
 

7. akademidag 
 

Projekt NÆRVÆR i Arbejdet 
 

Sundhedsfremme med nærvær 

 

 

 
Tid: Onsdag den 26. maj 2010 kl. 8.30 – 15.30 

(Der er kaffe og rundstykker fra kl. 8.00) 

 

OBS starter og slutter tidligere end normalt 
 

Sted: Festsalen, Søndersøparken 2, 8800 Viborg 

(Parkering kan ske i sygehusets p-kælder) 

 

Tilmelding: Er nødvendig og sker til 

ingelise.zielke@stab.rm.dk  senest den 3. maj 2010 

 

 

Projekt Nærvær i arbejdet er stolte af at kunne præsentere professor, overlæge dr. 

med. Bente Klarlund Pedersen som oplægsholder.  

Emnet denne dag er SUNDHEDSFREMME, og Bente Klarlund Pedersen er en af  

de mest vidende personer på dette felt.  

 

Grundet Bente Klarlund Pedersens stramme dagsprogram starter denne  

7. akademidag allerede kl. 8.30, med kaffe og rundstykker fra kl. 8.00  

 

I løbet af dagen skal vi på baggrund af cases diskutere dilemmaer i sundhedsfremme 

på arbejdspladsen, og vi skal have succeshistorier fra den virkelige verden, hvor 

fokus er forankring og fastholdelse af nye initiativer. Der er desuden et oplæg om, 

hvordan både den enkelte og arbejdspladsen får noget ud af at arbejde med 

sundhedsfremme. 

  

 

 

08.00 – 08.30  Kaffe og rundstykker 

  

08.30 – 08.45 Velkomst og introduktion til dagens tema 

  

08.45 – 10.45 Oplæg om sundhedsfremme - professor Bente Klarlund Pedersen 

  

11.00 – 12.00 Dilemmaer i Sundhedsfremme på arbejdspladsen.  

På baggrund af cases, skal grupper på tværs af arbejdspladserne  

drøfte og reflektere over muligheder og begrænsninger i 

sundhedsfremmearbejdet på arbejdspladsen. 

  

  Nærværsstafetten 

  

12.00 -13.00 Frokost 

   

13.00 – 15.30 Hjemmeopgaven fra sidst: Serviceeftersyn på vaner  

(se www.Nærvær.net)  

+ Ny opgave til næste gang 

 

Succeshistorie fra den virkelige verden: Oplæg ved Ninna Harding, 

udviklingschef i Servicecenter, Århus Sygehus  

 

Oplæg: Hvordan får både den enkelte og arbejdspladsen noget ud  

af at arbejde med sundhedsfremme? 

Individuel kontra strukturel forebyggelse? 

 

Epilog - Essensen af dagens tema 

   

15.30 Farvel og tak for i dag 

  

 

Helle Niewald og Tue Lindstrøm vil være dagens tovholdere 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer – mange hilsner 

Curt, Lajla, Birgit og Lisbet 

http://www.nærvær.net/

