
Sygemeldinger koster hvert år både virksomheder og samfundet milliarder af kroner. Derfor sætter Cabi fokus på området ved et
sygefraværsevent.
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Stort event: Kom med 360 grader rundt
om forebyggelse af sygefravær

Videnshuset Cabi afholder i uge 47 et stort sygefraværsevent, hvor du ved
deltagelse i ét eller flere webinarer kan blive klogere på, hvordan du
forebygger sygefravær i din organisation. Programmet er spækket med nogle
af landets førende eksperter inden for forebyggelse og håndtering af
sygefravær.

Hver eneste dag er danskere i tusindvis sygemeldt fra deres job.



Sygemeldingerne varierer i omfang. Nogle varer en enkelt dag eller to, mens
andre strækker sig over uger og måneder.

Årsagerne kan være mange. Infektionssygdomme, en dårlig ryg eller skulder,
sygdom i familien, en personlig krise eller arbejdsrelateret stress er blot
nogle få blandt mange eksempler.

Sygemeldingerne koster hvert år både virksomheder og samfundet milliarder
af kroner. Så i en tid, hvor manglen på arbejdskraft når nye rekordhøjder hver
dag, er der al mulig grund til at sætte 
forebyggelse af sygefravær på dagsordenen. Derfor afholder videnshuset Cabi
et stort online sygefraværsevent fra mandag til torsdag i uge 47.

Ansvarlig for eventet, chefkonsulent i Cabi, Birgitte Poulsen, opfordrer alle,
der beskæftiger sig med ledelse og trivsel i offentlige eller private
virksomheder, til at deltage og få inspiration til det daglige arbejde med
sygefravær.

”Det aktuelle antal danskere på sygedagpenge er uacceptabelt, både for den
sygemeldte, virksomheden og for samfundsøkonomien. Derfor vil vi dele
viden, så endnu flere virksomheder bliver klædt bedre på til at forebygge
sygefravær,” siger hun.

Bring dit dilemma på banen
I løbet af fire dage kan alle frit tilmelde sig ét eller flere af de i alt 13 gratis
events, hvor praktikere og forskere inden for sygefraværsområdet vil give
deres bud på, hvordan du kan forebygge sygefravær i din organisation.

På programmet er fx et monopol, hvor fire eksperter sidder klar til at
debattere indsendte dilemmaer fra deltagerne på ugens forskellige events.
Her kan alle, der ønsker sparring på et dilemma, byde ind.

Derudover er der tre Master Classes, hvor deltagerne mod betaling kan
opleve centerleder Ann-Christina Matzen Andreasen, ledelsesforsker Karsten
Mellon og erhvervssociolog Rikke Østergaard gå i dybden med temaerne
”kulturforandringer”, ”tillid i ledelse” og ”mental sundhed på arbejdspladsen”.

Info og tilmelding
Yderligere information om sygefraværseventet og tilmelding til de forskellige



webinarer og Master Classes på dette link: Cabis Sygefraværsevent 2021

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi
arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og
virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle
værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

• Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
• Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
• Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.
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