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”Sundhed på arbejde” 



 

 

Program 

Arbejdsmiljøkonferencen 2015 

 

 

Kl. 08.00-08.30 Ankomst og forfriskning 

Kl. 08.30-08.45 Velkomst 

V/ Kommunaldirektør, Niels Johannesen 

Kl. 08.45-09.00 Dagens program og proces  
V/HR-chef, Bente Poulsen 

Kl. 09.00-11.15 Har ledere og medarbejdere en fælles interesse? 

V/ Michael Nørager, lektor og ph.d. i innovation og 
forandringsledelse ved Aarhus Universitet 

Kl. 11.15-11.45 Sundhed i Aabenraa Kommune 

V/ HR-chef, Bente Poulsen 

Kl. 11.45-12.45 Frokost med mulighed for netværk på eget initiativ 

Kl. 12.45-15.00 Eftermiddagsworkshops: 

 

A) Sundhed og bevægelse  
v/ Sundhedsdoktor 
 

B) Stressorer på arbejdspladsen  
v/ Hans-Henrik Nielsen, Stressakademiet 

Kl. 15.00-15.20 Refleksion i arbejdsmiljøgrupperne  

(inkl. evaluering) 

Kl. 15.20-15.30 Nyt fra HR-afdelingen og tak for i dag  

V/ HR-chef, Bente Poulsen  
 

 



Formiddag 
 

Har ledere og medarbejdere en fælles interesse? 

V/ Michael Nørager, lektor og ph.d. i innovation og forandringsledelse ved Aarhus 

Universitet 

 

Hvordan sættes individets, gruppens og organisationens udviklingstiltag ind i en samlet 
proces? Dette indlæg sætter fokus på, hvad ledere og medarbejdere sammen skal have 
afstemt og konkret kan gøre for bedre at blive i stand til at opnå en balanceret udvikling. En 
balance som tilstræbes mellem en frisættelse af medarbejdernes faglige potentialer og indre 
motivation og så de mål organisationen arbejder hen imod at indfri.  
 
Det tilstræbes, at deltagerne med udgangspunkt i indlægget kan igangsætte egne 
udviklingsprocesser for faglighed og arbejdsmiljø. Formen forventes at blive en blanding af 
oplæg og summeøvelser / gruppedrøftelser i arbejdsmiljøgrupperne.  
 

Sundhed i Aabenraa Kommune 

V/ HR-chef, Bente Poulsen 

 
Hvordan ser sundheden ud på Aabenraa Kommunes arbejdspladser? Hvad er et 
arbejdspladsansvar og hvad er et privat ansvar? Hvilke muligheder har vi? 
_______________________________________________________________ 

Eftermiddag 
Vælg imellem følgende to eftermiddagsworkshops: 

A) Sundhed og bevægelse v/ Sundhedsdoktor 

 
Aktivitet 1: Sundhed og Bevægelse på jobbet: Oplæg og dialog med fokus på faglighed 
og arbejdsmiljø 
Aktivitet 2: Konkret forebyggende træning: Træning og teori der kan bringes med ud 
på arbejdspladserne 
Aktivitet 3: God ergonomi på jobbet: Ergonomisk gennemgang med fokus på 
arbejdsgange og arbejdsbelastninger inklusiv gennemgang af relevante øvelser 
 
Alle deltager i de tre aktiviteter. 
Denne workshop bidrager med viden om forebyggende træning og den fysiske sundhed 
på jobbet samt tid til bevægelse ved uddannede instruktører. Bevægelse vil blive en 
kombination af konkrete forebyggende øvelser og brug af Jump a lot’s faciliteter – med 
fokus på de forskellige arbejdsgange og –belastninger.  
 

B) Stressorer på arbejdspladsen v/Hans-Henrik Nielsen 

 

Der ”dykkes ned” i nogle konkrete stressfaktorer på arbejdspladsen, herunder hvordan 
man som medarbejder og leder forebygger og/eller håndterer disse bedst muligt. 

 

 


