
Få årsager og viden om, 
hvordan I kan pårvirke det 
korte sygefravær 

NEDBRING DET 
KORTE SYGEFRAVÆR 

København d. 22. februar 2018 



DAGENS PROGRAM 

 

Dagens program 
  

 13.30 – 13.40 Velkomst v. VirksomhedsnetværkCabi 

 13.40 – 14.35  Korttidssygefravær – årsagerne bag  
   v. Nikolaj Sejling, markedsdirektør og Rikke Gade,   
   seniorkonsulent i MedHelp  

 14.35 – 15.05  Kaffe og netværk  

 15.05 – 15.45  Hvad ved vi påvirker korttidssygefraværet?  
   v. Dorte Kirkegaard, seniorkonsulent i Cabi 

 15.45 – 16.00  Afrunding 

 



 Flere end 6.200 medlemmer 

 Arrangementer om forebyggelse, fastholdelse  og inklusion 

 Adgang til lokale netværksgrupper 

 Gratis og uforpligtende medlemskab 

 

 

 
  
 Læs mere på cabiweb.dk/vnc 

VirksomhedsnetværkCabi 
- LANDETS STØRSTE NETVÆRK FOR SOCIALT ANSVARLIGE VIRKSOMHEDER 

Netværket er for dig, der 
arbejder med ledelse, 

HR, økonomi, 
arbejdsmiljø eller som 

tillidsvalgt! 





Det er jeres netværk 

 Input & idéer til et endnu bedre netværk - kom endelig med det! 

 Erfaringsdeling – Vil I dele jeres erfaringer ved et arrangement?  

 Værtskab – Vil I lægge hus til et arrangement?  

 Medarrangør – Vil I være med til at forme et arrangement?   

 

Kontakt Dorte Kirkegaard: tlf. 20805007, dor@cabiweb.dk 

 



Kurser målrettet ledere og HR-ansvarlige 

Forebyg og håndter stress 
 17. april i Aarhus og 9. oktober i København 

Skal din nye medarbejder være en flygtning? 
 3. maj i Aarhus og 13. september i København 

Om bæredygtige fastholdelsesforløb for den 

professionelle HR-partner 
 15. maj i København og 24. oktober i Aarhus 

 

 

 

 

TJEK KURSUSKATALOG   
Find program og alt om tilmelding  

http://www.cabiweb.dk/kursertilvirksomheder/  

 
 
 

Den svære samtale om sygefravær og trivsel 
 29. august i Aarhus og 30. oktober i København 

Tag hånd om det påvirkelige korttidsfravær 
 29. september i København og 22. november i Aarhus 

Kulturmødet på arbejdspladsen 

 3. oktober i Aarhus og 28. november i København 

 

 

 

http://www.cabiweb.dk/kursertilvirksomheder/
http://www.cabiweb.dk/kursertilvirksomheder/


Gratis rådgivning om socialt 

ansvar på tlf. 86 12 88 55 

eller cabiweb.dk/ 

spoergeksperten 

Værktøjskasse til 

sygefravær og viden om 

socialt ansvar på 

cabiweb.dk 

Konsulentydelser   

og kurser inden for fx 

Sygefravær og Ledelse & HR. 

Det kan du få hos Cabi 



Kommende arrangementer i Region Hovedstaden 

20. Marts              Workshop: Mål og synliggør værdien 
                               din virksomheds sociale  ansvar 
 
24. april               Grib ind – godt kollegaskab uden 
                                mobning 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
  



SLIDE / 

TAK FOR I DAG 

KONTAKT 
Dorte Rosendahl Kirkegaard 
Ansvarlig for Virksomheds-
netværkCabi i Region Hovedstaden 
 
Tlf. 2080 5007 
dor@cabiweb.dk 
 
Cabi – bedre arbejde til flere 
Aaboulevarden 70, 3. sal 
8000 Aarhus C 
 
Njalsgade 72 
2300 København S 

Cabi/linkedin 

Cabi/facebook 

#Cabi 

FIND MATERIALER 
FRA DAGEN PÅ 

CABIWEB.DK/VNC 

https://twitter.com/quarmony

