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Følgende indsatser igangsættes hurtigst muligt. 
 
Nr. BDOs anbefaling Med henblik på Samarbejdspartnere Milepæle                                               

(Produkt, betingelse og hvornår) 
1. Jobcenterdrevet 

screening af alle nye 
indkomne 
Oplysningsskemaer og 
indhentning af 
lægelige oplysninger  

Vurdering af 
grundlæggende 
berettigelse til 
sygedagpenge, 
på et oplyst 
grundlag, 
umiddelbart efter 
sagens opstart, 
hvor ved antallet 
af borgere som 
modtager ydelsen 
uberettiget, 
reduceres.  

Ydelsesteamet  Etablering af team ”tidlig indsats” (er igangsat) 
 Fastlæggelse af snitflader i den tidlige indsats der 

understøtter en tidlig og målrettet screening og indsats (er 
igangsat) 

 Fastlæggelse af retningslinjer for brug af tidlige 
lægeoplysninger i starten af et sygedagpengeforløb (er 
igangsat)  

Obs på sager hvor der ikke er givet samtykke til indhentning af 
oplysninger – snitflade til ydelse, hvordan kan vi komme 
hurtigere i gang med disse sager? Kan der f.eks. ske en 
automatisk opmærksomhed på sagen i KSD/Fasit, når borger 
ikke har sat kryds i samtykke? 

2. Deltagelse af 
sagsbehandler som 
arbejder med LAB 
målgruppe 6.1, ved 
første opfølgning i 
sager som drejer sig 
om en sygemeldt ledig  

At fastholde 
allerede 
udarbejdet Min 
Plan (med henblik 
på job)  
 

Teamleder for Team 
job 

 Bygge videre på samarbejdet i ”fast track for ledige” 
 Kontakt og rammesætning med ledelse fra målgr. A-dp 
 Udarbejde snitfladeaftale  omkring brugen af fællesmøder 

ved sygemelding fra ledighed mhp videreførelse af min 
plan 

 Snitfladeaftale omkring brugen af fællesmøder ved 
raskmelding til ledighed. 

 Gerne overdragelsesmøde mellem adp og sdp om ledige. 
 Overveje at udvide dette samarbejde til de faglige 

organisationer / A-kasser 
 Gerne overordnet information til adp omkring sdp loven 
 Viden om muligheder og tilbud borger har hos adp i 

forbindelse med en raskmelding 
 Besøg af uddannelsesambassadøren, med henblik på 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse
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information om tilbud 
3. Læringsproces for 

sagsbehandlerne 
omkring udmøntningen 
af SDPL § 7  
 

Løbende at 
vurdere og 
dokumentere 
borgers 
berettigelse til 
ydelsen, eller tage 
skridt til afslutning 
af sag.  

BDO og CFSB 
fagjurist 

 Sparring fra BDO 
 Målrettet ledelsesfokus i sagsdrøftelser, arbejdsgange mv. 

(er igangsat) 
 Kontinuerlige fælles sagsdrøftelser hvor der er fokus på 

emnet. (er igangsat) 
 Evt muligheden for ekstern undervisning omkring emnet / 

brush up på § 7. 
 CFSB fagjurist – faglig kvalificering af afgørelser hvor der 

bygges på en socialfaglig vurdering. Sikre at viden fra 
”den gode afgørelse” fastholdes i processen 

 CFSB fagjurist - sparring ved behov i klagesager for at 
undgå en kraftig øgning af hjemviste sager. 

 Fokus på brugen af MI, for at inddrage borger i egen sag, 
samt forsøge at begrænse øgningen af klagesager. 

4.  Sagsbehandlerne 
introduceres til brugen 
af CV som et redskab i 
sagens behandling  

Løbende at 
vurdere og 
dokumentere 
borgers 
berettigelse til 
ydelsen, eller tage 
skridt til afslutning 
af sag. 

Teamleder og faglig 
koordinator i team 
job og 
virksomhedsservice 

 Inddragelse af faglig koordinator/teamleder på området 
med de forsikrede ledige/virksomhedskonsulenter mhp. 
input og sparring til fokus i samtaler. 

 Fokus og sparring på teammøder med input fra 
virksomhedskonsulenter omkring anvendelsen af cv. 

 Opdatering af retningslinjer og arbejdsgange for brugen 
af cv i sygedagpengesager 

 Oplæring i brugen af jobnet – kiggeadgang. 

Borger skal selv udarbejde cv, men hvilke muligheder har vi 
når borger ikke kan selv? Kan vi evt udvide samarbejdet med 
adp omkring deres cv workshop? 

5.  Sagsbehandlerne 
styrkes i forhold til 
udarbejdelse og brug 
af Min Plan, som 
samarbejdsplatform for 
borger, sagsbehandler 
og 
virksomhedskonsulent 

Gennemsigtigt 
aftalegrundlag, 
som kan anvendes 
til at fastholde mål 
for sagens 
behandling og 
vejen hertil.  

BDO  Opdatering af retningslinjer og arbejdsgange for brugen 
af min plan i sygedagpengesager 

 Fokus i sparring/undervisning via BDO 
 Opmærksomhed i løbende sparringer  
 Fokus på implementering af intentionerne i ny lab. 
 Oplæring i brugen af jobnet – kiggeadgang.  
 Muligheder i fasit? Obs på ”hop til funktion” i fasit hvor vi 

kan se borgerens side på jobnet, hvor meget kan vi bruge 
på denne funktion? 

Opmærksomhed på fleksjobbere der har en min plan i 
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forvejen der fortsat skal være aktiv. Arbejdsgang.  
6. Ledelsesmæssigt fokus 

på tidligt, proaktivt og 
gennemgående 
arbejdsgiver 
samarbejde. 

Fastholdelse af 
den enkelte 
sygemeldte, flere 
borgere som har 
genoptaget sit 
arbejde og 
reduktion af 
sygedagpengeper
ioden 

  Genopfriskning af fokus på relevansen af 
arbejdsgiversamarbejde - meningsskabelse 

 Fokus på hvordan samarbejdet kan fungere rent praktisk, 
også i en coronatid 

 Fokus på rollen som fastholdelseskonsulent – vi skal have 
samlet tøjlerne op fra projekt ”sammen om fastholdelse” 

 Faste retningslinjer for kontakt til arbejdsgiver 

Udarbejde af investeringscase for ansættelse af ergoterapeut 
i afdeling med henblik på at styrke fastholdelsesindsatsen og 
styre brugen af arbejdsredskaber 

7.  Ledelsesmæssigt fokus 
på tidlig inddragelse af 
virksomhedskonsulent, i 
sager omkring 
sygemeldte ledige og 
sygemeldte borgere i 
fleksjob. Kan med 
fordel kombineres med 
anbefaling nr. 2 

Øget brug af 
praktik med 
henblik på 
raskmelding, når 
den ledige ikke 
vurderes at ville 
kunne raskmeldes 
uden brug heraf. 
Vurderes at ville 
kunne reducere 
sygedagpengeper
ioden. 

Teamleder fra team 
job 

 Rundbordsmøder ved sygemelding fra ledighed med 
deltagelse af repræsentant fra adp, virksomhedskonsulent 
og fastholdelseskonsulent. 

 Fokus på videreførelse af min plan  

8.  Orientering af 
sagsbehandlere og 
virksomhedskonsulenter 
om indhold og 
muligheder i de 
kompenserende 
ordninger.  

Dette med henblik 
på at øge 
fastholdelsesindsat
sen og antallet af 
raskmeldinger 
med 
kompenserende 
ordninger.  

Teamleder fra team 
job 
Faglig koordinator 
virksomhedsservice 

 Dialog med faglig koordinator/teamleder på området 
med de forsikrede ledige mhp input og sparring for fokus 
på de kompenserende ordringer 

 Fokus på aktiv anvendelse af disse i samarbejde med 
borgere og arbejdsgivere, via kontinuerligt fokus i 
sagssparringer, tilsyn mv. 

 Nemme og overskuelige arbejdsgange på anvendelsen af 
de kompenserende foranstaltninger. 

Udarbejde af investeringscase for ansættelse af ergoterapeut 
i afdeling med henblik på at styrke fastholdelsesindsatsen og 
styre anvendelsen af arbejdsredskaber. 

9. Proces omkring brugen 
af lægelige 

Styrkelse af 
sagsbehandlers 

 Udarbejdelse af faglige retningslinjer på området. Både med 
fokus på hvornår der bør indhentes lægelige oplysninger i et 
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oplysninger, med det 
formål at sætte fokus 
på, hvad de enkelte 
attestarter konkret skal 
og kan bruges til.  
 

myndighedsansvar 
og 
handlemuligheder. 
Styrkelse af borgers 
handlemuligheder 
(empowerment)  
 

sagsforløb, men også med fokus på hvad der spørges om.  

 
 
Følgende anbefalinger igangsættes så snart arbejdet med ovenstående indsatser tillader det.   
 
Nr. BDOs anbefaling Med henblik på Samarbejdspartnere Milepæle                                                

(Produkt, betingelse og hvornår) 
10.  Praksis omkring 

indhentning af 
lægelige oplysninger i 
måneden før 
revurderingsmåneden, 
således at det i videst 
mulige omfang sikres, 
at der er tilvejebragt 
et oplyst grundlag at 
foretage rettidig 
revurderingen ud fra.  
 

    I forlængelse af forrige – fokus på at nedbringe mængden 
af sager der ved revurderingstidspunktet ikke er lægeligt 
belyste 

 Fokus på at nedbringe liggetiden for sager der venter på 
lægelige oplysninger, bl.a. ved aktiv brug af 
speciallægeerklæringer  

 Investering i en aktiv anvendelse af lægeerklæringer 
Dialog med praktiserende læger via KLU omkring vigtigheden 
af hurtige og relevante besvarelse af attester. 

11 Styrket indsigt i og 
sikkerhed omkring 
behandling af 
revurderingen og 
forlængelsesbestemm
elserne  
 

Reduktion i antallet 
af sager som 
”kører” uden 
bevilling. Reduktion 
af samlet antal 
sager på grund af 
fokus på 
raskmeldingsmuligh
eder.  
 

  


