helhedsvurdering og 
inddrage alle muligheder for at få personen 
tilbage i beskæftigelse. 

Så længe det ikke står klart, om personen 
uden yderligere støtte kan stille sig til rådighed 
for arbejde, eller om personen skal tilbydes 
revalidering, visiteres til fleksjob eller have 
påbegyndt en førtidspensionssag, fortsætter 
personen på sygedagpenge under afklaringen, 
i hvert fald indtil revurderingstidspunktet efter 
22 uger. 

FORLÆNGELSE AF SYGEDAGPENGE
Hvis borgeren fortsat skønnes at være uar-
bejdsdygtig ved revurderingstidspunktet efter 
22 uger, kan sygedagpengeperioden i nogle 
tilfælde forlænges efter en af lovens forlæn-
gelsesmuligheder. Hvis sygedagpengene ikke 
kan forlænges, kan afklaringen fortsætte i et 
Jobafklaringsforløb (JAF). 

UDLØB AF SYGEDAGPENGE
Hvis borgeren ikke skønnes at være uarbejds-
dygtig enten ved revurderingstidspunktet efter 
22 uger eller tidligere, ophører sygedagpen-
gene, og borgeren genoptager sit arbejde, 
overgår til A-kasse eller kan ansøge om kon-
tanthjælp.

BORTFALD AF SYGEDAGPENGE
Sygedagpenge kan desuden bortfalde, hvis 
borgeren enten afviser lægebehandling, for- 
haler helbredelsen, uden rimelig grund und- 
lader at medvirke til kommunens opfølgning 
og tilbud eller ikke opfylder sin pligt til at doku-
mentere sit sygefravær.

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN
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FORLØBET I SYGEDAGPENGE OG FASTHOLDELSE
Sygemeldte borgeres forløb over tid kan ses  af denne illustration:

ANALYSE AF INDSATSEN FOR SYGEDAGPENGEMODTAGERE

DAG 1  
1. SYGEDAG

8. UGE
1. GANGS SAMTALE MED SAGSBEHANDLER
INFO OM LOVENS RAMMER, INDSATSER FASTLÆGGES, PLAN 
UDARBEJDES MV.

2. UGE / 5. UGE  
YDELSESCENTRET MODTAGER ANMELDELSE OM SYGEDAGPENGE
OPLYSNINGSSKEMA REKVIRERES OG SENDES TIL  
SYGEDAGPENGE OG FASTHOLDELSE

16. UGE
3. OPFØLGNINGSSAMTALE MED SAGSBEHANDLER
REVURDERING FORBEREDES

FRONTEN I SYGEDAGPENGE OG FASTHOLDELSE HAR TELEFONISK  
KONTAKT MED BORGEREN
FRONTEN FØLGER OP PÅ BORGERE, DER FORVENTES RASKMELDT  
INDENFOR 8 UGER

20. UGE
4. OPFØLGNINGSSAMTALE MED SAGSBEHANDLER
PARTSHØRINGSFRIST

22. UGE
REVURDERING - AFGØRELSE IFT. UARBEJDSDYGTIGHED  
OG EVT. FORLÆNGELSE AF SYGEDAGPENGE

FORSIKRET LEDIG SYGEMELDT: HAR 2 UGER DERHJEMME
LØNMODTAGER SYGEMELDT: HAR 5 UGER DERHJEMME

12. UGE  
OPFØLGNINGSAMTALE MED SAGSBEHANDLER
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Langvarigt sygefravær kan først og fremmest 
have alvorlige personlige konsekvenser for 
de berørte personer. Ud over at være ramt 
af sygdom kan man således også blive ramt 
af nedsat livskvalitet, reduceret indkomst og 
risiko for unødigt tidlig tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet. 

Derudover kan sygefravær (både det korte 
og lange) have alvorlige samfundsmæssige 
konsekvenser, fordi det reducerer udbuddet 
af arbejdskraft og øger samfundets udgifter til 
overførselsindkomster.

Langvarigt sygefravær har således ikke kun 
konsekvenser for den enkelte borger, men 
også for hele samfundet.

VIVE (det tidligere Socialforskningsinstitut) har i 
rapporten ”Effekter af den beskæftigelsesrette-
de indsats for sygemeldte” dokumenteret, at: 
• Fysisk rettede indsatser gennemgående 

har en positiv effekt, men for personer med 
rygsmerter tyder det på, at effekten afhæn-
ger af, hvor lang tid efter sygemeldingens 
begyndelse indsatserne iværksættes.

• Inddragelse af arbejdspladsen øger effekten, 
og det er i nogle tilfælde en forudsætning 
for en positiv effekt.

• Indsatser rettet mod sygemeldte med men-
tale helbredsproblemer har en positiv effekt, 
når de er en del af en samlet indsats, fx hvor 
der er fokus på arbejdspladsen.

• Det er usikkert, om mentalt rettede indsat-
ser virker alene.

Om de tværfaglige indsatser skriver VIVE/SFI i 
sin rapport:
• Der er evidens for, at tværfaglige indsatser i 

sundhedssystemet har en positiv beskæfti-
gelseseffekt for rygsygemeldte.

• Der er stærk evidens for, at kontakt mellem 
aktører i sundhedssystemet og arbejdsplad-
sen har en positiv beskæftigelseseffekt for 
sygemeldte med muskel- og skeletbesvær.

• Der er moderat evidens for, at tidlig kontakt 
mellem arbejdsgiveren og den sygemeldte 
har en positiv beskæftigelseseffekt.

Den tilgængelige viden understøtter således, 
at tidlig indsats har en positiv beskæftigelses-
effekt for især sygemeldte med muskel- og 
skeletbesvær.

I forhold til borgerens motivation kan det des-
uden dokumenteres, at:
• Der er en sammenhæng mellem de syge-

meldtes motivation og tilbagevenden til 
arbejde.

• De fleste af studierne understøtter også, at 
der er en sammenhæng mellem de syge- 
meldtes vurdering af egen formåen og til- 
bagevenden til arbejde.

Arbejdspladsen er således en vigtig medspiller, 
når det drejer sig om at få sygemeldte tilbage 
i arbejde igen, og indsatser, der foregår på ar-
bejdspladsen eller inddrager arbejdspladsen, 
har en positiv effekt.

Statsrevisorerne har også udarbejdet en rap-
port, ”Beretning om indsatsen for at få syge-
meldte tilbage i arbejde”, der dokumenterer, 
at en tidlig indsats kan være afgørende for at 
fastholde de sygemeldte i arbejde. De skriver 
således bl.a.: 

”En stor del af de sygemeldte, der har et arbejde, 
finder hurtigt selv tilbage til arbejdet, men blandt 
sygemeldte med risiko for længerevarende forløb, 
mister mange deres arbejde under sygemeldin-
gen. Dette indebærer en risiko for, at de ender på 
langvarig, offentlig forsørgelse. Rigsrevisionens 
gennemgang af sager i 5 kommuner har vist, 
at arbejdsgiveren i over halvdelen af sagerne 
afskedigede den sygemeldte under sygedagpen-
geforløbet. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, 
at det er en udfordring for nogle kommuner at få 
etableret en tidlig indsats”. 

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN
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Fokus i denne rapport er som tidligere nævnt 
på de sygemeldte borgere og den indsats, 
jobcentret gør for disse borgere. Analysen foku-
serer hovedsageligt på forløbet op til de afgørel-
ser, der løbende sker i forhold til, om en borger 
vurderes at være uarbejdsdygtig eller ej. 

Analysen udspringer af borgerinterviews fra 
tidligere analyser, hvor der i mange tilfælde har 
været sygemeldte borgere, som har fortalt om 
deres oplevelser med jobcentret. 

Mange af disse borgere har givet udtryk for 
dels utilfredshed med systemet og dels mang-
lende forståelse af systemet. Nogle er uenige 
i de afgørelser, der træffes, og andre forstår 
ikke det, som kommunikeres til dem. Dette 
suppleres i denne analyse af flere nye udsagn 
fra borgere, som føler sig klemt og misforstået 
af systemet.
 

Det er vigtigt at pointere, at dette jo ikke er 
dækkende for alle forløb i Sygedagpenge og 
Fastholdelse. Den overvejende del af bor-
gerforløbene går godt, og mange borgere er 
fuldt tilfredse. Der er dog stadig nogle, som 
har haft dårlige oplevelser. Derfor er det vigtigt 
fortsat at have fokus på revurderingssamtaler-
ne og det, der fører op til disse. Særligt fordi 
det kan have alvorlige konsekvenser for de 
borgere, som ender med at komme i klemme  
i systemet.

Analysen har fokus på, at indsatsen skal være 
borgerorienteret i stedet for systemorienteret, 
og det beskrives i de kommende afsnit, hvor-
dan dette ses i forhold til indsatsen for syge-
meldte borgere. I alle tilfælde er borgerens 
perspektiv – direkte eller indirekte – omdrej-
ningspunktet. 

Undervejs i rapporten er der en række anbefa-
linger, som kan grupperes i følgende emner:

INDSATSER
ANALYSE AF INDSATSEN FOR SYGEDAGPENGEMODTAGERE

ANALYSE OG ANBEFALINGER

OVERORDNEDE TEMAER ANBEFALINGER

Borgerrettet indsats 1-5
Samarbejdet med arbejdsgiverne og tidlig indsats 6
Incitamentstruktur og internt samarbejde 7-8
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I dette afsnit beskrives overvejende, hvordan 
borgerne oplever mødet med Sygedagpenge 
og Fastholdelse. Temaerne er samlet under tre 
overskrifter, der udspringer af interviewene. 
Det første af temaerne er ”kommunikation og 
information”, der i nogle tilfælde opleves som 
mangelfuld, mens de andre temaer handler 
om hhv. dokumentation og forløbet op til afgø-
relserne.

KOMMUNIKATION OG INFORMATION
Interviews med henholdsvis borgere og med-
arbejdere i Sygedagpenge og Fastholdelse 
giver et billede af, at borgerens møde med 
jobcentret i mange tilfælde opleves forskelligt 
af de to parter.

Sagsbehandlerne oplever, at de generelt har 
gode møder med borgerne, samt at borgerne 
forstår, hvad der bliver sagt under møderne. 
Borgerne derimod oplever i nogle tilfælde, at 
”blive kørt over”, og at de skal gå fra et møde 
uden at vide, hvad der nu skal ske. 

Dette underbygges også af udsagn fra med-
arbejdere fra indsatsen Sund og Glad, som 
fortæller, at de overfor de borgere, som er til-
knyttet dem, ofte har en rolle som ”brobygger” 
til sagsbehandlerne. Medarbejderne i Sund og 
Glad fortæller således, at de har mulighed for 
at opbygge en bedre relation til borgerne, fordi 
de ser dem oftere og uden for jobcenterregi. 
Den gode relation til borgerne giver sig udtryk 
i, at borgeren opnår tillid til dem og fortæller 
dem ting, som sagsbehandleren ikke får at 
vide. En medarbejder i Sund og Glad fortæller 
bl.a.: ”Borgeren siger nogle gange til sagsbehand-
leren, at her går det fint, selvom det ikke passer” 
samt ”vi fodrer borgerne med det, de skal bruge. 
Fx at de skal gå til lægen”.

Også i indsatsen Flere Skal Med har der været 
fokus på opbygning af relation til borger og 
øget tilgængelighed. Tidligere analyser fra Ana-
lyseenheden har dokumenteret stor borgertil-
fredshed i borgermødet her.

Sygedagpengelovgivningen er kompleks, og 
man bør som sagsbehandler ikke forvente, at 
en sygemeldt borger selv kan sætte sig ind i 
lovstoffet og forstå, hvilke konsekvenser det 
kan få, hvis man fx ikke synes, det er nødven-
digt at takke ja til et tilbud eller møde op til en 
praktik. Eller hvis man har sygemeldt sig ved 
arbejdsgiver, men ikke har været til egen læge.

En borger fortæller bl.a.: ”Der er ikke nogen, 
der har fortalt mig, at det var afgørende, at jeg 
sagde nej til et tilbud, men det er det man bygger 
afgørelsen på nu”, ”Hvis det er sagt til mig, har jeg 
ikke forstået det”, ”Hvis de er i tvivl om noget, så 
få det fra en anden instans. De har ikke snakket 
med mig eller min egen læge”.

Man kan heller ikke forvente, at den enkelte 
borger har forstået i detaljer, hvad lovgivnin-
gen drejer sig om, hvis det er forklaret kort-
fattet som et af mange elementer i et første 
møde med en sagsbehandler. Heller ikke hvis 
det bliver gentaget ved de efterfølgende sam-
taler.

Sagsbehandlerne i Sygedagpenge og Fast-
holdelse fortæller, at de generelt er meget 
opmærksomme på, at de skal informere bor-
gerne om lovgivningen ved hver samtale, de 
afholder. 

Alligevel er der mange samstemmende borge-
rudsagn, der påviser, at budskabet ikke er nået 
frem til modtageren.

Om afgørelsen ved 22 uger er der fx følgende 
udsagn:
”Der er ikke nogen, der har fortalt mig noget. 
Ellers har jeg ikke fattet det” 

”Jeg fik ingen varsel inden brevet kom”

”Det var et chok. Ikke den opfattelse, vi havde fået 
undervejs. Vi havde håb om noget helt andet. 
Noget godt”. 

”Jeg var helt uforberedt. Jeg er helt nede i kulkæl-
deren”.

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN
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Kommunikation af komplekst materiale er en 
svær disciplin. Alle lærer og forstår på forskellig 
vis. I stedet for ord vil nogle kunne have gavn 
af en video, andre af noget grafisk materiale, 
som kan tages med hjem og andre igen af at få 
mulighed for at diskutere forståelsen med lige-
sindede fx i gruppeforløb og/eller en bisidder.

Dette taler for at prøve sig frem med flere 
måder at informere på samt at gøre en dyd 
ud af at sikre sig, at de centrale budskaber er 
forstået. 

 ADMINISTRATIV ANBEFALING 1: 
Analyseenheden anbefaler, at der sættes 
ledelsesmæssigt fokus på at skabe rammerne 
for, at sagsbehandlerne i Sygedagpenge og 
Fastholdelse kan fokusere på deres kerneop-
gave, som indebærer, at de har mulighed for 
at opbygge en god relation til borgerne og kan 
være tilgængelige ved tvivlsspørgsmål. 

Der kan eksempelvis søges inspiration i ind-
satsen Flere Skal Med, jf. tidligere analyser fra 
Analyseenheden.

 ADMINISTRATIV ANBEFALING 2: 
Det anbefales, at der udvikles materiale og/
eller forløb, der kan understøtte kommunika-
tion med borgeren på flere måder – særligt 
i forhold til afgørelser. Det kan eksempelvis 
være i form af informationsvideoer, grafisk 
materiale, som kan tages med hjem, eller som 

en mulighed for at diskutere forståelsen med 
ligesindede.

Det anbefales desuden, at der arbejdes med 
samtaleteknik, så sagsbehandlerne trænes i at 
styre samtalerne på både et proces- og ind-
holdsniveau.

DOKUMENTATION
Kommunikationen skal desuden have til for-
mål at hjælpe borgeren. Dette kan ske fx ved 
at opfordre borgeren til at fremskaffe relevant 
dokumentation samt opfordre borgeren til at 
henvende sig skriftligt, så der er sikkerhed for 
dokumentation. 

Nogle borgere anerkender at have fået infor-
mation, men mener, at informationen foku-
serer meget på lovgivningens ord og ikke så 
meget på muligheder.

En borger oplever også, at sagsbehandlerne 
”taler ned til folk”, mens en anden borger synes 
at blive mødt med ”mistro” og udtrykker, at ” 
Det værste var, at de troede, jeg ikke ville arbejde”.

Tilsvarende fortæller en pårørende: ”Det kan 
ikke være rigtigt. De tror ikke på ham. En mand, 
der har passet sit arbejde i mange år”.

Dette er et udtryk for, at nogle borgere ikke op-
lever, at der fuldt ud bliver troet på dem.

ANALYSE AF INDSATSEN FOR SYGEDAGPENGEMODTAGERE
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Det er ikke sikkert, at det er rigtigt, at sagsbe-
handleren i de givne tilfælde rent faktisk ikke 
troede på borgeren. Måske oplever sagsbe-
handleren noget helt andet – fx at være i gang 
med at informere om kravene til dokumenta-
tion.

Borgernes oplevelser viser, at kommunikation 
ikke kun handler om, hvad der bliver kom-
munikeret, men i høj grad også om hvordan, 
det sker. Udsagnene fra borgerne indikerer 
således, at ikke alle borgere opnår oplevelsen 
af at have mødt ”Et menneskeligt jobcenter” jf. 
beskæftigelsesplanen.

Borgervejlederen bliver ofte først kontaktet, 
når borgerne oplever, at deres sag er gået i 
hårdknude. Borgervejlederen opfattes af flere 
borgere som den sidste ”redningsplanke”.  
Borgerne udtaler bl.a.: ”Nu er (borgervejlede-
ren) på banen. Nu er der nogen ting, der ikke før 
kunne lade sig gøre, som sker nu”, ”ingen har før 
nævnt mulighederne for os” samt ”tingene funge-
rer hurtigere, når han er med”.

 ADMINISTRATIV ANBEFALING 3: 
Det anbefales, at der ved al information til 
borgeren fokuseres på at hjælpe borgeren til 
at forstå, hvad mulighederne er, og hvad bor-
geren selv kan gøre for at gavne egen sag. Alle 
borgere skal i udgangspunktet mødes som en 
både troværdig og ligeværdig partner.

Indsatsen omkring Det Gode Borgermøde i 
jobcentret kan eksempelvis have et særligt 
fokus på borgerens oplevelse af myndigheds-
afgørelser på sygedagpengeområdet.

VURDERINGER OG AFGØRELSER
Vurderinger om den enkelte borgers uarbejds-
dygtighed foretages løbende. Ved 22. uge 
træffes afgørelse om, hvorvidt borgeren fortsat 
er uarbejdsdygtig.

Afgørelser træffes ud fra gældende lovgivning, 
som anvendes med henblik på at hjælpe bor-
geren med at opnå sit jobmål.

I Sygedagpenge og Fastholdelse træffes afgø-
relserne efter en drøftelse på et internt revur-
deringsmøde, hvor den enkelte sagsbehandler 
fremlægger sagen, mens den faglige koordina-
tor samt resten er afdelingen er til stede. Dette 
gøres for at sikre, at loven tolkes ens, samt at 
dokumentationskravet er ens. 

Denne metode understøtter en ensartet prak-
sis og understøtter dermed borgerens retssik-
kerhed. 

Sagsbehandlerne i Sygedagpenge og Fasthol-
delse fortæller, at på revurderingsmødet ”tager 
vi altid udgangspunkt i den faglige vurdering, 
når vi træffer en afgørelse”.  Det centrale ord 
er vurdering.
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En af sagsbehandlerne fortæller om revurde-
ringsmøderne: ”Vi ender jo altid med at være 
enige”. 

Det er et udtryk for, at der indledningsvis ikke 
altid er enighed om vurderingerne. 

En faglig vurdering er ikke en eksakt videnskab, 
og der opstår ind imellem situationer, hvor en 
vurdering kan falde ud til begge sider. 

Det er derfor vigtigt, at der ikke mangler noget 
dokumentation, som kan tippe afgørelsen den 
anden vej. Der kan jf. tidligere afsnit også være 
tale om en uforsætlig fodfejl fra borgeren un-
dervejs i forløbet, som borgeren oplever bliver 
udslagsgivende for afgørelsen. 

Ved at drøfte vurderingen på et internt revur-
deringsmøde forud for en afgørelse er det 
sandsynligt, at risikoen for, at der mangler 
relevant dokumentation, minimeres.

I den forbindelse er det desuden vigtigt at for-
holde sig til borgerens oplysninger som en del 
af den dokumentation, der træffes afgørelse 
ud fra.

En borger har bl.a. oplevet, at ”Der er mangelful-
de referater. Der mangler alt det, der er vigtigt”.

Dette citat er fra en borger, som er uenig i den 
afgørelse, der er truffet. Borgeren blev usikker 
på, om de manglende oplysninger kunne have 
ændret sagens udfald. Muligheden er dog, at 
dette forhold kunne være fremkommet under 
den partshøring, som ligger umiddelbart forud 
for afgørelsen ved 22. uge.

Det kræver dog, at borgeren, jf. afsnittet om 
kommunikation, ved, hvad en partshøring er, 
og hvad borgeren kan foretage sig i den forbin-
delse. Partshøringsperioden er normalt på 14 
dage, men opleves ofte som værende kort og 
i mange tilfælde oplever borgeren desuden, at 
”der sendes partshøringer ud om fredagen”.

Det medfører, at det ikke er muligt for bor-
gerne at få svar på eventuelle spørgsmål med 
det samme. Resultatet er borgere, der i nogle 
tilfælde går og gruer for noget en hel weekend. 
Derpå skal de nå at fange deres sagsbehandler 
i telefontiden mandag morgen. 

Dette er af forskellige årsager ikke altid muligt, 
og hvad gør borgeren så? Hvis borgeren er 
tilknyttet fx Sund & Glad, er der en medarbej-
der der, som kan ”samle op”. I Sund & Glad er 
der ikke telefontid og medarbejderne er meget 
tilgængelige. Det betyder, at borgeren vælger 
at bruge medarbejderne i Sund & Glad til at få 
svar på spørgsmål til eksempelvis breve. 

ANALYSE AF INDSATSEN FOR SYGEDAGPENGEMODTAGERE
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Når partshøringen er afsluttet og afgørelsen er 
truffet, kan afgørelsen ankes til Ankestyrelsen. I 
mange tilfælde hjælper det dog ikke borgerens 
sag, hvis der er mangelfuld dokumentation.

I andre tilfælde får borgeren medhold og sa-
gen bliver tilbagevist. I mellemtiden er borge-
ren overgået til afdelingen Job og Erhverv, som 
fortæller ”Vi har haft nogle rigtig grelle tilfælde, 
som er blevet tilbagevist. Borgeren er hos os indtil 
klagen er afgjort. Vi forsøger, at det ikke bliver 
spildtid”

 ANBEFALING 4: 
Det anbefales, at indsatsen for borgere i Syge-
dagpenge og Fastholdelse understøtter syge-
meldte borgere med at opnå deres jobmål. 
Sammenholdt med beskæftigelsesplanens 
målsætning om ”et menneskeligt jobcenter der 
matcher tiden” samt ”tro på borgeren” betyder 
det en værdiskabende tilgang til mødet med 
alle borgere. Der kan eksempelvis søges inspi-
ration hos Din Indgang.

Dette betyder bl.a., at der, udover at lovgivnin-
gen følges, altid skal anlægges et helhedssyn 
på borgerens konkrete situation med henblik 
på at finde den rigtige vej tilbage på arbejds-
markedet. 

 ADMINISTRATIV ANBEFALING 5: 
Det anbefales konkret, at der altid sendes 
partshøringer og afgørelser mv. ud først på 
ugen, så det er muligt for borgeren at komme 
i kontakt med sin sagsbehandler hurtigt efter 
modtagelse af brev.

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN
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I afsnittet om evidens står bl.a., at ”Inddragelse 
af arbejdspladsen øger effekten, og det er i 
nogle tilfælde en forudsætning for en positiv 
effekt” samt at ”Der er moderat evidens for, at 
tidlig kontakt mellem arbejdsgiveren og den syge-
meldte har en positiv beskæftigelseseffekt”.

Der er således belæg for, at der er større 
chance for, at en sygemeldt borger kan vende 
tilbage til sin arbejdsplads, hvis arbejdspladsen 
inddrages tidligt.

Dette er helt i tråd med beskæftigelsesplanen, 
hvor der bl.a. står, at en særligt indsatsområde 
i 2019 er ”en tidlig indsats for sygemeldte i sam-
arbejde med arbejdsgiverne i Fredericia”.

Ledelse og medarbejdere i Sygedagpenge og 
Fastholdelse udtaler, at de gerne vil arbejde 
mere med en tidlig indsats i samarbejde med 
arbejdspladserne, men fortæller, at indsatsen 
pt. er underdrejet som følge af et højt antal 
sager pr. sagsbehandler. En ansat i Sygedag-
penge og Fastholdelse siger således ”Vi når ikke 
altid at komme ud til 1. gangs samtaler. Det er 
brandærgerligt. Der er evidens for at det virker”.

En borger fortæller også, at ”min arbejdsgiver 
var indstillet på et fleksjob, men tiden gik med 
samtaler og praktikker andre steder”. Dette er et 
eksempel på et – nu meget langvarigt – forløb, 
der måske kunne have været endt helt ander-
ledes godt for alle parter, hvis man hurtigt var 
kommet i en god dialog med virksomheden 
om fastholdelse på arbejdspladsen.

Sygedagpenge og Fastholdelse italesætter den 
nedprioriterede tidlige virksomhedsindsats 
som et ressourcespørgsmål. Spørgsmålet er 
imidlertid, om en investering i en tidlig indsats 
eller en omlægning til tidlig indsats – på sigt – 
kan frigøre nogle ressourcer, hvis effekten er 
tilsvarende højere.

Norddjurs Kommune er et eksempel på en 
kommune, som med egne ord ”har satset på en 
meget, meget tidlig indsats”, hvor ydelsesmedar-
bejderne også er inddraget, da de er de første, 
der har kontakt med borgerne.

Denne indsats iværksættes ikke kun i forhold til 
samarbejdet med virksomhederne, men også 
i forhold til at ”klargøre” borgerne til en rask-
melding ved hjælp af et intensivt gruppeforløb, 
hvor der bl.a. informeres om lovgivningen samt 
muligheder på jobmarkedet. Resultatet i Nord-
djurs Kommune er kortere sygedagpengefor-
løb, borgere som er bedre afklaret i forhold til 
arbejdsmarkedet og derfor hurtige kommer i 
job samt mindre sagsbehandlingstid til klage-
sager. 
 
 ADMINISTRATIV ANBEFALING 6: 
Det anbefales, at der sættes ledelsesmæssigt 
fokus på at opprioritere den tidlige indsats for 
sygemeldte i samarbejde med virksomheder-
ne. Det anbefales i den forbindelse, at man 
undersøger, om man kan inspireres af andre 
kommuner i forhold til at tilrettelægge indsat-
sen anderledes.

ANALYSE AF INDSATSEN FOR SYGEDAGPENGEMODTAGERE

SAMARBEJDET MED ARBEJDSGIVERNE 
OG TIDLIG INDSATS
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Den økonomiske styring i jobcentret i dag er 
rammestyring på afdelingsniveau. Det betyder, 
at alle afdelinger i jobcentret har en fast økono-
misk ramme at råde over og derfor i en normal-
situation har et fast antal medarbejdere. 

Dette betyder også for Sygedagpenge og 
fastholdelse, at selvom antallet af sygedagpen-
gesager varierer, så er der det samme antal 
medarbejdere, der skal tage sig af sagerne. Re-
sultatet er, at antallet af sager pr. medarbejder 
kan variere meget og i nogle perioder være 
meget højere end i andre perioder. 

Flere af de ansatte giver udtryk for, at de er ”me-
get pressede på tid”, og ikke altid har ressourcer-
ne til at give de sygemeldte den opmærksom-
hed, de som fagprofessionelle selv ønsker.

Rammestyringen giver på denne måde et incita-
ment til at afslutte sager, så der er færre sager 
pr. medarbejder. Dette harmonerer ikke med 
en koncernstruktur, der har til målsætning at 
arbejde helhedsorienteret omkring alle borge-
re, uanset hvilken afdeling de er i kontakt med.  

I andre tilfælde kan det være uhensigtsmæssigt, 
at der på denne måde kan være et incitament 
til at fortolke loven så stramt som muligt. Fx ved 
i tvivlsspørgsmål, at vurdere at en borger ikke 
længere er uarbejdsdygtig i stedet for at lade 
tvivlen komme borgeren til gode og derpå vur-
dere, at der er en forlængelsesmulighed. 

Hvis man forlænger en borger, så har det den 
betydning, at der bliver flere sager pr. medar-
bejder. Der er således ikke noget incitament til 
– i samarbejde med borgeren – at undersøge 
muligheden for forlængelse.

Incitamentstrukturen ”belønner” på denne 
måde en afdeling, som hellere erklærer en 
borger for meget for ikke uarbejdsdygtig end 
en borger for lidt. Dette sker ved, at man ved 
at erklære en borger som uarbejdsdygtig ”flyt-
ter” en borger over i afdelingen Job og Erhverv, 
som er den afdeling, der tager sig af de bor-
gere, der er på kontanthjælp og er erklæret 
jobparate. 

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN

INCITAMENTSTRUKTUR  
OG INTERNT SAMARBEJDE
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I Job og Erhverv oplever sagsbehandlerne ofte, at 
få borgere, som i sygedagpengelovens forstand 
er vurderet ikke uarbejdsdygtige, men som om-
vendt heller ikke er i stand til at stå til rådighed 
for arbejdsmarkedet i 37 timer pr. uge. I Job og 
Erhverv oplever de fx nogle gange, at ”lægepa-
pirerne ikke giver det rigtige billede i forhold til de 
borgere, vi konkret sidder over for”.

I Job og Erhverv kan de efterfølgende sygemel-
de borgeren i deres afdeling, hvis sagsbehand-
lerne der således ikke vurderer, at borgeren 
kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Dette kan – særligt i et borgerperspektiv – 
være meget svært at forstå. En borger udtaler 
således ”Hvordan kan man være syg i en afdeling 
og ikke i en anden?” 

En del af dette handler om, at der er forskel-
lig lovgivning i de to afdelinger, som man ikke 
kan gøre noget ved. I dette tilfælde er der en 
uoverensstemmelse mellem sygedagpengelo-
vens fokus på uarbejdsdygtighed og det øvrige 
beskæftigelsessystems fokus på rådighed. De 
to forskellige fokus gør det uklart for både bor-
gere og medarbejdere, hvad der skal arbejdes 
hen imod. Det kræver derfor en særlig indsats i 
forhold til god information til borgerne. Herun-
der en særlig indsats for at forklare borgerne, 
hvad forskellen er på uarbejdsdygtighedsbe-
grebet og rådighedsbegrebet.

I Job og Erhverv oplever de interviewede med-
arbejdere ofte, at ”borgeren ikke er ordentligt 
vejledt om, hvad der nu sker”.

I et styringsperspektiv kan det dog også være 
svært at forstå, da resultatet af rammestyrin-
gen på afdelingsniveau på denne måde er, 
at der suboptimeres. Dvs. at man lykkes, hvis 
man får afsluttet sine borgere – uanset om 
denne afslutning betyder, at borgeren er kom-
met tilbage på arbejdsmarkedet eller flyttet til 
en anden afdeling i jobcentret. 

Det kan give anledning til flere overvejelser om 
optimale styringsmodeller for området. 
Ud fra en koncernmodel, hvor fokus er på det 
fælles ansvar for borgerne og en helhedsori-
enteret tilgang i mødet med borgerne, er der 
behov for øget agilitet mellem afdelingerne, 
således at styringsmodellerne understøtter 
borgerne i at opnå deres jobmål. 

I et økonomisk perspektiv kan man overveje, 
om en anden økonomisk styringsmodel vil 
være hensigtsmæssigt. Enten med et fælles 
budget på lidt højere niveau, så afdelingerne i 
højere grad har incitament til at arbejde sam-
men om, at få borgerne ud i beskæftigelse, 
hvilket jf. beskæftigelsesplanen bør være det 
mål, der styres efter. 

Det kunne også være en aktivitetsbaseret 
model, hvor pengene i højere grad følger 
borgeren, og hvor en afdeling får flere midler, 
hvis der er flere borgere i deres afdeling. På 
denne måde vil der være større incitament til 
af afslutte borgerne i egen afdeling fremfor at 
flytte dem til andre afdelinger. 

En sidegevinst kunne også være, at borgeren 
vil opleve færre sagsbehandlerskift, hvilket vi 
fra tidligere rapporter ved reducerer jobchan-
cen med 22% for udsatte borgere. 

Her skal der dog være opmærksomhed på, at 
det ikke opstår incitament til at beholde bor-
geren uhensigtsmæssigt længe i egen afde-
ling for at fastholde økonomiske ressourcer i 
afdelingen.

Under alle omstændigheder bør fokus ligge 
på, om borgeren opnår en tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet. Fokus skal derfor være på, 
at borgeren ikke kommer i klemme i en uhen-
sigtsmæssig incitamentstruktur. Dette gælder 
ikke alene i Sygedagpenge og Fastholdelse, 
men i jobcentret som helhed.
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 ANBEFALING 7: 
Det anbefales, at der kigges på styringsmodel-
lerne på hele koncernområdet, således at de 
i højere grad understøtter borgerne i at opnå 
deres jobmål. Det betyder et øget fokus på 
fælles ansvar for borgerne, øget agilitet og en 
værdiskabende tilgang til mødet med borger-
ne.

ANBEFALING 8: 
Det anbefales, at der etableres et fast samar-
bejde mellem Sygedagpenge og Fastholdelse 
og Job og Erhverv. Samarbejdet skal sikre en 
faglig snak i god tid, inden en borger vurderes 
at være ikke uarbejdsdygtig, så overgangen 
til en anden afdeling kan blive så smidig som 
mulig. 

Dette indebærer bl.a. en fast aftale om, hvad 
den afleverende afdeling skal levere inden et 
skifte kan realiseres.  Dette kunne fx være, at 
borgeren har et søgbart CV. Desuden skal man 
i fællesskab sikre sig, at borgeren er godt in-
formeret inden skiftet, og at eventuelle igang-
værende indsatser som fx virksomhedspraktik 
kan fortsætte uændret.

I nogle tilfælde fungerer Job og Erhverv også 
som en mellemstation for borgere med kom-
plekse problemer, som i forhold til en fysisk 
problemstilling er erklæret ikke uarbejdsdyg-
tige, og hvor Job og Erhverv til en start loyalt 
bakker op om erklæringen. 

Borgere med komplekse problemstillinger vil 
ofte ende med at komme over i Job og Udvik-
ling. Analyseenheden anbefaler derfor, at Job 
og Udvikling inddrages i samarbejdet ad hoc. 
Formålet er at sikre, at borgerne ikke skal unø-
digt igennem Job og Erhverv for efterfølgende 
at komme i Job og Udvikling.

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN
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BORGERRETTET INDSATS

 ADMINISTRATIV ANBEFALING 1: 
Analyseenheden anbefaler, at der sættes 
ledelsesmæssigt fokus på at skabe rammerne 
for, at sagsbehandlerne i Sygedagpenge og 
Fastholdelse kan fokusere på deres kerneop-
gave, som indebærer at de har mulighed for 
at opbygge en god relation til borgerne og kan 
være tilgængelige ved tvivlsspørgsmål. 

 ADMINISTRATIV ANBEFALING 2:
Det anbefales, at der udvikles materiale og/
eller forløb, der kan understøtte kommunika-
tion med borgeren på flere måder – særligt i 
forhold til afgørelser. Det anbefales desuden, 
at der arbejdes med samtaleteknik, så sags-
behandlerne trænes i at styre samtalerne på 
både et proces- og indholdsniveau.

 ADMINISTRATIV ANBEFALING 3: 
Det anbefales, at der ved al information til 
borgeren fokuseres på at hjælpe borgeren til at 
forstå, hvad mulighederne er, og hvad borge-
ren selv kan gøre for at gavne egen sag. Alle 
borgere skal i udgangspunktet mødes som en 
både troværdig og ligeværdig partner.

 ANBEFALING 4: 
Det anbefales, at indsatsen for borgere i 
Sygedagpenge og Fastholdelse understøtter 
sygemeldte borgere med at opnå deres job-
mål. Sammenholdt med beskæftigelsesplanens 
målsætning om ”et menneskeligt jobcenter, der 
matcher tiden” samt ”tro på borgeren” betyder 
det en værdiskabende tilgang til mødet med 
alle borgere. 

 ADMINISTRATIV ANBEFALING 5: 
Det anbefales konkret, at der altid sendes 
partshøringer og afgørelser mv. ud først på 
ugen, så det er muligt for borgeren at komme 
i kontakt med sin sagsbehandler hurtigt efter 
modtagelse af brev.

SAMARBEJDET MED ARBEJDSGIVERNE  
OG TIDLIG INDSATS

 ADMINISTRATIV ANBEFALING 6: 

Det anbefales, at der sættes ledelsesmæssigt 
fokus på at opprioritere den tidlige indsats for 
sygemeldte i samarbejde med virksomheder-
ne. Det anbefales i den forbindelse, at man 
undersøger, om man kan inspireres af andre 
kommuner i forhold til at tilrettelægge indsat-
sen anderledes.

INCITAMENTSTRUKTUR OG INTERNT 
SAMARBEJDE

 ANBEFALING 7: 
Det anbefales, at der kigges på styringsmodel-
lerne på hele koncernområdet, således at de i 
højere grad understøtter borgerne i at opnå de-
res jobmål. Det betyder et øget fokus på fælles 
ansvar for borgerne, øget agilitet og en værdi-
skabende tilgang til mødet med borgerne.

 ANBEFALING 8: 
Det anbefales, at der etableres et fast samar-
bejde mellem Sygedagpenge og Fastholdelse 
og Job og Erhverv. Ligeledes at Job og Udvikling 
inddrages ad hoc. Formålet er at sikre smidig 
overgang til andre afdelinger.

KILDER 
Beskæftigelsesplanen: https://www.fredericia.dk/
sites/default/files/acadre/Files_2228_2238721/bi-
lag_1_-_186288_beskaeftigelsesplan_2019_k4.pdf.
pdf

SFI: Effekter af den beskæftigelsesrettede 
indsats for sygemeldte: https://www.sfi.dk/publi-
kationer/effekter-af-den-beskaeftigelsesrettede-ind-
sats-for-sygemeldte-3803/

Statsrevisorerne: Beretning om indsatsen 
for at få sygemeldte tilbage i arbejde: https://
www.ft.dk/~/media/statsrevisorerne/2014/beret-
ning-om-indsatsen-for-at-f%C3%A5-sygemeldte-til-
bage-i-arbejde,-d-,pdf.ashx?la=da

CABI-web: https://www.cabiweb.dk/lovstof/

RESUME AF ANBEFALINGERNE

ANALYSE AF INDSATSEN FOR SYGEDAGPENGEMODTAGERE
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