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DET HÄR ÄR HÅLLBART YRKESLIV
I denna inledande träff kommer vi att presentera Projektet Hållbart yrkesliv och dess 
aktörer.  Vi kommer mötas för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att främja 
hållbart yrkesliv och sänka sjukpenningtalen i Skara.  (PLATS: Rosers)
 
HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP
Merlina Poljak Käll har flera års erfarenhet av chefskap och ledarskap i olika typer av 
verksamheter. Nu arbetar hon som enhetschef inom Skara kommun. Hon kommer  tala 
om vikten av att synliggöra sina medarbetare, prioriteringar och ge konkreta verktyg på 
hur man kan arbeta som en god ledare. (PLATS: Rosers)

SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN - SÅ GÅR DEN TILL 
Susanne Ottosson och Peter Larsson, Försäkringskassan
Från sjukanmälan till återgång till arbete. Vilka kontakter knyts? Vilka olika möten genom-
förs? Vad händer på vägen?  (PLATS: Rosers)

JA TILL ARBETSGLÄDJE  - FÖRELÄSNING 9:30-15:00
Christina Stielli  är en välkänd talare och författare kring arbetsglädje, lycka 
och utveckling.  Vad är egentligen glädje på jobbet, kan man älska sina 
arbetsdagar och varför är det livsviktigt?  (PLATS: Rosers)

HUR FÅR MAN IHOP SITT LIVSPUSSEL?
Madelaine Agosti forskar och arbetar med hur arbetsliv och privatliv påverkar varandra. 
Vilka resurser är det som spelar roll för att skapa balans? (PLATS:  Jula)

VAD ÄR SJUKDOM OCH VAD ÄR ARBETSRELATERAT?
Karin Starzmann arbetar som läkare och forskar kring sjukskrivningar.  Diagnosens 
betydelse för lyckad rehabilitering och fakta kring  de vanligaste diagnoserna på läkarinty-
gen.  Hur samverkar vi bäst för att förebygga sjukskrivning?   (PLATS: Jula)

HITTA DET RÄTTA ARBETET
Arbetsförmedlingen berättar om möjligheter till omställning.  Vilken hjälp kan man få när 
livet tar en vändning? Att stötta människor och verksamheter att växa genom rätt 
kompetens.   (PLATS: Jula)

GUIDE TILL HÅLLBART YRKESLIV I SKARA
Konkreta verktyg kring Hållbart yrkesliv. Avrundning och avslut av projektet. Hur arbetar 
vi vidare?  Vilka utvecklingsområden finns?  ( PLATS:  Jula)

Välkommen på Nätverksfrukost för chefer och ledare i Skara och Götene. I en serie på åtta 
tillfällen kommer vi att belysa olika tema som alla kretsar kring samordning och främjandet 
av ett hållbart yrkesliv.  Urvalet bygger på erfarenheter från Tidaholmsprojektet, vårens 
workshops och Era önskemål. 

Träffarna inleds med frukostmingel kl. 08.15. Mellan kl. 9.00-11.00 är det föreläsning och 
workshop.  Anmälan skickas till Erica Boegård; erica.boegard@skara.se.  Märk mailet med 
Nätverksfrukost samt vilka datum du vill/kan deltaga. Senast en vecka innan varje tillfälle.

NÄTVERKSFRUKOST


