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Digital hjælp til sygemeldte 

Come-back er specialiseret i at hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage på jobbet. Senest 

har virksomheden udviklet et digitalt screeningsværktøj, der på et tidligt stadie kan afdække 

risikoen for, om et sygdomsforløb bliver længerevarende. Det er sket med hjælp og vejled-

ning fra InnovationsAgenterne. 

13 procent af alle sygemeldinger bliver langvarige. Derfor ønsker både jobcentre, arbejdsgivere 

og forsikringsselskaber så tidligt som muligt at tage hånd om sygemeldte, der er i risiko for at 

blive langtidssyge.  

Til det formål har det fynske konsulenthus Come-back udviklet et screeningsværktøj, der, som 

det eneste i Danmark, foretager en 360 graders vurdering af den sygemeldtes aktuelle funkti-

onsniveau, trivsel og selvvurderet helbred med henblik på at komme sikkert tilbage i job. 

Værktøjet, Inducas Sygemelding, bruges af sagsbehandlere til at vælge den rette indsats for at 

fastholde den sygemeldte på arbejdsmarkedet, ofte i samarbejde med arbejdsgivere og forsik-

ringsselskaber. Og det bruges af private og offentlige virksomheder, der ønsker at spotte med-

arbejdere i risiko for en sygemelding, med henblik på at undgå en kommende sygemelding.  

Agent-hjælp 

InnovationsAgenterne har hjulpet med at finde ressourcer og partnere til at udvikle, kvalitets-

sikre og markedsføre værktøjet, der efter test på en række jobcentre nu er på markedet. Over 

4000 borgere har brugt værktøjet, der på nuværende tidspunkt anvendes af kommunerne 

Nyborg, Kerteminde, Allerød, Fakse og Furesø. 

- Vi startede udviklingen af værktøjet i 2012 og havde efterhånden investeret en del tid og 

penge i det, fortæller direktør Mette Stryhn. 

- I forbindelse med et Innovationstjek hjalp InnovationsAgent Ana Maria d’Auchamp os med at 

udarbejde et katalog over virksomhedens udviklingsmuligheder. På baggrund af kataloget valg-

te vi at fokusere på Inducas Sygemelding. Ana hjalp os med at søge midler gennem Innoboo-

ster-ordningen til ansættelse af en højtuddannet medarbejder, der skulle stå for den videre 

udvikling, test, samarbejde med forskere og markedsføring. 

Ansættelse afgørende 

- Den ansættelse har været afgørende for at komme i mål og få værktøjet ud på markedet. 

Siden har vi suppleret det med et tilsvarende værktøj med fokus på trivsel på arbejdspladsen. 

Vi er også på vej med Inducas Kontanthjælp, der fokuserer på at hjælpe kontanthjælpsmodta-

gere hurtigst og bedst muligt mod job og uddannelse. Når det lanceres medio 2017 vil det væ-

re det eneste evidensbaserede værktøj i Danmark, der kombinerer viden om fysiske, psykiske 

og sociale problemstillinger, livskriser, selvvurderet helbred og motivation i et og samme 

screeningsværktøj, med henblik på at nå et mål, som samfundsmæssigt har afgørende betyd-

ning for vores fortsatte velfærd i Danmark. 

InnovationsAgenterne har ifølge Mette Stryhn spillet en vigtig rolle, både i udviklingen af In-



ducas Sygemelding, men også i udviklingen af Come-back som virksomhed. 

- Vi har udviklet os fra at være leverandør til landets jobcentre til en udviklingsvirksomhed med 

fokus på evidensbaserede it-værktøjer og høj faglig specialviden. Det betyder, at vi har flyttet 

os højere op i værdikæden, og det har styrket os markant. 

Høj træfsikkerhed 

Forskningen på Inducas Sygemelding viser, at værktøjet har en meget høj præcision - 87 pro-

cent – i sit estimat af, om borgeren fortsat er sygemeldt 11 uger efter den første sygemelding. 

Ifølge Come-backs egne beregninger kan samfundet spare 2 mia. kr. årligt, hvis man tidligt i en 

sygemelding afklarer risikoen for en langtidssygemelding og agerer herefter. 

Come-back har udviklet flere nye relaterede produkter. Et af dem er en app til sygemeldte, der 

skal informere sygemeldte klart og præcist om deres ret og pligt i forbindelse med en syge-

melding. Come-back er ejet af direktør og fysioterapeut Mette Stryhn. Firmaet blev etableret i 

2007 og har 12 ansatte. 


