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Opdateret september 2019 

 

Nedbring sygefraværet 

- i din virksomhed 
 

Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at fastholde og sikre en effektiv arbejdskraft. 

I dette dokument kan du få overblik over, hvilke tilbud der findes i ArbejdskraftAlliancen for din virksomhed 

og medarbejdere i forhold til at nedbringe sygefraværet. 

Beskrivelserne er en kort introduktion, hvor du hurtigt og let kan få overblik over mulighederne.  

Ønsker du nærmere dialog eller hjælp? 

Kontakt mig 

 

PROJEKTLEDER DENNIS THYSSEN 

Jeg hjælper med at finde den rigtige løsning for din virksomhed. 

Tlf. 55 88 52 48 

E-mail: dlt@naestvederhverv.dk 

www.arbejdskraftalliancen.dk  
 

mailto:dlt@naestvederhverv.dk
http://www.arbejdskraftalliancen.dk/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD0vb4m-zSAhWGPhQKHVUsDUIQjRwIBw&url=https://dit-naestved.dk/event/ivaerksaettercafe/&psig=AFQjCNFBN_MtBgYz3WAqllCQVMnX-RU0AQ&ust=1490344468546016
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Center for Arbejdsmarked (Næstved jobcenter) 
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved 
 

Center for Arbejdsmarked har to hovedformål: At forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har 

brug for. Og at hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher deres kompetencer og situation. 

Herunder:  

• At understøtte virksomhedernes rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejderne. 

• At modvirke ubalancer på arbejdsmarkedet. 

• At borgerne via indsatser og services bliver attraktive at ansætte for virksomheden. 

 

Nedbring sygefraværet 

Center for Arbejdsmarked står klar til at hjælpe jeres virksomhed med viden og erfaring med at begrænse 

sygefravær og sikre fastholdelse. Til gavn for både dig som leder, din bundlinje og din medarbejder.  

Center for Arbejdsmarked støtter og rådgiver virksomheder, der ønsker at fastholde ressourcer og 

kompetencer i huset. Få gode værktøjer, viden og inspiration til hvordan du kan nedbringe sygefraværet og 

fastholde medarbejdere i din virksomhed, kontakt Center for Arbejdsmarked.  

 

Center for Arbejdsmarked kan hjælpe jer med: 

• Mulighed for drøftelse af procedure ifm. sygefravær 

• Rådgivning om støttemulighederne i lovgivningen 

• Hjælp når dine medarbejdere viser tegn på langvarig sygdom 

 
Den direkte vej til Jobcenter Erhverv: 
vkc@naestved.dk  
Tlf. 20 16 65 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vkc@naestved.dk
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Konsulenthuset Hartmanns  
Brogade 9, 4700 Næstved  
 
Hartmanns er et konsulenthus med fokus på ansættelse, udvikling og fastholdelse af medarbejdere. 

Organisatorisk arbejdsmiljø får stadig større betydning for organisationers resultater, sammenhængskraft 

og udvikling. Arbejdsmiljøet kan accelerere din afdelings- eller organisations udvikling og vækst. Tilsvarende 

kan det hæmme udvikling og vækst ved højt sygefravær og stress. 50-60% af alle sygemeldinger skyldes 

dårligt arbejdsmiljø og manglende håndtering af konflikter. 

 

Hartmanns er autoriseret arbejdsmiljørådgiver af Arbejdstilsynet indenfor psykosocialt arbejdsmiljø, der 

også omfatter sygefravær. Vores erhvervspsykologer og konsulenter med speciale i psykologi bistår med:  

• Afdækning af årsagerne til sygefravær  

• Indsatser målrettet reduktion og håndtering af sygefravær 

 

De har erfaring med at reducere sygefravær i organisationer ved at:  

• Etablere og tage ansvar for sunde arbejdspladsfællesskaber  

• Gennemføre den svære samtale  

• Håndtere konflikter 

• Spotte og håndtere stress  

• Følge op på sygefravær og forventningsafstemme tilbagekomst efter sygdom  

 

Kontakt dem for en uforpligtende dialog om, hvordan en målrettet indsats i det psykiske arbejdsmiljø kan 

reducere sygefravær og forbedre bundlinjen i din organisation. 

 

Kontakt Brogade 4700 Næstved +45 7020 0383 info@hartmanns.dk - www.hartmanns.dk   

Kontakt Ulla Møller, Sales Relations Manager på ulla.moeller@hartmanns.dk  eller 4121 1419 

 

Om Hartmanns 

Hartmanns er et nordisk konsulenthus i jobmarkedet med internationale partnerskaber over det meste af 

verden, Hartmanns er grundlagt i 1996. Hvert år samarbejder de med 6.000 danske og internationale 

organisationer og kommuner. De bygger bro mellem organisationer og kandidater, hvor målet er at skabe 

flere vindere på arbejdsmarkedet. Hartmanns bygger relationer i organisationer, hvor målet er at skabe 

trivsel, udvikling og produktivitet. De bygger veje ind i fremtidens arbejdsmarked med et mål om, at deres 

samarbejdspartnere går kompetente og oplyste ind i de forandringer og transformationer, som er et vilkår. 

mailto:info@hartmanns.dk
http://www.hartmanns.dk/
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