
BESTIL EN KAMPAGNEPAKKE
Du kan være med til at sprede budskabet om, at sygdom og arbejde ikke behøver at udelukke 
hinanden ved at bestille en kampagnepakke til arbejdspladsen. Del foldere og skrabelodder 
ud til kolleger og medarbejdere, og hæng plakaten op et sted, hvor den bliver set.

FOLDER
Folderen opfordrer til dialog på arbejdspladsen for at bryde 
tabuer om sygdom og arbejde. Den beskriver også kort de nye 
værktøjer, som kan sikre en god dialog.
A5, tværformat – 7 versioner med forskellige forsider.

SÅDAN BESTILLER DU EN KAMPAGNEPAKKE
Bestil kampagnepakker på www.sygmedjob.dk/kampagnematerialer

LILLE PAKKE 
· 5 foldere 
· 5 skrabelodder
· 2 plakater

MELLEM PAKKE 
· 20 foldere 
· 20 skrabelodder
· 2 plakater

STOR PAKKE 
· 100 foldere 
· 100 skrabelodder
· 5 plakater

PLAKAT
Med fire forskellige rim og kampagnens budskab. 
A2-format.

SKRABELODDER
Skrab et rim og se, om du har vundet en iPhone på sygmedjob.dk

MINI-UDSTILLING
Man kan låne 1-3 roll up-bannere (85 x 200 cm), som kan udgøre  
en lille udstilling til konferencer, stormøder eller i kantiner. Hør om 
mulighederne ved at skrive en mail til sygmedjob@adviceas.dk

Syg – og hvad Så med jobbet?

Der er mange fordomme og 

tabuer forbundet med arbejde og 

sygdom. En af dem er, at syge har 

bedst af at blive hjemme under 

dynen, indtil de er raske igen. 

Men sygdom og arbejde er ikke 

altid hinandens modsætninger.

Faktisk kommer mange langvarigt syge 

hurtigere tilbage på arbejde, hvis de bevarer 

kontakten til deres kolleger og arbejdsplads, 

mens de er syge. Omvendt er der stor risiko 

for, at langtidssygemeldte ryger ind i en ond 

cirkel og dropper helt ud af arbejdsmarkedet, 

hvis kontakten forsvinder.

Der er selvfølgelig sygdomsforløb, som er 

så alvorlige, at spørgsmål om arbejde og at 

holde sig i gang slet ikke er aktuelle. Men selv 

her kan kontakt til arbejdspladsen have en 

positiv effekt.

dialog på arbejdSpladSen

Dialog er vigtigt, hvis vi skal bryde tabuer om 

sygdom og arbejde. Derfor har alle arbejds-

givere i dag pligt til at holde en samtale med 

deres sygemeldte medarbejdere, inden der er 

gået fire uger. Målet er, at arbejdsgiver og den 

syge medarbejder sammen finder løsninger, 

så medarbejderen i en eller anden grad kan 

fastholde kontakten til arbejdspladsen – til 

glæde for begge parter.

Er nedsat tid en mulighed i en periode? Kan 

arbejdsopgaverne justeres? Er der hjælpe-

midler, som kan gøre det lettere at komme 

i gang igen? Mulighederne er mange, hvis 

man tør tage dialogen. 

Samtalen skal altså ikke handle om, hvad 

medarbejderen fejler. Det er en privatsag, som 

den sygemeldte har ret til at holde for sig selv. 

Men mange vælger at være åbne om deres 

sygdom, og det må de naturligvis gerne. 

den gode Samtale

Men hvordan får man en god dialog? Det kan 

være svært at tale om sygdom, og det er under 

alle omstændigheder en stor udfordring, når 

en medarbejder er syg i længere tid – både for 

ledelsen, den syge og kollegerne. 

Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at 

åbenhed og fokus på den sygemeldtes fremtid 

på arbejdspladsen er vejen frem. 

nye værktøjer til  

bedre dialog

• Sygefraværsamtale: Alle virksomheder 

 skal holde en samtale med deres langtids- 

 sygemeldte medarbejdere senest fire uger  

 efter første sygedag. Samtalen skal være  

 med til at skabe en dialog om, hvordan  

 medarbejderen hurtigst muligt kan  

 komme tilbage.

• Mulighedserklæring: Der er kommet 

 en ny lægeerklæring til virksomheder,  

 som hedder en mulighedserklæring.  

 Den sætter fokus på, hvad den sygemeldte  

 kan på trods af sin sygdom.

• Fastholdelsesplan: Den sygemeldte 

 medarbejder kan bede arbejdsgiveren  

 om, at de sammen udarbejder en fast- 

 holdelsesplan, som beskriver, hvad den  

 sygemeldte kan klare både her og nu og  

 på længere sigt.

mange langvarigt Syge vil gerne fortSætte på jobbet – og kan godt. måSke med tilpaSSede arbejdSopgaver eller på nedSat tid. man kan nemlig godt have en maSSe at byde på, Selv om man er Syg.

Sygdom er en alvorlig sag, og vi kan alle blive ramt. 

Men vidste du, at mange langvarigt syge gerne vil 

fortsætte på jobbet – og godt kan? Måske med til-

passede arbejdsopgaver eller på nedsat tid. Man kan 

nemlig godt have en masse at byde på, selv om man 

er syg. Aktivitet og kontakt til kolleger og arbejds-

plads kan faktisk være afgørende, når det gælder 

den syges muligheder for at vende tilbage.

Sygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden SYG
MED
JOB

S y g m e d j o b .dk

Hjerteopereret 

hjerneforsker 

tester 

tankebaner Sygdom er en alvorlig sag, og vi kan alle blive ramt. Men vidste du, 

at mange langvarigt syge gerne vil fortsætte på jobbet – og godt kan? 

Måske med tilpassede arbejdsopgaver eller på nedsat tid. Man kan 

nemlig godt have en masse at byde på, selv om man er syg. Aktivitet 

og kontakt til kolleger og arbejdsplads kan faktisk være afgørende, 

når det gælder den syges muligheder for at vende tilbage.

Sygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden SYG
MED
JOB

Piskesmælds- 

plaget  
pædagog  
tryllebinder  

tumlinger

S y g m e d j o b .dk

Stressramt 

sosuhjælper  

klarer  

kørestolen

Sygdom er en alvorlig sag, og vi kan alle blive ramt. 

Men vidste du, at mange langvarigt syge gerne vil 

fortsætte på jobbet – og godt kan? Måske med til-

passede arbejdsopgaver eller på nedsat tid. Man kan 

nemlig godt have en masse at byde på, selv om man 

er syg. Aktivitet og kontakt til kolleger og arbejdsplads 

kan faktisk være afgørende, når det gælder den syges 

muligheder for at vende tilbage.

Sygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden SYG
MED
JOB

S y g m e d j o b .dk

Syg – og hvad Så med jobbet?Der er mange fordomme og tabuer forbundet med arbejde og sygdom. En af dem er, at syge har bedst af at blive hjemme under dynen, indtil de er raske igen. Men sygdom og arbejde er ikke altid hinandens modsætninger.
Faktisk kommer mange langvarigt syge hurtigere tilbage på arbejde, hvis de bevarer kontakten til deres kolleger og arbejdsplads, mens de er syge. Omvendt er der stor risiko for, at langtidssygemeldte ryger ind i en ond cirkel og dropper helt ud af arbejdsmarkedet, hvis kontakten forsvinder.

Der er selvfølgelig sygdomsforløb, som er så alvorlige, at spørgsmål om arbejde og at holde sig i gang slet ikke er aktuelle. Men selv 

her kan kontakt til arbejdspladsen have en positiv effekt.

dialog på arbejdSpladSenDialog er vigtigt, hvis vi skal bryde tabuer om sygdom og arbejde. Derfor har alle arbejds-

givere i dag pligt til at holde en samtale med deres sygemeldte medarbejdere, inden der er gået fire uger. Målet er, at arbejdsgiver og den syge medarbejder sammen finder løsninger, så medarbejderen i en eller anden grad kan fastholde kontakten til arbejdspladsen – til glæde for begge parter.

Er nedsat tid en mulighed i en periode? Kan arbejdsopgaverne justeres? Er der hjælpe-midler, som kan gøre det lettere at komme i gang igen? Mulighederne er mange, hvis man tør tage dialogen. 

Samtalen skal altså ikke handle om, hvad medarbejderen fejler. Det er en privatsag, som den sygemeldte har ret til at holde for sig selv. Men mange vælger at være åbne om deres sygdom, og det må de naturligvis gerne. 

den gode SamtaleMen hvordan får man en god dialog? Det kan være svært at tale om sygdom, og det er under alle omstændigheder en stor udfordring, når en medarbejder er syg i længere tid – både for ledelsen, den syge og kollegerne. 

Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at åbenhed og fokus på den sygemeldtes fremtid på arbejdspladsen er vejen frem. 

nye værktøjer til  bedre dialog
• Sygefraværsamtale: Alle virksomheder  skal holde en samtale med deres langtids-  sygemeldte medarbejdere senest fire uger   efter første sygedag. Samtalen skal være   med til at skabe en dialog om, hvordan   medarbejderen hurtigst muligt kan   komme tilbage.

• Mulighedserklæring: Der er kommet  en ny lægeerklæring til virksomheder,   som hedder en mulighedserklæring.   Den sætter fokus på, hvad den sygemeldte   kan på trods af sin sygdom.

• Fastholdelsesplan: Den sygemeldte  medarbejder kan bede arbejdsgiveren   om, at de sammen udarbejder en fast-  holdelsesplan, som beskriver, hvad den   sygemeldte kan klare både her og nu og   på længere sigt.

mange langvarigt Syge vil gerne fortSætte på jobbet – og kan godt. måSke med tilpaSSede arbejdSopgaver eller på nedSat tid. man kan nemlig godt have en maSSe at byde på, Selv om man er Syg.

Sygdom er en alvorlig sag, og vi kan alle blive ramt. Men vidste du, at mange langvarigt syge gerne vil fortsætte på jobbet – og godt kan? Måske med til-passede arbejdsopgaver eller på nedsat tid. Man kan 

nemlig godt have en masse at byde på, selv om man er syg. Aktivitet og kontakt til kolleger og arbejds-plads kan faktisk være afgørende, når det gælder den syges muligheder for at vende tilbage.

Sygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden

SYG
MED
JOBS y g m e d j o b .d k

Hjerteopereret 
hjerneforsker 
tester 
tankebaner

Sygdom er en alvorlig sag, og vi kan alle blive ramt. Men vidste du, 

at mange langvarigt syge gerne vil fortsætte på jobbet – og godt kan? 

Måske med tilpassede arbejdsopgaver eller på nedsat tid. Man kan 

nemlig godt have en masse at byde på, selv om man er syg. Aktivitet 

og kontakt til kolleger og arbejdsplads kan faktisk være afgørende, 

når det gælder den syges muligheder for at vende tilbage.

Sygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden

SYG
MED
JOB

Piskesmælds- plaget  
pædagog  tryllebinder  tumlinger

S y g m e d j o b .dk

Stressramt 
sosuhjælper  
klarer  
kørestolen

Sygdom er en alvorlig sag, og vi kan alle blive ramt. Men vidste du, at mange langvarigt syge gerne vil fortsætte på jobbet – og godt kan? Måske med til-passede arbejdsopgaver eller på nedsat tid. Man kan 

nemlig godt have en masse at byde på, selv om man er syg. Aktivitet og kontakt til kolleger og arbejdsplads kan faktisk være afgørende, når det gælder den syges muligheder for at vende tilbage.

Sygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden

SYG
MED
JOBS y g m e d j o b .d k

SYG
MED
JOBSygdom og arbejde behøver ikke at udelukke hinanden

Sygmedjob-kampagnen er en del af trepartSaftalen om Sygefravær, Som er indgået af:

Sygmedjob.dk

· Læs mere om sygdom og arbejde på sygmedjob.dk
· Se, hvordan Annette kom i gang igen
· Lav dit eget rim, og vind en iPhone

klar til at blive Syg med job?

Test, hvad du ved om at være syg og stadig have  
et arbejde. Tag hele testen på sygmedjob.dk

Hvor mange langtidssyge dropper helt ud af 
arbejdsmarkedet, hvis de har været væk fra deres 
arbejde i et år? Se svaret et andet sted på siden. 

    5 %     10 %     20 %

20% er det rigtige svar.

Skulderskadet 
skolelærer 
underviser 
ungerne


