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HORSENS - Antallet af langtidssyge-
meldte i Horsens Kommune er faldet
markant i løbet af det sidste år.

På bare ét år er der blevet 12 pct.
færre borgere, som er sygemeldt i me-
re end et år. Det skyldes et samarbejde
mellem Horsens Kommune og en pri-
vat aktør, Falck Jobservice.

I juni 2009 indgik kommunen en
treårig aftale med Falck Jobservice,

som skal hjælpe langtidssygemeldte
borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Samarbejdet er allerede begyndt at
virke. I første halvår af 2009 havde 311
Horsens-borgere fået sygedagpenge i
mere end 52 uger. Det tal er i første hal-
vår 2010 reduceret til 274. Altså 37
færre, hvilket svarer til et fald på 12
pct.

Sådan noget kan mærkes i kommu-
nekassen. Ved 37 færre sygedagpenge-
modtagere sparer Horsens Kommune
ca. syv mill. kr. om året.

Falck Jobservice fortæller, at vejen
til det gode resultat er nået gennem en
tidlig og effektiv indsats, der sikrer den
sygemeldte det rette tilbud om job,
fleksjob, pension eller andet.

- Vores samarbejde med Horsens Kom-
mune handler mest af alt om at give
den sygemeldte tryghed tidligt i for-
løbet, så de hurtigt kan vende tilbage i
job. Alt for mange danskere står i dag
uden for arbejdsmarkedet. Det er ofte
ulykkeligt for de mennesker, der på
grund af sygdom ikke kan gå på arbej-
de, og det er dyrt for samfundet, siger
projektleder Berit Friis fra Falck Job-
service.

Langtidssygdom er en stor belast-
ning ikke blot for den syge, men også
for kommunens økonomi, for efter et
års sygdom bortfalder statens tilskud
til sygedagpenge, og kommunen står
med den fulde udgift.

Derfor indledte Horsens Kommune

sidste år et samarbejde med Falck Job-
service for at intensivere indsatsen.
Det har betydet en ekstra indsprøjt-
ning i form af sagsbehandlere, læger,
sygeplejersker m.v., der hjælper kom-
munens medarbejdere med sygedag-
penge-sagerne.

Tidligere stod kommunen selv for
indsatsen.

- Vi glæder os over, at syge borgere
nu får den nødvendige støtte hurtige-
re. For al erfaring viser, at jo længere
tid, der går, jo sværere bliver det at
komme tilbage i arbejde, siger Birgitte
Salling, der er afdelingsleder i kommu-
nens sygedagpengeafdeling.
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Færre er sygemeldt
i mere end et år


