Har du en sygemeldt medarbejder?
Få råd og vejledning via fastholdelsestelefonen

72 53 74 50
sdpfasttrack-vp@fmk.dk

Arbejdsfastholdelse
— En service til din virksomhed —

Har du en sygemeldt medarbejder?
Få råd og vejledning via fastholdelsestelefonen

72 53 74 50
sdpfasttrack-vp@fmk.dk
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Forebyggelse af (langvarigt) sygefravær
Få råd og vejledning via fastholdelsestelefonen: 72 53 74 50
Jobcenter Faaborg-Midtfyn opfordrer til tidligt samarbejde med arbejdsgivere med henblik på
forebyggelse og nedbringelse af sygefravær.
Kontakt os vedrørende fastholdelse af ny-sygemeldte medarbejdere og medarbejdere i risiko
for sygemelding.
Vi tilbyder bl.a.:
 Generel råd og vejledning—før, under og efter et sygeforløb
 Deltagelse i møder på arbejdspladsen: Et tværfagligt møde med din medarbejder i centrum og med fokus på driften
 Delvis raskmelding: Individuel aftale med dig og din medarbejder om at starte op på nedsat timetal

Har du en sygemeldt
medarbejder?

 Arbejdsredskaber & indretning af arbejdspladsen: Sammen med dig undersøge mulighederne for at aflaste din medarbejder i forhold til konkrete skånehensyn

Fastholdelses-

 Personlig assistance: Kan ydes til medarbejdere, der på grund af en varig fysisk/psykisk
funktionsnedsættelse har behov for praktisk bistand eller særlig personlig støtte for at varetage arbejdet

72 53 74 50

telefonen

 §56-aftale: Giver sygedagpengerefusion fra 1. sygedag ved kronisk eller langvarig sygdom, der medfører fravær mere end 10 dage om året

Forebyggelse af (langvarigt) sygefravær
Få råd og vejledning via fastholdelsestelefonen: 72 53 74 50
Jobcenter Faaborg-Midtfyn opfordrer til tidligt samarbejde med arbejdsgivere med henblik på
forebyggelse og nedbringelse af sygefravær.
Kontakt os vedrørende fastholdelse af ny-sygemeldte medarbejdere og medarbejdere i risiko
for sygemelding.
Vi tilbyder bl.a.:
 Generel råd og vejledning—før, under og efter et sygeforløb
 Deltagelse i møder på arbejdspladsen: Et tværfagligt møde med din medarbejder i centrum og med fokus på driften
 Delvis raskmelding: Individuel aftale med dig og din medarbejder om at starte op på nedsat timetal

Har du en sygemeldt
medarbejder?

 Arbejdsredskaber & indretning af arbejdspladsen: Sammen med dig undersøge mulighederne for at aflaste din medarbejder i forhold til konkrete skånehensyn

Fastholdelses-

 Personlig assistance: Kan ydes til medarbejdere, der på grund af en varig fysisk/psykisk
funktionsnedsættelse har behov for praktisk bistand eller særlig personlig støtte for at varetage arbejdet

72 53 74 50

 §56-aftale: Giver sygedagpengerefusion fra 1. sygedag ved kronisk eller langvarig sygdom, der medfører fravær mere end 10 dage om året

telefonen

