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Nyt initiativ skal medvirke til at få sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage på
jobbet
Mange langtidssyge borgere mister fodfæstet på jobbet i løbet af deres sygedagpengeperiode, og risikoen for permanent at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet stiger proportionelt med længden af sygefraværet. Det kan være omkostningsfyldt for både samfundet og for den enkelte. Lær at tackle job og
sygdom er et nyt kursus med fokus på, at langtidssygemeldte sygedagpengemodtagere øger deres muligheder for at vende tilbage til arbejdet. Dermed mindskes risikoen for, at sygemeldte borgere udstødes
fra arbejdsmarkedet. Kurset anbefales af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og ledes af frivillige
borgere.
Muligheder og evner frem for begrænsninger
Lær at tackle job og sygdom giver kommunerne et redskab til at etablere en koordineret indsats mellem
sundheds- og beskæftigelsesområderne. Kurset er målrettet langtidssygemeldte borgere, som har et
arbejde at vende tilbage til, og indholdet fokuserer på den sygemeldtes muligheder og aktuelle arbejdsevne frem for sygdom og begrænsninger. Målet er en bedre mestring af job og sygdom, som forbedrer
borgernes muligheder for at vende tilbage i arbejde. Kursusinstruktørerne rekrutteres blandt frivillige
borgere, som selv har erfaring med at forene job og langvarig sygdom.
Positive resultater med lignende kurser
Kurser med lignende tilgang viser moderat til god evidens for effekt*, og der er derfor grund til at tro, at
øget mestring af sygdom vil have en positiv indflydelse på borgerens muligheder for at vende tilbage til
arbejde. Lær at tackle job og sygdom pilotafprøves i efteråret i en række danske kommuner. Fra 1. januar 2014 er kurset klar til implementering i de kommuner, som ønsker at udbyde det. Læs mere på
www.patientuddannelse.info/jos.aspx. Kurset udbydes af Komiteen for Sundhedsoplysning. Læs mere
på www.patientuddannelse.info/jos.aspx.
Spørgsmål om kurset rettes til projektleder Nicolaj Faber på nhf@sundkom.dk / tlf. 22 67 10 12.
Redaktionelle spørgsmål rettes til presseansvarlig Birgitte Sabra på bs@sundkom.dk / tlf. 51 42 42 02.
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*Patientuddannelse – en medicinsk teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen 2009.
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