
 
 
 
 
 
Til formand og næstformand i Hovedudvalget 
Att.: HR-/personalechef 
 
 

Genoptryk og kommunal konference  
En kur mod sygefravær? – nye perspektiver 

 
Hermed fremsendes et par eksemplarer af magasinet ”En kur mod sygefravær?” fra 2014, der har 
været efterspurgt og nu er blevet genoptrykt. Samtidig indbydes I til en gratis konference med ny 
inspiration til at arbejde helhedsorienteret med at reducere jeres sygefravær.  
På konference præsenteres undersøgelsen og erfaringer fra de deltagende kommuner som magasinet 
bygger på. Herudover indeholder konferencen flere nye teoretiske og praktiske perspektiver på 
forebyggelse af sygefravær – herunder ny viden i forhold til stress og stresshåndtering. 
 

Fredag d. 13. november 2015 kl. 9.30 – 16.00 
I Centralværkstedet 

Værkmestergade 7-9, 8000 Aarhus C. 
 
Konferencen henvender sig især til kommunens topledelse, medlemmer af Hovedudvalg samt de 
kommunale HR-afdelinger. 
 
Programmet i overskrifter: 
9.00-9.30 Morgenmad 
9.30-10.00 Velkomst og præsentation af undersøgelsens konklusioner 
10.00-10.45 Oplæg ved lektor Ole Henning Sørensen – Sygefravær og social kapital 
10.45-11.00 Pause 
11.00-12.30 Præsentation af erfaringer og praksis hos de deltagende kommuner Århus, Høje 

Taastrup og Skive Kommune 
12.30-13.15 Frokost 
13.15-13.45 Rudersdal Kommunes anvendelse af magasinets analyseapparat og indsatser 
13.45-14.45 Horsens og Fredericia Kommunes forebyggende indsatser 
14.45-15.00 Pause 
15.00-16.00 Oplæg og dialog ved  

- ph.d. Pernille Pedersen – Nye måder at forebygge stressrelateret sygefravær  
- ph.d. Tanja Kirkegaard - Kollektive stressprocesser 

Tilmeld dig konferencen på www.kl.dk/sygefravaer. Det er gratis at deltage, men der opkræves et 
gebyr på 500 kr., ved manglende fremmøde. Du er dog velkommen til at sende en anden i dit sted. Der 
er et begrænset antal pladser ved konferencen, der tildeles til målgruppen efter først-til-mølle-
princippet. 
 
Har I brug for yderligere eksemplarer af det trykte magasin eller har du spørgsmål til konferencen, er 
du velkommen til at kontakte projektlederne:  
Magnus Bryde, KL, mbr@kl.dk, tlf. 3370 3216  
Astrid Marianne Hjortø, Forhandlingsfællesskabet, amh@forhandlingsfaellesskabet.dk, tlf. 3347 0624. 
 

Med venlig hilsen 
 

Magnus Bryde, KL og Astrid Marianne Hjortø, Forhandlingsfællesskabet 
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