
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Sundhedsfremme

- en win-win-win situation
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Den sundhedsfremmende arbejdsplads

Andres erfaringer:

”Vi er her ikke for sjov, men 
det må gerne være sjovt at 

være her”

De hårde områder
Der er færre der har ondt i nakke og skuldre
Flere er fysisk aktive i dag end før
Færre føler sig stressede

De bløde områder
Vi griner mere og har det sjovere

Vi kender hinanden bedre
Vi er blevet bedre til at hjælpe 

hinanden
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En win-win-win situation

Den enkelte medarbejder

 Mere energi og større tilfredshed

 Færre gener

 Sjovere arbejdsdag

 Socialt fællesskab

Arbejdspladsen

 Større effektivitet

 Lavere sygefravær

 Mere attraktivt omdømme 

Samfundet

 Aktive borgere

 Færre lægebesøg og indlæggelser
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Det er ikke nødvendigvis alt der kan tælles, der tæller.

Og alt det der tæller, kan ikke nødvendigvis tælles.           

Albert Einstein
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Hvordan kommer vi i gang?

Der er ikke én bestemt vej!

• Sætte sundhed på dagsordenen

• Kortlægning

• Indsats på struktur niveau

• Indsats på aktivitetsniveau
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Hvad er det ”rigtige” at gøre?
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Indsatsområder

Sundhedsfremmende strukturer:

 Særlige rum til pauser

 Printer for enden af gangen

 Gode omklædningsfaciliteter

 Sund mad i kantinen

Sundhedsfremmende aktiviteter på gruppeniveau:

 Cykler, varmeskabe og håndklæder til rådighed

 Aktive pauser

 ”Tæl dine skridt” og ”Vi cykler på arbejde” kampagne

 Fælles træning i motionscentret

 Mindfulness på afdelingen

 Foredrag

Individuel sundhedsfremme:

 Sundhedsprofil

 Kost- motionsvejledning

 Mindfulness
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Mere lyst end behov

 Vi skal vide noget om gevinster og risici

 Vi skal have det sjovt

 Vi skal udnytte fællesskabet

 Vi skal kunne lægge det ind i den dagligdag, vi kender
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Forankring

Hvad skal der til for at jeres 
sundhedsfremmeindsats bliver forankret 
på længere sigt?

 Tænk på økonomien

 Tænk på organiseringen

 Tænk på aktiviteterne

 SYNLIGHED OG POSITIV OMTALE
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Målet 

med livet er ikke at 

blive verdensmester, men 

at lære at

mestre verden
Citat: Arne Nielsson
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UDVIKLINGSPROCES

Hvordan

Hvad Hvem    Hvornår

Hvad har vi?

•APV

•AKU

•Fraværsstatistik

Hvad vil vi 
gerne blive 
bedre til?

Hvorfra Hvorhen

Mål
&

Resultater

Specifikke
Målbare
Attraktive
Realistiske
Tidsbestemte
Evaluerbare

Hvad er vi 
glade for?
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Hvorfor netop arbejdspladsen?

 De fleste voksne tilbringer meget tid på 
arbejdspladsen

 Mange mennesker, er samlet på samme sted

 Arbejdspladsen er for mange et vigtigt socialt 
netværk

 Arbejdspladsen påvirker de ansattes normer og 
adfærd. Spørgsmålet er ikke, om arbejdspladsen 
påvirker, men hvordan

 Erfaringerne viser, at hvis man ønsker at ændre 
adfærd, er det nemmere at gøre det sammen med 
andre. 
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Vigtige forudsætninger for succes

 Tiltagene skal give mening for deltagerne

 Ledelsesopbakning  

 Medarbejderindflydelse

 Åbenhed om formål, mål og succeskriterier

 Frivillighed

 Respekt for den enkeltes egne valg 

 Tilbuddene skal motivere til deltagelse

 Grundig kommunikation

- jo mere, jo bedre
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Sundhed & trivsel

 Hvilken forståelse har du af sundhed –
hvad er sundhed for dig? (Begribelighed)

 Hvad er det der giver mening for dig at arbejde 
med i forhold til sundhed? (Meningsfuldhed)

 Hvordan skal vi arbejde med at skabe en 
sundere arbejdsplads? (Håndterbarhed)

-Fra nu af vil jeg kun sige ord,           

der gør min mund glad.
Dirch Passer
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