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Dialogmøde med Syg i Haderslev den 13. november 2018

Deltagere: 
Henriette Nissen (SiH), Anne Lund Petersen (SiH), Sanne Nielsen (Arbejdsmarked), Lotte Nielsen, 
(Arbejdsmarked), Anne Schrøder, (referent). Maria Sigurdson deltog ikke pga. af sygdom.  

1. Personersager
- En personsag vedr. revalidering blev drøftet. 

- En personsag vedr. ressourceforløb blev drøftet.

2. Manglende information omkring Jobnet

Syg i Haderslev oplyser om, at flere af deres medlemmer ikke er blevet informeret 
omkring Jobnet og dermed ikke har kendskab til deres jobplaner. 

Det aftales at medarbejderne får besked på, at være mere tydelige i deres informationer 
til borgerne. 

Til sidst oplyser Lotte om, at næste år skal flere målgrupper selv booke deres samtaler og 
udarbejde CV som følge af forenklingsreglen.
For de syge borgere betyder det, at der sker en tidlig indsat og forløbet bliver 
individorienteret. 

3. Bevilling af § 82 og § 82a
Tandlæger kender ikke reglerne for egenbetaling.

 SIH fik udleveret en folder hvori reglerne og målgrupperne for bevilling er 
beskrevet. 
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 Henriette eftersender et konkret eksempel på en borger, der har fået mundtligt 
afslag ved tandlægen. 

 Sanne undersøger om en bevilling kan godkendes, hvis man er på 
ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb. 

4. Rehabiliteringsmøderne

 SIH oplever at rehabiliteringsmøderne virker kolde og at alle i 
rehabiliteringsteamet sidder bag en skærm. Samtidig opleves der en form for 
arrogance, når indstillingen læses højt. Der er mangel på værdighed og respekt.

SiH oplyser et konkret eksempel. 

 Til sidst oplever SIH, at kontakten til ens virksomhedskonsulent ikke længere er 
eksisterende efter tilkendelsen af fleksjob. 

5. Investeringsindsatsen

SIH informeres om, at man i Haderslev Kommune har valgt at investere penge i den 
håndholdte indsats som led i en besparelsesproces. 

Det betyder, at der er blevet ansat 13 nye medarbejdere, der både skal fungere som 
virksomhedskonsulent, mentor og sagsbehandler. 

Forventningen er at der kan spares 55 millioner kroner over de tre år. 


