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Mere end 100.000 beskæftigede er hver dag sygemeldt fra 
deres arbejde. Det er forbundet med store omkostninger – 
både for den enkelte, virksomheden og samfundet. Ud over 
de menneskelige omkostninger som mistrivsel, sygdom og 
øget risiko for ledighed er et højt sygefravær således forbun-
det med lavere produktivitet i virksomheden og øget om-
kostninger til sundhedsvæsenet.
For at kunne nedbringe sygefraværet på danske arbejds-
pladser, er det afgørende med en sammenhængende ind-

sats, der adresserer både forebyggelse og håndtering, og 
som tilrettelægges, så den sker på tværs af samarbejdsrela-
tioner i organisationen.
På denne temadag introducerer en af Danmarks førende 
sygefraværsforskere Ulrik Gensby to konkrete redskaber 
og øvelser, som kan understøtte ledere og medarbejdere i,  
at samarbejde om en sammenhængende, organisatorisk 
sygefraværsindsats på arbejdspladsen.

TEMADAGENE AFHOLDES

Kolding 27. april kl. 11.00-16.00 Kolding-Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Aalborg  2. maj kl. 11.00-16.00  Aalborg-Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg

København 11. maj  kl. 11.00-16.00 Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre 

Samarbejde om forebyggelse  
og håndtering af sygefravær

Program se næste side â

TILMELDING

https://ybgnyl.wufoo.com/forms/p1tomo0j0cvgkck/


Temadag om forebyggelse  
og håndtering af sygefravær

Der vil fra kl. 11.00 være sandwich og en vand, inden vi går i gang kl. 11.30.Der vil på temada-
gene være indlagt kaffepauser.

En forudsætning for deltagelse er, at der tilmeldes mindst en repræsentant for både ledel-
ses- og medarbejdersiden. Hvis man er forhindret i at møde op til en temadag hvor man 
er tilmeldt, bedes man melde afbud, da det kan give plads til andre på venteliste. Gebyr for 
manglende afbud er 500 kroner.

Ulrik Gensby Cand.scient.adm. & Ph.d., 
Partner i TeamArbejdsliv og Adjungeret 
forsker ved Institute for Work and Health, 
Toronto, Canada.

Han arbejder med praksisnær forskning 
om bæredygtigt arbejdsliv, organisatorisk 
forebyggelse, sygefravær og tilbagevenden 
til arbejde, og hvad der skal til for, at viden 
kan bruges i politikudvikling og tiltag på 
arbejdspladsen. Han står bag flere artikler, 
podcasts og bøger. Han har faciliteret tema-
dage og workshops i forskellige  

brancheorganisationer og netværk og arbej-
der jævnligt med konkrete forsknings -og 
udviklingsprojekter i offentlige og private 
virksomheder.

Ulrik rådgiver om, hvordan ledere, medar-
bejdere og samarbejdssystemet kan ind-
drages i udvikling af bæredygtigt arbejdsliv, 
forebyggelse og håndtering af sygefravær 
og tilbage til arbejde processer og hvordan 
virksomheder kan anvende og forankre 
viden i organisatorisk forebyggelse på ar-
bejdspladsen.

PROGRAM

kl. 11.00  –  11.30  SANDWICH

kl. 11.30  –  11.40  Intro til dagen v. TekSam/BFA-industri

kl. 11.40  –  11.45  ’Living statement’ – Deltagerne starter dagen sammen 

kl. 11.45  –  12.00  Styrk samarbejdsrelationerne på tværs

kl. 12.00  –  12.15  Tag hånd om individuelle hensyn og hensyn til teamet 

kl. 12.15  –  12.30  PAUSE

kl. 12.30  –  12.45  Intro til redskaber om organisatorisk sygefraværsindsats

kl. 12.45  –  13.30 Social støtte før og under sygemelding: Gruppeøvelse ud fra redskabet

kl. 13.30  –  13.45  PAUSE

kl. 13.45  –  14.30 Den sammenhængende sygefraværsindsats: Gruppeøvelse ud fra redskabet

kl. 14.30  –  14.45  PAUSE

kl. 14.45  – 15.30  Opsamling: Ledelses -og samarbejdssystemets betydning for opfølgning og læring

kl. 15.30 –  16.00  Afrunding


