Fra sygefravær til arbejdsevne

Praktisk information
Dato og tid: 27. februar, 2013 kl. 11.30 – 15.30

Invitation til Sund By Netværkets konference
d. 27. februar 2013
”Fra sygefravær til arbejdsevne”

Sted: Torvehallerne i Vejle, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle
Pris: Det er gratis at deltage
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2013 ved at sende en mail til
post@sundbynetvaerket.dk – oplys navn, arbejdstitel samt arbejdssted
Program: Dagens program er at finde på projektets hjemmeside og vil
løbende blive opdateret (http://sund-by-net.dk/temaer/sundhed-paaarbejdspladsen/european-network-for-workplace-health-promotion/)
Målgruppe: Ledere og nøglemedarbejdere på beskæftigelsesområdet i
kommunerne, HR- og arbejdsmiljømedarbejdere for offentlige og private
virksomheder, Sundhedsafdelinger i kommunerne,
beskæftigelsesregioner, faglige organisationer og private aktører.

Det er gratis for medlemmer af Sund By Netværket
at deltage!
SUND BY NETVÆRKET
Sund By sekretariatet
c/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S
Telefon 33 70 35 80
E-mail: post@sundbynetvaerket.dk
www.sund-by-net.dk

Gratis deltagelse!
Tilmelding: senest 1. februar 2013

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Program

11.30 - 12.15:

Ankomst og sandwich

12.15 - 12.30

Velkomst

12.30- 13.00:

Præsentation af projektet og pjecen ”fra sygefravær
til arbejdsevne”

13.00 - 13.30:

Praksiseksempel: Huset Venture

13.30 - 13.45:

Pause

13.45 - 14.15:

På konferencen præsenteres resultaterne fra projektet i form af praktiske
anbefalinger beskrevet i vejledningen ”Fra sygefravær til arbejdsevne”.
Derudover vil bl.a. den socialøkonomiske virksomhed, Huset Venture, og en
repræsentant fra ”Det store TTA-projekt” holde oplæg om deres arbejde
med at fastholde syge borgere på arbejdsmarkedet.

Praksiseksempel: Syddjurs Kommune, ”Arbejde og
Sundhed – hånd i hånd”

14.15 - 14.30:

Praksiseksempel: Esbjerg Kommune, ”Det store
TTA-projekt”

14.30 - 14.45:

Pause

Sund By Netværkets øvrige vejledninger omkring sundhed på
arbejdspladsen – Sundhed i APV, Etiske overvejelser og Sundhedsledelse –
bliver ligeledes gennemgået på konferencen.

14.45 - 15.15:

Sund By Netværkets temagruppe om sundhed på
arbejdspladsen præsenterer temagruppens øvrige
pjecer og vejledninger:

15.15 - 15.30:

Afslutning

For alle offentlige og private virksomheder er det en udfordring at undgå,
at deres medarbejdere bliver syge, at fastholde de sygemeldte
medarbejdere, og at sørge for, at sygemeldte på bedst mulige måde kan
vende tilbage til arbejdet.
På konferencen kan du få inspiration til hvordan det kan lykkes. Sund By
Netværket har igennem en årrække arbejdet med emnet og udgiver i
forbindelse med konferencen en pjece baseret på den nyeste viden og ”best
practise” på området. Konferencen afholdes som afslutning på projektet
”Sundhedsfremme på arbejdspladsen for personer med kroniske sygdomme –
folkesundhed og arbejde”.

Læs mere om projektet og download gratis Sund By Netværkets
vejledningspjece ”Fra sygefravær til arbejdsevne” på følgende link:
http://sund-by-net.dk/temaer/sundhed-paa-arbejdspladsen/europeannetwork-for-workplace-health-promotion/

For yderligere information kontakt:
Louise Elisabeth Madsen på louise.e.mads@gmail.com eller tlf.
28126446
Inger Kjelgaard, sundhedsrådgiver for virksomheder,
Sundhedscenter Aalborg. Mail: ik-sbu@aalborg.dk eller tlf.
25201918



