For virksomheder

Skru ned for sygefraværet

– og spar på udgifterne

At tage hånd om syge medarbejdere tidligt giver gevinst både menneskeligt og økonomisk.
Møldrup § Kjeldsen hjælper din virksomhed med at forebygge og formindske langvarigt sygefravær.
Vi kan bl.a. hjælpe med at:
Forebygge langvarigt sygefravær
Få medarbejdere tilbage i arbejde hurtigt og langtidsholdbart
Sikre en god tilbagevenden og forhindre nye sygemeldinger
Vise vej igennem det kommunale system og sikre en koordineret indsats
Støtte og rådgive i forhold til muligheder og lovgivning
Vi skræddersyr den løsning, der matcher netop din virksomheds behov.
Fordi den rette indsats giver størst gevinst for både virksomhed og medarbejder.
Med Møldrup § Kjeldsen som samarbejdspartner får I adgang til den nyeste viden inden for
stressvejledning, forebyggelse af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere.
Dermed kan I fokusere på virksomheden, og medarbejderen kan bruge sine kræfter på
at genfinde arbejdsglæden.
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Vi leverer en løsning, der holder i længden

Hvad tilbyder vi?

Møldrup § Kjeldsen har et mål om altid at levere den bedst mulige løsning uanset,
hvor i sygeforløbet medarbejderen er.

Møldrup § Kjeldsen leverer overskuelige og veltilrettelagte sagsforløb for virksomhed og
medarbejder. Vi tilbyder:

Vi har solid erfaring og yder en faglig kompetent og professionel service inden for:

Forebyggelse og fastholdelse

Har I en medarbejder, der er i risiko for at blive sygemeldt i længere tid, eller som har mange
sporadiske sygedage, kan vi hjælpe med at forebygge.

Tidlig aktiv indsats

Hvis en medarbejder er sygdomstruet eller sygemeldt for nyligt, kan vi sikre en tidlig og aktiv indsats.

Længerevarende sygemelding

Når en medarbejder har været længe væk fra arbejdspladsen, kræver det en ekstra indsats at
hjælpe vedkommende tilbage igen og forhinde tilbagefald.

Før og under
sygemelding:

Efter
raskmelding:

Rådgivning
og sparring

4 måneders forløb

4 måneders forløb

der mærkbart forebygger
langvarigt sygefravær og får
medarbejderen hurtigt og
sikkert tilbage i jobbet.

som reducerer risikoen for
tilbagefald og ny syge
melding.

Fx omkring udformning af
sygefraværspolitik og dialog
om, hvordan den kan gribes
an i jeres virksomhed.

Efterværn

Giv medarbejderen en god ny begyndelse og forebyg tilbagefald med et struktureret efterværn.
Vi har kendskab til en bred vifte af værktøj, som kan medvirke til at forebygge sygefravær.
Eksempelvis kan vi bidrage med:

Hvordan arbejder vi?
Der findes ingen holdbar snuptagsløsning, som giver lavt sygefravær og god trivsel.
Et langtidsholdbart resultat kræver en strategisk tilgang og et langsigtet fokus.

Stressvejledning
Mentorordning
Overblik over kommunale tilbud (motion, misbrugsafvænning mv.)
Assistance til den skriftlige kommunikation med kommunen
Kendskab til Beskæftigelseslovens muligheder for handikapkompenserende ydelser

Det sikrer vi ved at tilbyde en tidlig og koordinerende indsats, hvor vi samtidig hjælper virksom
heden med at leve op til de lovgivningsmæssige krav, der er forbundet med en sygemelding.

Indledende samtale

Som udgangspunkt indleder vi med en rundbordssamtale. Afhængig af problemstillingen besluttes
det, hvilke parter det er relevant at inddrage i samtalen.
Her gennemgår vi i fællesskab mulighederne for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen,
før det ender med en sygemelding og/eller mulighederne for at iværksætte aktive tiltag, der kan
bringe medarbejderen hurtigt og sikkert tilbage.

Forløb

I fællesskab med virksomhed og medarbejder skræddersyes en realistisk og fremadrettet plan
for tilbagevenden. Vi inddrager arbejdsgiver i processen og giver løbende information om med
arbejderens fremskridt.

Tidlig indsats betaler sig
Erfaring viser, at en sygemeldt medarbejders tilknytning til arbejdspladsen
er udfordret allerede efter 6-8 uger. Det kan betyde tab af kompetencer,
forstyrrelse af de andre medarbejdere og udgifter for virksomheden.
Derfor har det afgørende betydning for både virksomhed og medarbejder,
at der gøres noget hurtigt og aktivt.

Efterværn

Med henblik på at give medarbejderen en god ny begyndelse og forbygge tilbagefald afholder vi
opfølgningsmøder efter behov i op til 4 måneder efter raskmelding.

Møldrup § Kjeldsen | tlf. 2266 6849 eller 3048 2108

info@mkkonsulenthuset.dk | mkkonsulenthuset.dk

Anette Kjeldsen
Uddannet socialformidler, stressvejleder og
coach.
Har arbejdet med beskæftigelse siden
1988 som vikar, sagsbehandler, faglig
konsulent og mødeleder ved rehabiliteringsmøder.
Har indgående kendskab til lovgivningen
inden for beskæftigelsesområdet.

Dorte Møldrup
Uddannet socialrådgiver, stressvejleder og
coach.
Har siden 1998 arbejdet som sagsbehandler,
faglig konsulent og funktionsleder.
Stor indsigt i beskæftigelsesområdet på
forskellige niveauer.

Møldrup § Kjeldsen står klar til at hjælpe!
Møldrup § Kjeldsen Konsulenthuset tilbyder specialiserede
socialfaglige ydelser og stressvejledning.
Vi engagerer os i enhver opgave, stor som lille, og garanterer altid en
faglig kompetent og professionel service.
Hvad kan vi?
Vi støtter og rådgiver virksomheder og medarbejdere før, under og
efter sygemelding. Med mange års erfaring fra beskæftigelsesområ
det kan vi forebygge og forkorte sygefravær og hjælpe medarbejdere
hurtigt og sikkert tilbage i virksomheden.
Hvorfor vælge Møldrup § Kjeldsen?
Vi kombinerer den nyeste viden og lovgivning med et bredt metode
kendskab og solid faglig erfaring.
Med os som sparringspartner er I sikret en sammenhængende og
effektiv indsats, der forebygger sygefravær og hjælper sygemeldte
hurtigt tilbage i job.
Lad os så komme i gang!
Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med
løsninger, der matcher netop jeres behov og udfordringer i forhold til
sygefravær.

Få din stresssygemeldte
medarbejder godt tilbage
Stress hos medarbejdere er
en udfordring, virksomheder
i dag er nødt til at forholde
sig til.
Stress er omkostningstungt
både personligt og økono
misk, for stresssymptomer
kan føre til nedsat perfor
mance og langvarigt syge
fravær.
Møldrup § Kjeldsen tilbyder
kvalificeret og målrettet
indsats og konkret viden om
arbejdsrelateret stress.
Vi støtter den sygemeldte
medarbejder under syge
fraværet og hjælper dem
godt og varigt til
bage til
arbejdet.

Vi har 24 timers responstid!
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