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Har du styr på
sygefraværet?

“Hvordan kan fokus på sygefraværet give
mere tilfredse medarbejdere, mere tid
til opgaverne, bedre overblik og mindre
administration? I Deloitte har vi metoderne
og værktøjerne til håndtering af sygefravær,
til gavn for både den sygemeldte og
organisationen”.

Tid og sted
Den 21. oktober 2015
Kl. 15.00 – 17.00

Tilmelding kan ske senest den
14. oktober 2015 på www.deloitte.dk
under Events eller til:

Deloitte
Weidekampsgade 6
2300 København S

Annemarie Schultz
Mail: aschultz@deloitte.dk
Parkering
Vi har et begrænset antal parkerings
pladser i DeloitteHusets kælder, men
yderligere parkeringsmuligheder findes
hos vores nabo Hotel Radisson Blu
Scandinavia.

Deltagelse er gratis.
Vores erfaring viser, at mange virksomheder bruger store ressourcer på hånd
tering af sygefravær, uden at opnå det
rette udbytte for hverken den
sygemeldte eller virksomheden.
Mange virksomhedsledere er usikre på
reglerne om sygefravær, eksempelvis om
du må kontakte den sygemeldte? Hvad
må du spørge om? Hvordan inddrages
det offentlige i forhold til at få den sygemeldte tilbage i arbejde? Spørgsmålene
er mange, og ressourcerne anvendt til
de mange opgaver i forbindelse med
håndtering af sygefravær kunne ved en
systematisk indsats bruges på andre opgaver.
Faktaboks
Lægefaglige studier viser, at efter
3-4 ugers sygefravær skaber den
sygemeldte egne barrierer for at
komme tilbage til arbejdet.

På baggrund heraf har vi udviklet en
sygefraværsportal, som sikrer indsigt,
tryghed og effektivitet i forhold til
håndteringen af sygefravær. Det vil sige,
at portalen understøtter såvel længerevarende som korte sygefravær og
”holder lederen i hånden”. Portalen
understøtter endvidere, hvor den tidlige
og aktive indsats skal ligge. Herudover
sikrer vores løsning, at alle de lovgiv
ningsmæssige og formelle krav over
holdes, også med fokus på de sociale
og økonomiske konsekvenser for både
den sygemeldte og virksomheden.
Vi ser også et stort potentiale for ind
dragelse af tillidsrepræsentanter i en
medlemsbaseret organisation i dette
arbejde med henblik på at kunne understøtte organisationens enkelte medlemmer til den rette vej tilbage efter sygdom.

Program:
Kl. 15.00 – 15.05

Velkomst
v/Susanne Arnfred, partner og leder af Deloittes Markedsgruppe for fagforeninger og a-kasser

Kl. 15.05 – 15.15

Hvorfor arbejde med sygefravær?
v/Jim Foli, senior manager

Kl. 15.15 – 15.50

Hvordan håndterer de sygefravær i Silkeborg Kommune?
v/Frank Høy, afdelingschef

Kl. 15.50 – 16.00

Pause

Kl. 16.00 – 16.20

Juridiske forhold ved håndtering af sygefravær
v/Frederik Brocks, advokat

Kl. 16.20 – 16.50

Hvordan kan vi arbejde målrettet med sygefravær?
v/Jim Foli, senior manager

Kl. 16.50 – 17.00

Afrunding af dagen
v/Susanne Arnfred, partner

Kl. 17.00 –

Let traktement og mulighed for at netværke

