Beskæftigelsesudvalgets prioriteringsarbejde
Tema:
Brancheskift for langtidssygemeldte
a) beskrivelse af eksisterende aktiviteter inden for temaet
Sygedagpengeafdelingen på CEB (Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse) varetager sygedagpengeopfølgningen for sygemeldte borgere, der har været sygemeldte i mere end 8 uger. Borgeren bliver kontaktet af CEBs Tidlig
Indsats Team, der vurderer det forventede sygefraværsforløb og borgeren bliver tilknyttet en socialfaglig rådgiver, som er kontaktperson under sygefraværet.
Sygedagpengeafdelingen søger ”at spotte” borgere, som bliver langvarigt sygemeldte tidligt i forløbet. Der er særligt blik for sygemeldte, som er gengangere altså med flere sygemeldinger bag sig, borgere med lavt uddannelsesniveau/forældede faglige kompetencer eller sproglige barrierer.
Der er udfordringer i arbejdet med brancheskift for langtidssygemeldte. Det
drejer sig hyppigt om borgere, som har svært ved at se sig selv i andre brancher efter et langt arbejdsliv i f.eks. i plejesektoren eller i et ufaglært arbejde.
Dialogen med borgeren skal derfor støtte op om erkendelsesprocessen og det
at kunne se sig selv arbejdsmæssigt i en ny sammenhæng.
I forhold til borgere, som er sygemeldte fra A-kasserne er sproglige barrierer
og forældede kompetencer ofte en udfordring.
For at hjælpe den langtidssygemeldte til brancheskift kan reglerne om revalidering benyttes – enten uddannelsesrevalidering eller virksomhedsrevalidering. Endvidere benyttes virksomhedspraktik til afprøvning i andre virksomheder/nye funktioner.
Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller
kommer ind på arbejdsmarkedet således at muligheder for at forsørge sig selv
og sin familie forbedres. Det kan f.eks. være støtte til uddannelse eller virksomhedsrevalidering i form at virksomhedspraktik kombineret med korte kurser.
I CEBs tilbudsvifte er der aktiviteter/kurser, der kan målrettes brancheskift og
som kan benyttes f.eks i kombination med coachende samtaler eller andre
former for dialog med den sygemeldte, særligt hvor erkendelsesudfordringen
er den primære.
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b) Beskrivelse af mulige nye initiativer
I beskrivelsen af mulige nye initiativer inden for dette tema er udfordringer og
fokusområder fra Rapporten om ”Implementering af ny sygedagpengelov” indtænkt.
Der foreslås følgende fire nye initiativer inden for temaet:
Styrke fokus på ”risikoprofiler” dvs. sygemeldte, som erfaringsmæssigt får langvarige sygedagpengeforløb, - mhp at kunne sætte ind så
tidligt som muligt med en særlig målrettet indsats.
Det drejer sig om:
• ”Gengangere” som er sygemeldte i over 8 uger minimum 2 gange
• Sygemeldte indenfor SOSU/ plejesektor
• Borgere med særligt komplekse problemstillinger. Kan f.eks. være sygemelding af både fysisk og psykisk karakter. At borgers tilbagevenden i job
er vanskeliggjort af sproglige og kulturelle barrierer. At sammenhængen
mellem sygemelding og arbejdsevnen er diffus og tidsperspektivet meget
usikkert.
Uddannelses- og erhvervsvejledning. Det kan være en både lang og
udfordrende proces for borger at nå frem til beslutningen om, at et
brancheskifte er nødvendigt, hvis arbejdsevnen skal sikres. Hvordan
kan vi understøtte borgerne yderligere i denne proces?
• Uddannelses- og erhvervsvejledning. Borgerne skal sikres adgang til den
bedst mulige uddannelses- og erhvervsvejledning, der kan anvise den formelt set bedste udnyttelse af egen erhvervserfaring, erhvervede uddannelser og kurser ved et brancheskifte, - samt relevante alternativer.
• Fokus på CV-arbejdet. En forudsætning for den bedste mulige uddannelsesog erhvervsvejledning er samtidig en kortlægning af borgers uddannelsesog erhvervsforløb, samt arbejdsområder vedkommende især har interesse
for.
• Motiverende samtaler. Både før og efter en nødvendig beslutning om brancheskifte er truffet kan det være af stor værdi for borger, at der tilbydes
understøttende samtaler af coachende karakter. Ansvaret for realiseringen
af brancheskifte-planen fastholdes hos borger.
Projektsamarbejde med faglig organisation for praksisnær udredning
af udfordringens karakter og vurdering af relevante støtteredskaber i
tilknytning hertil.
• Målt på fordelingen af langvarige sygemeldinger er behovet for brancheskifte ikke ligeligt fordelt på brancher, uddannelsesmæssig baggrund, alder og
køn. En nærmere undersøgelse af et udsnit af sagerne på et område, der
tilsyneladende er særlig hårdt ramt, kan kaste nyt lys over udfordringen.
• En aktuel sagsgennemgang af sygedagpengesager med en varighed over 52
uger peger på, at 23 % langtidssygemeldte borgere er fra pleje- og omsorgsområdet i Herning Kommune (dækker over både sygemeldte i job og
sygemeldte uden job – kilde: Epinion-rapporten).
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• For at sikre en mangesidig og bredere belysning kan undersøgelsen med
fordel gennemføres i et samarbejde med en eller flere eksterne samarbejdspartnere.
• Det kan konkret foreslås, at der indgås et projektsamarbejde om konkrete
og nytænkende muligheder med en faglig organisation og at undersøgelsen
vedrører et udsnit af pleje- og omsorgsområdet.
Siden sidste beskæftigelsesudvalgsmøde er der arbejdet videre med temaet
Projektsamarbejde med faglig organisation for praksisnær udredning af udfordringens karakter og vurdering af relevante støtteredskaber i tilknytning hertil
Baggrund:
I projektsamarbejdet med Epinion er sager med længst varighed gennemgået.
Ud af 185 sygedagpengesager viste det sig, at borger i 43 sager havde tilknytning til pleje- og omsorgsområdet. Det svarer til 23 %. Enten var borgerne sygemeldt fra et job på området eller sygemeldt fra arbejdsløshed og sidste
job var i pleje- og omsorgssektoren.
Pleje- og omsorgsområdet er således den branche hvor overhyppigheden i
forhold til langvarig sygefravær er mest markant. En nærmere vurdering af
hvor og under hvilke omstændigheder brancheskifte kan være en løsningsmulighed kan passende starte her.
Metode:
De langvarige sygedagpengesager på pleje- og omsorgsområdet fra projektsamarbejdet med Epinion skal anonymiseres og gennemgås. Kortlægningen
skal ske i et samarbejde med ekstern samarbejdspartner for at sikre en bred
og mangesidig belysning.
Der tages udgangspunkt i borgernes grunddata, erhvervs- og uddannelsesanamnese og sygehistorie. Støtteindsatsens karakter og tidspunktet for støtten vurderes. Kunne brancheskifte have været relevant at bringe på bane
overfor borger? På hvilket tidspunkt i forløbet? Supplerende initiativer, der
eventuelt kunne understøtte et brancheskifte?
Projektsamarbejde:
Der har været en kort dialog med FOA´s afdeling i Herning om ovenstående.
Fagorganisationen er , rede til at indgå i en drøftelse med henblik på at indgå
i et projektsamarbejde. Ligeledes vil der blive taget kontakt til interne afdelinger i Herning Kommune.
Projektet kan forankres i CEB. En praksisgruppe med deltagere fra FOAHerning, CEB´s sygefraværsområde og eventuelle andre afdelinger i Herning
Kommune gennemfører den konkrete kortlægning. Gruppen sparrer med styregruppen bestående af ledelsesrepræsentanter fra involverede samarbejdspartnere.
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Kortlægningsprojekt. Er der særlige faktorer, der forudbestemmer
nogle grupper af borgere for nødvendige brancheskift mere end andre
grupper af borgere? I bekræftende fald: Vil det være muligt at sætte
ind over for disse faktorer på et tidligere tidspunkt med forebyggende
sigte?
• Uddannelsesmæssig baggrund. Mestringsevne, omstillingsevne i forhold til
sociale kompetencer.
• Kan opkvalificering via uddannelse sikre borgere mod fremtidige nødvendige
brancheskift.
• Omplacering uden videreuddannelse.
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