
Gå strategisk til værks og opnå bedre trivsel,

mindre sygefravær og høj produktivitet

Mange initiativer bliver iværksat i virksomhederne i 
forhold til at reducere sygefravær, skabe bedre trivsel 
og højne produktiviteten. Det er ikke alle indsatser, 
der lykkedes til fulde på trods af et ihærdigt fokus, 
mange indsatser og ressourcetildeling. 

Årsager til manglende succes kan være, at man har 
overset den grundlæggende forankring i organisati-
onen, eller at de systemer og interessenter, der skal 
interagere, ikke er tilstrækkelig funderet eller koordi-
neret.
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Få en tilstandsrapport og øg succesra-
ten med en langsigtet strategi på  
sygefraværsområdet!

Strategisk og taktisk tilgang:  
Udnyt potentialet og opnå sidegevinster
Træd et skridt tilbage og vurder strategisk, om det er de rette aktiviteter, I iværksætter for at reducere 
sygefraværet. I skal sikre jer, at virksomheden får fuld valuta for investeringen, og at arbejdet med 
sygefravær og fastholdelse betaler sig – både på den korte og på den lange bane. Den strategiske 
tilgang i modellen herunder hjælper jer til at skabe systematikken, så I får mere ud af indsatsen og 
høster vigtige sidegevinster:

Når produktiviteten eller trivslen er under pres, 
så griber man ofte til Quick Fixes eller punkt-
løsninger. At opnå høj produktivitet og trivsel 
kræver overblik, målrettethed, tålmodighed og 
vedligeholdelse.
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Bliv inspireret gennem oplæg, seminarer, workshops eller 

faciliteringer.

Cabi rådgiver jer og tilbyder at screene og lave behovsanalyser 

til baggrund for målrettede indsatser eller langsigtede strate-

gier. 

Løft indsatsen med:

• Praksisnære redskaber. Træning indenfor lovstof og den 

svære samtale samt vejledning inden for sund ledelse, 

kulturpåvirkning, forankring og ejerskab.

• Vejledning i analyse datagrundlag. Viden om hurtig ind-

sats og opfølgning, CSR, social kapital og arbejdsmiljø.

Strategisk, taktisk og operationel  
tilgang til fastholdelse og produktivt 
nærvær sammen med Cabi

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med løsninger, der mat-
cher netop jeres behov, tempo og udfordringer indenfor bæredygtig fastholdelse:

Hanne Holm Andersen, seniorkonsulent, tlf. 2552 0361, mail han@cabiweb.dk

Tid til en ”tilstandsrapport” indenfor strategisk fastholdelse?  
Få fuldt udbytte af potentialet og sidegevinster
Det betaler sig på både den korte og lange bane at iværksætte målrettede tiltag, så ressourcerne bruges 
dér, hvor de giver mest værdi og mening.

Nogle gange fokuserer vi ikke på det nærliggende og basale i bestræbelserne på at opnå hurtige 
resultater. Ofte forfalder vi os til at overgøre vores aktiviteter uden helt at vide, om de lønner sig.

Derfor kan det være en særdeles god investering, at træde et skridt tilbage og vurdere: Er det de 
rette aktiviteter, der er iværksat på rette tidspunkt? Og hvilken værdi skaber de i organisationen?

Planlæg indsatsområder med afsæt i jeres styrker og udfordringer: 


