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Sygdom og barsel
Vidste du, at godtgørelser for overtrædelse  
af ligebehandlingslovens regler ved opsigelse  
af gravide kan være nogle af de højeste en  
arbejdsgiver kan komme til at betale? 

Og vidste du, at langvarig sygdom kan være et 
handicap, som betyder, at virksomheden skal 
håndtere sygdomsfravær på en bestemt måde? 

Der er mange ting at holde styr på som arbejds-
giver, når en medarbejder bliver syg eller skal på 
barsel. På dette kursus får du en grundlæggende 
viden om reglerne vedrørende sygdom og barsel, 
herunder også en række problemstillinger, der 
knytter sig hertil.

Emnerne er bl.a.:
•  Sygdom som lovlig fraværsgrund
•  Betalingsforpligtelser under sygdom og refusion 

af sygedagpenge 
•  Opfølgning på sygefravær, herunder ved 
 samtaler og lægeerklæringer
• Forløbet ved kommunen
• Opsigelse ved sygdom
• Sygdom og handicap

• Retten til barselsorlov
•  Betalingsforpligtelser under barsel  

og refusion af barselsdagpenge
• Barselsudligning gennem GLS-A
•  Rettigheder under og i forbindelse med  

graviditet og barsel
•  Graviditetsbetinget sygdom  

og fertilitetsbehandling
• Opsigelse i forbindelse med graviditet og barsel
• Persondataretlige forhold

Undervisning og målgruppe
Kurset vil være en blanding af undervisning,  
gruppediskussioner og cases til illustration af de  
udfordringer, som arbejdsgivere står overfor i  
forbindelse med medarbejderes sygdom og barsel.
Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere og 
andre der beskæftiger sig med personalejura samt 
lønadministration.

Hvor og hvornår: 
Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, 
Tirsdag d. 1. oktober  2019,  kl. 09:00 – 15:30

Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N., 
Tirsdag d. 8. oktober  2019,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
• Viden om medarbejdernes og virksomhedens rettigheder
• Kendskab til de mulige faldgruber for arbejdsgivere i forbindelse  
 med medarbejderes sygdom og barsel
• Konkrete forslag til håndtering af og opfølgning på medarbejderes sygefravær
• Mulighed for sparring med øvrige virksomheder om deres håndtering af sygdom og barsel

Tilmelding: 
Dorte Ehrenreich-Petersen: dme@gls-a.dk

Deltagergebyr:  500 kr. excl. Moms for medlemsvirksomheder.
 3.000 kr. excl. moms for ikke-medlemmer.

Der vil være mulighed for at søge løntabsrefusion fra  
kompetencefonden for deltagere omfattet af en GLS-A- 
overenskomst efter gældende regler.


