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Mål:  
• At den enkelte motiveres til at gøre noget sammen med sine kolleger i for-

hold til at forbedre sundhed og trivsel på arbejdspladsen.  
• At sundhedsprofilen kan give en gruppe medarbejdere et hurtigt indblik i 

hvilke sundheds- og trivselsfaktorer, som flere ønsker at udvikle på, så der 
kan igangsættes handlinger, der understøtter den enkeltes og gruppens øn-
sker. 

• At den enkelte medarbejder får et overblik over, hvordan man selv er til-
freds med sin egen sundhed og trivsel, samtidig med at der scores for hvor 
motiveret man er for at gøre noget ved det. 

 
Anvendelse: 

• Skemaet udfyldes individuelt. Gruppen diskuterer hvilke områder der scorer 
højst på hhv. tilfredshed og motivation, med det formål at igangsætte aktivite-
ter, hvor gruppen (eller en del af gruppen) hjælper hinanden til at arbejde 
med de sundhedsfremmeaktiviteter, der er størst motivation for at igangsætte. 

      Undersøgelsen kan gentages efter et stykke tid, hvor der har været aktiviteter          
i gang. 

 
Personer:  

• Samtlige medarbejdere i én afdeling eller gruppe, der ønsker at igangsætte 
sundhedsfremmeakiviteter. 

Materialer:  

• Udfyldning af et sundhedsprofilskema 

Beskrivelse: 

• Værktøjet kan med stor fordel anvendes af sikkerhedsgruppen på de arbejds-
pladser, der ønsker at igangsætte sundhedsfremmeaktiviteter, men mangler 
overblik over hvilke indsatsområder medarbejdergruppen prioriterer. 

• Skemaet kan udfyldes (anonymt) og returneres til sikkerhedsgruppen, som 
optæller scoren i de forskellige spørgsmål/motivationskategorier og sammen-
fatter forslagene til aktiviteter. Resultaterne danner udgangspunkt for en dis-
kussion af hvilke konkrete sundhedsfremmeaktiviteter, der er mulighed for at 
iværksætte. 

• Skemaet kan også medbringes af hver enkelt til et udviklingsmøde, hvor ske-
maets emner danner rammen om en dialog om sundhedsfremme. Skemaet 
sikrer, at man fra starten er rimeligt enige om, hvordan sundhedsfremme skal 
forstås. 
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NAVN: DATO: 

 Tilfreds 

���� 
Delvis tilfreds 

���� 
Ikke tilfreds 

���� 
Egen motivation for ændring 

Ikke motiveret             meget motiveret 

  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

 1.gang 2.gang 1.gang 2.gang 1.gang 2.gang  

Jeg bruger min krop 
hensigtsmæssigt 

       

Jeg er tilfreds med mine 
arbejdsrutiner og vaner  

       

Jeg trives på 
arbejdspladsen 

       

Jeg er god til at passe 
på mig selv 

       

Vi er gode til at passe 
på hinanden 

       

Jeg har fysisk overskud        

Jeg har mentalt 
overskud 

       

Motionsvaner        

Kostvaner        

Arbejdspladsens 
indretning 

       

Arbejdets organisering        

Tilstrækkelige hjælpe- 
midler til rådighed 

       

Jeg ønsker at ændre på: 
 
 
 
 
 

 

Jeg vil selv gøre 
følgende: 
 
 
 
 

 

Min arbejdsplads/mine 
kolleger kan gøre dette: 
 
 
 
 

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt: 
Koncern HR, Fysisk arbejdsmiljø, Arbejdsmiljøkonsulent Helle Niewald på 

tlf. +45 87285658, e-mail: helle.niewald@stab.rm.dk 


