
KONFERENCE FOR OFFENTLIGE VIRKSOM
HEDER

KOM MED TIL SYGEFRAVÆRSKONFERENCE 2017:

SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL 
22. MAJ 2017, CBS, KØBENHAVN

Tilmeld dig og få forskeres og praktikeres bud på bl.a.:
• Årsager til sygefravær
• Ledelserollens betydning
• Den tidlige indsats
• Psykisk arbejdsmiljø og fysisk trivsel



De offentlige arbejdspladser har igennem mange år 
brugt ressourcer på forebyggelse og håndtering af 
sygefravær. Nogle arbejdspladser med god effekt. Men 
mange steder er der stadig store udfordringer med syge-
fraværet på det offentlige område. 

Årsagerne til sygefravær er komplekse, og hvis der skal 
arbejdes med forebyggelse af sygefravær, kræver det en 
strategisk tilgang med fokus på 
• ledelse
• analyse af årsager bag sygefravær
• det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
• en tidlig indsats. 

Gevinsten er målbar - både menneskeligt og økono-
misk – så lad og mødes, dele viden, blive inspireret og 
sammen sætte sygefravær på dagsordenen.

Med denne konference ønsker Cabi, Akademikerne, HK 
Kommunal og CBS i fællesskab at sætte fokus på nyeste 
viden, forskning, praksisnære erfaringer og redskaber 
indenfor forebyggelse og håndtering af sygefravær - med 
det formål at omsætte viden til fælles handling.

Konferencen er for ledere, tillidsrepræsentanter, arbejds-
miljørepræsentanter og HR-medarbejdere på offentlige 
arbejdspladser.

KOM MED TIL SYGEFRAVÆRSKONFERENCE
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Tid: 22. maj 2017 kl. 8.30-16.00

Sted: CBS, Ovnhallen 
Porcelænshaven 20 
2000 Frederiksberg 

Pris: kr. 450 inkl. moms

Ja tak, book min plads

Tilmelding senest 4. maj 2017.

Tilmelding er bindende og sker efter først til 
mølle princippet. Max antal deltagere er 350.

Faktura og praktisk information fremsendes 
efter tilmelding.

Parterne bag konferencen:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=797QR59D3J16


DAGENS PROGRAM

08.30 Morgenmad

09.00 Introduktion til dagens program
Dagens konferencier

09.05 Velkomst v. konferencens samarbejdspartnere
Universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen, CBS
Direktør Mette Rønnau, Cabi
Formand Lars Qvistgaard, Akademikerne
Næstformand Mads Samsing, HK Kommunal

09.25 Fakta og bud på årsager og udvikling af sygefraværet i det offentlige    
Merete Labriola, seniorforsker og programleder på DEFACTUM og lektor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universi-
tet    

10.00 Ledelse af stress: Den investerende ledelse og nøglesamtalen
Tanja Kirkegaard, psykolog, ph.d., Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest

10.40 Pause, netværk og kaffe/te

11.00 Fysisk trivsel - en forudsætning for et sundt arbejdsliv
Mads Andreasen, cand.scient, indehaver og strategisk sundhedskonsulent i SUND.dk 

11.20 Psykisk arbejdsmiljø som ny ledelsespraksis, der involverer både ledere og medarbejdere
Pernille Steen Pedersen, ph.d., post.doc, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

12.00 Frokost og netværk

13.00 Sessioner

1. Strategisk tilgang til sygefraværsindsatsen med præsentation af et screeningsværktøj til målrettet og 
bæredygtig indsats mod sygefravær. Hanne Holm Andersen, seniorkonsulent, Cabi

2. ”Hold hus med sygefraværet” – dialogværktøj til at sætte sygefravær på agendaen. Charlotte Jørgensen og 
Tom Hansen, arbejdsmiljøkonsulenter, Slagelse Kommune

3. Psykisk arbejdsmiljø - viden fra 29.000 akademikermedlemmer omsat til anbefalinger af indsatser.  
Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulenter, Dansk Magisterforening

4. Når lederen får stress - en særlig organisatorisk risiko. Erhvervspsykolog Maria Kingston

5. ”Hallo Chef – Jeg kommer desværre ikke på arbejde i dag, da jeg er syg” – erfaringer fra systematisk redu-
cering af sygefravær. Camilla Lund Hansen, afdelingssygeplejerske, Neurologisk Afdeling N2, Odense Universitets 
Hospital

6. “Did you have a nice day at work?” – erfaringer fra CBS’ trivselskampagne “Vejen til Trivsel”. Frank Güsmer, 
HR chef og Trine Madsen, HR udviklingskonsulent, CBS

13.45 Netværkskaffe

14.15 Sessioner. Alle har ved tilmelding valgt sig to sessioner.

15.00 Retur til plenum

15.10 Fysisk trivsel
Mads Andreasen, SUND.dk

15.30 Opsamling på dagen og de bedste råd fra sessionerne
Ved dagens konferencier

16.00 Tak for i dag
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Session 1.

Strategisk tilgang til sygefraværsindsatsen 

Mange arbejdspladser gør en stor indsats for at nedbringe sygefraværet og skabe god trivsel i deres organisationer. Med 

afsæt i praksiserfaringer og med inspiration fra bogen ”Kuren mod sygefravær” har Cabi udviklet et unikt screenings-

værktøj, som giver arbejdspladsen og dennes aktører et indblik i styrker og svagheder i sygefraværsindsatsen. Redska-

bet er bygget på logik over seks vigtige elementer i forhold til trivsel og sygefravær. 

Hanne Holm Andersen, seniorkonsulent i Cabi, vil på denne session præsenterer værktøjet og inspiration til at knække 

sygefraværskurven på din arbejdsplads.

Session 2.

”Hold hus med sygefraværet” – et målrettet dialogværktøj

Slagelse Kommune har et vedvarende fokus på at arbejde med at sænke sygefraværet. Som en måde at sikre fokus og 

dialog omkring sygefravær har de udviklet dialogværktøjet ”Hold hus med sygefraværet”, som kan bruges ude på de 

enkelte arbejdspladser til at sætte sygefravær på agendaen.  Materialet henvender sig til ledere, tillidsrepræsentanter, 

arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer af MED og TRIO.

Charlotte Jørgensen og Tom Hansen, arbejdsmiljøkonsulenter i Slagelse Kommune, vil præsentere dialogværktøjet, og 

herefter vil der være mulighed for at prøve at arbejde med dialogværktøjet. 

Session 3.

Psykisk arbejdsmiljø - viden fra 29.000 akademikermedlemmer omsat til anbefalinger af indsatser 

På sessionen vil der blive fremlagt bud på indsatser til at håndtere og forebygge stress og sygefravær, hvor fokus ikke 

er på den enkelte medarbejder eller leder, men på hele organisationen. Behovet for indsatser blev dokumenteret, da 

Akademikerne i 2015 gennemførte en omfattende undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel på det akademiske 

arbejdsmarked, som viste en markant sammenhæng mellem stress, dårligt psykisk arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet 

i ydelsen. 

Minna Melgaard og Berit Krøyer Rasmussen, arbejdsmiljøkonsulenter i Dansk Magisterforening, står for sessionen.

SESSIONER
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Session 4.

Når lederen får stress - en særlig organisatorisk risiko

Stress blandt ledere er stadig et tabu på mange arbejdspladser - men ledere får også stress, og når det sker, kan det 

skabe uheldige konsekvenser. På denne session vil der blive arbejdet med spørgsmålene:

Hvorfor kan ledere have særlig risiko for at udvikle stresssymptomer? 

Hvilken effekt kan den stressede leder have på sin organisation? 

Hvordan kan lederen skabe bedre balance i sit arbejdsliv?

Marie Kingston, erhvervspsykolog, Kingston.consulting, vil stå for sessionen, som vil veksle mellem oplæg og diskussion.

Session 5.

”Hallo Chef – Jeg kommer desværre ikke på arbejde i dag, da jeg er syg”

Få et indblik i hvordan man kan arbejde systematisk med at reducere sygefravær og fastholde resultatet. 

N2 er et medicinsk sengeafsnit. Afdelingens sygefravær har i årevis været driftsforstyrrende og indvirket negativt på 

afdelingens arbejdsmiljø. I 2014 tog afdelingssygeplejersken initiativ til en aktiv sygefraværsindsats, der knækkede 

kurven og affødte et fald i fraværet. Sygefraværet er nu på et stabilt lavt niveau, hvilket har haft stor betydning for den 

patientoplevede kvalitet og medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. 

Camilla Lund Hansen, afdelingssygeplejerske på Neurologisk Afdeling N2, Odense Universitets Hospital, vil på sessionen 

beskrive de tiltag, der er iværksat på afdelingen, fx målsætninger for sygefraværet, synliggørelse og meningsskabelse, 

samt arbejdet med motivation af medarbejderne og aktiv brug af sygefraværsstatistikker.

Session 6.

“Did you have a nice day at work?” – Erfaringer fra CBS’ trivselskampagne “Vejen til Trivsel”

Direktionen på CBS vedtog en handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø i forlængelse af Trivselsmåling 2014 på CBS. 

Handlingsplanen blev udmøntet i kampagnen Vejen til Trivsel, med fokus på særligt arbejdspres og mobning. Kampag-

nen arbejdede med forebyggelse på alle niveauer og blev udviklet i tæt samarbejde mellem HR, ledere, TR og AMR. Am-

bitionen var at højne organisationens ’awareness’ omkring det psykiske arbejdsmiljø, at sætte gang i aktiviteter for alle, 

men også at sætte gang i pilotprojekter for bestemte grupper af medarbejdere. Formålet var, at de sammen udviklede 

metoder og værktøjer, som passede til CBS, og som kunne videreudvikles til faste tilbud. 

På denne session vil Frank Güsmer, HR chef, og Trine Madsen, HR udviklingskonsulent, CBS, fortælle om de forskellige 

erfaringer, de gjorde sig i løbet af kampagnen, og ikke mindst hvad de som organisation fik ud af kampagnen.

SESSIONER - fortsat
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OM KONFERENCENS OPLÆG
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Fakta og bud på årsager og udvikling af sygefravær i det offentlige v/ Merete Labriola, seniorforsker på  
DEFACTUM og lektor ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet 

Oplægget forholder sig indledende til, hvorvidt den nylige stigning i sygefraværet i dele af det offentlige 
er en normal fluktuation eller noget, der bør handles på. Der ses nærmere på, hvad det er for en form for 
fravær, der er ændret. Herefter diskuteres forskelle i sygefravær mellem den offentlige og den private sek-
tor, hvad disse kan skyldes, og om der evt. er en sammenhæng med den observerede nylige stigning. 

Merete Labriola er seniorforsker og programleder på DEFAKTUM Region Midt og lektor på Institut for 
Folkesundhed ved Aarhus Universitet. I sin forskning i sygefravær og arbejdsrettet rehabilitering arbejder 
Merete med sammenhænge mellem arbejde og helbred i bredeste betydning, og hvorledes disse påvirker 
bevægelser på arbejdsmarkedet. 

Ledelse af stress: Den investerende ledelse og nøglesamtalen.  v/ Tanja Kirkegaard, psykolog, ph.d.,  
Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest 

Mange ledere har oplevet, at en medarbejders stresssygemelding kom ud af det blå - eller at det, på trods 
af løbende samtaler med medarbejderen, alligevel endte med en sygemelding. Hvad gik galt? Få svaret, 
når Tanja Kirkegaard med baggrund i sin stressforskning fortæller om, hvordan man som leder kan fore-
bygge stressrelateret sygefravær - både i den aktuelle nøglesamtale med den stressramte medarbejder 
og i den daglige, investerende ledelse - samt hvilke barrierer ledere kan møde i forhold til forebyggelse af 
stress.

Tanja Kirkegaard er psykolog, ph.d., og ansat som forsker på Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest. Hun 
forsker i stress og har tidligere undersøgt stress som et kollektivt fænomen og undersøgt, hvorledes kul-
turen indvirker på medarbejderes måde at håndtere arbejdsrelaterede problemstillinger. Tanja Kirkegaard 
arbejder pt. med et forskningsprojekt om lederes håndtering af medarbejderes stress, samt hvilke barrierer, 
de møder her.
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Fysisk trivsel - en forudsætning for et sundt arbejdsliv v/ Mads Andreasen, cand.scient, indehaver af og  
strategisk sundhedskonsulent i SUND.dk

I en travl og presset arbejdsdag glemmer vi ofte at mærke efter vores krops signaler, før det er for sent. Det 
resulterer for mange i smerter i bevægeapparatet og generelt dårlig trivsel - både fysisk og psykisk. Men 
hvilke indsatser kan arbejdspladsen med fordel sætte ind med, og hvad kan vi som medarbejdere relativt 
nemt gøre for at passe på os selv og få mere overskud og energi i hverdagen? Få gode råd fra Mads Andre-
asens erfaringer fra en række offentlige og private virksomheder - og mærk effekten på egen krop.  

Mads Andreasen er cand.scient i Idræt og Sundhed og indehaver af virksomheden SUND.dk. Mads har i en 
lang årrække uddannet og rådgivet ledere og medarbejdere i at organisere sundhedsfremme på arbejds-
pladsen. I dette arbejde har han specialiseret sig i at integrere såvel motiverende viden om målrettet fysisk 
aktivitet som praktiske træningsøvelser og tiltag til fremme af arbejdsglæde og trivsel. Mads har flere 
udgivelser bag sig, senest bogen: ”Strategisk sundhed på arbejdspladsen”.

Psykisk arbejdsmiljø som ny ledelsespraksis, der involverer både ledere og medarbejdere v/ Pernille Steen 
Pedersen, ph.d., post.doc, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS

De offentlige arbejdspladser er i dag under markant udvikling. Forandringer, f.eks. ændringer i løsningen af 
opgaven, tilgangen til og indtænkning af borgeren samt et bredere krav om effektivisering i opgaveløsnin-
gen, er alle elementer, som både ledere og medarbejdere på de offentlige arbejdspladser skal omstille sig 
til og håndtere. Det kan skabe stress og ende med sygefravær, når de politiske målsætninger ændrer sig, 
og opgaven forventes udført på en ny måde og evt. med et andet serviceniveau til følge.

Konflikten mellem at ville yde 100 procent og at opleve at blive bedt om at yde 80 procent kan være en 
meget stor stressfaktor i det moderne arbejdsliv. Pernilles nye forskning viser, hvordan konflikten - hvis den 
ikke bliver håndteret af både medarbejder og ledere på en fornuftig måde - kan blive en katalysator for en 
invaliderende skamfølelse og ledsagende angst for at blive afsløret i at være udygtig eller umoralsk. Hør 
Pernille Steen Pedersen fortælle om sin nye forskning i, hvordan ledere og medarbejdere i fællesskab kan 
forebygge stressrelateret sygefravær og støtte op omkring et sundt psykisk arbejdsmiljø. 

Pernille Steen Pedersen er ph.d., og ansat som post.doc. på Institut for Ledelse, Politik og filosofi. Hun har i 
sin forskning fokus på psykisk arbejdsmiljø og er bl.a. forfatter til bogen: ”Slip stress ud af skammekrogen - 
et forsvar for arbejdsfællesskabet”. 


