
 

 

Indsatser i forhold til forebyggelse og håndtering af sygefravær 

 

Dialog med MED-udvalg: 

 MED og måltal for sygefravær 

 

I dialog med MED-udvalget drøftes, hvordan udvalget kan arbejde konstruktivt med 

sygefravær og måltal samt udvælge fokusområder og handlemuligheder.  

 

Målgruppe: MED-udvalg på alle niveauer, bookes via Personalekontoret 

 

MED-klippekort målrettet MED-udvalg på alle niveauer 

 MED og den gode retningslinje 

Servicetjek af MED-udvalgets lokale retningslinjer. 

 MED og forebyggelse af stress 

MED-udvalget arbejder med muligheder for forebyggelse og håndtering af 

stress på arbejdspladsen 

 MED og kerneopgaven 

MED-udvalget arbejder med, hvordan udvalget kan styrke effektivitet og kvali-

tet i den fælles opgaveløsning 

 MED og social kapital 

Omdrejningspunktet er, hvordan MED-udvalget kan arbejde med tillid, retfær-

dighed og samarbejde gennem MED-indflydelse og MED-bestemmelse. 

 MED og psykisk arbejdsmiljø 

MED-udvalget kan fx arbejde med konkrete udfordringer i det psykiske ar-

bejdsmiljø eller fortsat at udvikle og styrke det psykiske arbejdsmiljø 

 Det gode MED-samarbejde 

Hvordan sikrer MED-udvalget den bedst mulige interne arbejdsform, så MED-

maskinen kører som smurt? 

 Kommunikation og sammenhængskraft i MED 

MED-udvalgets evne til langsigtet at bidrage til udvikling af arbejdspladsen og 

samarbejde om kommunens opgaver og mål. 

 

Det konkrete indhold i klippekort aftales med de enkelte MED-udvalg. 

 

Målgruppe: MED-udvalg på alle niveauer, bookes via Personalekontoret 

 

Facilitering af processer i personalegrupper: 

 Det gode samarbejde – leveregler i personalegruppen 

 Den åbne og ærlige dialog 

 Samarbejde på tværs 

 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø 

 

Forløb, indhold og tidsramme tilpasses den enkelte arbejdsplads behov. 

 

Målgruppe: Alle personalegrupper, bookes via Personalekontoret  

 

Personalekontoret 

Dato: 09-10-2019 

Sagsnr.: 19/34611 

Sagsbehandler: Henriette Daabeck  

Direkte tlf.: 7376 7701 

E-mail: had@aabenraa.dk 

 

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/aktiviteter-for-aktoerer-i-med-og-arbejdsmiljoeorganisationen/med-klippekort/


 
 
 
 

 
 

Side 2 af 2 

Undervisning 

 Rundt om sygefravær 

 Den nødvendige samtale 

 

Målgruppe: ledere på alle niveauer. Tilmelding via Nemtilmeld 

 

Undervisning 

 Rundt om sygefravær 

 

Målgruppe: Alle TR og AMR. Tilmelding via Nemtilmeld. (udbydes primo 2020) 

 

 

Trivselsordningen for medarbejdere i Aabenraa Kommune 

Individuelle indsatser: 

 Samtaler ift. til trivsel på arbejdspladsen (ArbejdsmiljøCentret) 

 Samtaler ift. til forebyggelse og håndtering af stress (ArbejdsmiljøCentret) 

 Fysioterapi og træning - individuelt (FysioDanmark Aabenraa/Rødekro) 

 

Gruppebaserede indsatser: 

 Job & Trivsel - forløb ift. til psykisk arbejdsmiljø (ArbejdsmiljøCentret via Per-

sonalekontoret) 

 Forebyggende træningsforløb (Falck HealthCare via Personalekontoret) 

 

Derudover tilbydes AKUT psykologisk krisehjælp, både individuelt og i grupper. (Ar-

bejdsmiljøCentret) 

 

Målgruppe: Alle medarbejdere og arbejdspladser i Aabenraa Kommune. 

 

Kontakt Personalekontoret 

Du er altid velkommen til at kontakte Personalekontoret for vejledning og sparring.  

Du finder kontaktoplysninger her: 

 Kontakt din personalekonsulent 

 Kontakt MED- og arbejdsmiljøteamet 

https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/
https://medarbejderportalen.nemtilmeld.dk/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/med-og-arbejdsmiljoe/sundhedstilbud-for-medarbejdere-i-aabenraa-kommune/trivselsordningen-for-medarbejdere-i-aabenraa-kommune/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/vores-organisation/staben/personaleafdelingen/kontakt-din-personalekonsulent/
https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/vores-organisation/staben/personaleafdelingen/personalekontoret/

