
NYHET!

Ingen kostnad

for bedriften. 

Alle kan søke!

Vi hjelper til med å 
løse krevende og fastlåste 
sykefraværssituasjoner

Inko sykefraværshjelp   – din vei mot lavere sykefravær



Fastlåste utfordringer kan løses
Flere virksomheter opplever til tider fastlåste utfordringer med 
lange eller hyppige og gjentagende sykefravær. Årsakene kan være 
flere. Høyt sykefravær kan være krevende både for den som er syk 
og bedriften. Inko arbeider for at arbeidstakere skal fungere 
i arbeidslivet selv om det kan være krevende helse- eller livs-
situasjoner.

Vi har erfaring med vanskelige og diffuse fraværsrelaterte problem-
stillinger, og kan hjelpe med å finne gode støtteordninger.
   

                                                er kostnadsfritt, og bedriften din får 

refundert de timene Inko hjelper dere i sykefraværssaker, opp til 

kr 20.700,- per sak.

Bedriften og den ansatte kan få hjelp til å “rydde” og se nye 
muligheter i en arbeidssituasjon som oppleves som håpløs og 
vanskelig.

Inko hjelper alle virksomheter, liten eller stor, privat eller offentlig.

Vi tilbyr hjelp i sykemeldingssaker som ved hyppig sykefravær eller 
i saker hvor det er fare for ny sykemelding. Dette er et supplement 
til bedriftshelsetjenesten, og skal ikke erstatte deres rolle. 

Inko sykefraværshjelp  



Vi har erfaring med
• Kartlegging av arbeidsplass og oppgaver

• Tilretteleggingsmuligheter 

• Tydelighet i forventninger og krav 

• Lovverk og rettigheter

• Samarbeid med NAV, fastlege o.l.

• Arbeidsoppgaver som kan føles uoversiktlig

• Karriereveiledning

• Konflikthåndtering og de vanskelige samtalene

• Stresshåndtering/mestring

Til slutt ender det opp med en sluttrapport hvor løsnings beskrives.

Sykefravær er ressurs- og kostnadskrevende 

Det å få hjelp fra en fagperson kan være en kjærkommen avlastning, for 
de aller fleste. Er det i tillegg en underliggende årsak til fraværet må det 
gjerne en ekstern person til for å få en avklaring. Sist, men ikke minst, så 
er Inko kjent med flere typer tiltak – forhåpentligvis de som ikke til nå har 
vært vurdert. 

Vi ønsker å være en nøytral, men ærlig samarbeidspartner, for å bidra til 
å løse krevende og fastlåste situasjoner. 



La oss sammen finne gode løsninger – 
ved for eksempel:

• 1 person er sykemeldt.

• Du som arbeidsgiver er rådvill, og vet ikke hvilke andre måter 
 bedriften kan hjelpe den sykemeldte.

• 1 telefon til NAV eller Inko som hjelper deg med søknad til 
 Arbeidslivssenteret.
• Vi kan avtale første møte med deg eller dere i dag, så er prosessen  
 i gang med å finne gode løsninger.

Kine Søreng Mørken
Mobil: 975 19 788
E-post: kine.morken@inkoas.no

www.inko/syfravershjelp

Utdanning og erfaring: 

• Coach NLP og karriereveileder vip24.
• Fysisk aktivitet, ernæring og søvn 
 som virkemiddel for å øke 
 livskvaliteten.
• Erfaring med arbeidsrettet 
 rehabilitering og tilrettelagt for at 
 alle kan bidra i dagens næringsliv.
• Spisskompetanse på autisme-
 spekterdiagnose i arbeidslivet.
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Inko sykefraværshjelp   – din vei mot lavere sykefravær


