Sygedagpengeområdet er voldsomt udfordret i
mange kommuner.
Den reducerede varighed i sygedagpengeperioden, øget
fokus på virksomhederne og den tidlige indsats, gør
det næsten umuligt at fortsætte sagsbehandlingen som
hidtil.

Så hvordan orkestrerer du
driften, når der ”kun” er knap
5 måneder at løbe på?
Sagstallene stiger og det samme gør utilfredsheden og
usikkerheden blandt såvel borgere som medarbejdere.
Er du klar til at gøre tingene anderledes og mere
effektivt?
Deloittes konsulenter har bistået mere end 21 danske
kommuner i arbejdet med at skabe resultater på
sygedagpengeområdet.
Via en analyse af dit sygedagpengeområde tilbyder vi
at skabe fokus og forandring på en række nedslag, som
har afgørende virkning for en bevillingssags samlede
beskaffenhed på driftsområdet.

Analysen og de efterfølgende redskaber vil blandt
andet lægge vægt på:
• Hvordan bistås borgeren i en solid tilknytning til
arbejdsgiver eller arbejdsmarkedet generelt
• Bruger I de lovpligtige redskaber dynamisk og
kvalificeret?
• Kan du nedbringe den gennemsnitlige varighed på den
samlede sagsstamme?
• Hvordan ser det ud med at nedbringe antallet af sager
før/efter revurderingstidspunktet?
• Lykkedes du med at få et større antal borgere,
fastholdt på sin arbejdsplads og på arbejdsmarkedet?
Deloitte tilbyder
• Bistand til at stille skarpt på den faglige sikkerhed på
driftsområdet
• Afklaring af tydeligt definerede mål og delmål i
sagsarbejdet
• Fokus på flowet i den samlede sagsstamme
• Sidemandsbaseret oplæring i at arbejde med den
arbejdsmarkedsrettede indsats overfor sygemeldte
• Træning i korrekt og brugbar dokumentation i
sagsarbejdet
• Træning i, at der ved arbejdet med tilgangen foreligger
grundige vurderinger i forløbsuge 22
• Træning i opbygning af grundlag for at træffe oplyste
og gyldige afgørelser
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