Kræft og anden alvorlig sygdom
på arbejdspladsen
Kræft er en sygdom, som rammer mange mennesker.
Hvert år får knap 15.000 danskere i den erhvervsaktive
alder kræft og endnu flere bliver pårørende. Når kræft
rammer, bliver vi bekymrede for fremtiden. Hvor
alvorlig er sygdommen? Vil behandlingen hjælpe?
Og hvad kommer der til at ske med arbejdslivet?
Samtidigt kan kræftsygdom være svær at tackle for
arbejdspladsen, og ledere og kollegaer er ofte usikre på, hvordan de skal forholde sig, når en medarbej-

der får kræft. Hvad må man spørge om? Hvor meget kan
man forvente af medarbejderen? Hvilke hensyn skal man
tage? Hvordan taler man med de øvrige medarbejdere om
kræft?
I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse sætter BFA Industri og TekSam dette tema på dagsorden på tre temamøder. Ønsket er at skabe dialog mellem ledere, medarbejdere og tillidsvalgte om de udfordringer og behov, som
opstår på arbejdspladsen, når en medarbejder får kræft.

T EM ADAGEN E A F HOLDES
8. november 2018, 12.00-15.30, Metalskolen Jørlunde - Slagslundevej 13, 3550 Slangerup
15. november 2018, 12.00 -15.30, Scandic Kolding - Kokholm 2, 6000 Kolding
29. november 2018, 12.00-15.30, Scandic Aalborg - Hadsundvej 200, 9220 Aalborg
Der vil blive serveret sandwich og øl og vand
fra kl. 12.00 og der vil være indlagt kaffepause
om eftermiddagen.

Tilmelding her

Program se næste side â

Kræft og anden alvorlig sygdom
på arbejdspladsen
PROGRAM
Kræft og arbejdsliv
•

Fakta om kræft

•

Hvorfor skal arbejdspladsen forholde sig til kræft og anden alvorlig sygdom?

Tidlig opsporing af kræft
•

De syv mest almindelige symptomer på kræft

•

Hvilken rolle spiller arbejdspladsen?

Håndtering af kræft på arbejdspladsen
•

Når en medarbejder får kræft

•

Når en medarbejder bliver pårørende

Temadagen vil blive faciliteret af Ditte Marie Bruun, cand.scient.san.publ.
og projektleder i Kræftens Bekæmpelse. Ditte Marie har arbejdet med
kræftområdet de sidste 10 år i både kommunalt regi og på hospital.

En forudsætning for deltagelse er, at der tilmeldes mindst en
repræsentant for både ledelses- og medarbejdersiden.

