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• Hvad er et bæredygtigt arbejdsmiljø?

• Hvorfor et bæredygtigt arbejdsmiljø?

• Værktøjet ‘Bæredygtigt arbejdsmiljø – Hele vejen rundt’

• I skal arbejde med dialogværktøjet

Indhold



• Fire undervisningsindlæg

• To pauser

• To gruppe sessioner

• Fem små feed back aktiviteter

Proces



Teknisk introduktion

• Brug chatten til spørgsmål
• Ræk hånden op for kommentarer eller taletid

• Husk brug ‘speakermode’ når jeg taler
• I de 2 gruppesessioner, mute mikrofonen og sluk 

kameraet



Hvad er et bæredygtigt
arbejdsmiljø



Skriv de 3 ord der falder dig ind 
først når du tænker på:

Hvad er et bæredygtigt 
arbejdsmiljø



▪ I et større perspektiv

▪Bæredygtigt arbejdsliv

▪Bæredygtigt arbejdsmiljø



Hvad er et bæredygtigt arbejdsliv?

”et arbejdsliv hvor mennesker, 
foruden at trives i deres daglige virke, 

udvikles og styrkes hele arbejdslivet igennem”

”Et arbejdsliv hvor mennesker, 
foruden at trives i deres daglige virke, 

udvikles og styrkes hele arbejdslivet igennem”



Bæredygtigt Arbejdsliv

Denne definition stiller krav til en forståelse af, at: 

 Mennesker livet igennem, forandrer sig og kommer igennem forskellige livsfaser. 

 Mennesker kommer ind og ud ad arbejdsmarkedet med forskellige ressourcer og kompetencer.

 Mennesker der trives, udvikles og styrkes, er fundamentet i et sundt og stærkt samfund.

Samfund

IndividArbejdsplads

”Et arbejdsliv hvor mennesker, foruden at trives i deres daglige 
virke, udvikles og styrkes hele arbejdslivet igennem”



Bæredygtigt Arbejdsliv

Denne definition stiller krav til en forståelse af, at: 

 Mennesker livet igennem, forandrer sig og kommer igennem forskellige livsfaser. 

 Mennesker kommer ind og ud ad arbejdsmarkedet med forskellige ressourcer og kompetencer.

 Mennesker der trives, udvikles og styrkes, er fundamentet i et sundt og stærkt samfund.

Samfund

Individ

Arbejdsplads

”Et arbejdsliv hvor mennesker, foruden at trives i deres daglige 
virke, udvikles og styrkes hele arbejdslivet igennem”



HVAD SKETE DER I



Brundtland-rapporten 1987

Bæredygtigtig udvikling defineres i rapporten som:

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som 
opfylder de nuværende behov, uden at bringe 

fremtidige generationers muligheder for at 
opfylde deres behov i fare.”

1. strømning



Forståelse af bæredygtighed

• De ressourcer vi benytter skal vi bringe tilbage til økosystemet

• De handlinger vi udøver i dag må ikke negativt påvirke de næste 
generationers mulighed for at opfylde deres behov

• Det vi tager skal vi bringe tilbage 

1. strømning

Gro Harlem Brundtland



2. strømning



2002
Cradle to Cradle – en filosofi, en 
vision, et koncept, en verden

En vision om en verden, hvor forbrug og produktion 
har en positiv effekt på både økonomi, miljø og 

mennesker

udkom på dansk i 2009 

Mindre dårligt er 
stadig dårligt

2. strømning

DERFOR



Opsummering

▪

▪

1.STRØMNING 2.STRØMNING

…ikke at ville sætte negative fodspor …at ville sætte positive fodspor



Bæredygtigt arbejdsmiljø 

▪Bæredygtigt arbejdsmiljø er når alle 
medarbejderes kompetencer samt fysiske og 
mentale arbejdsevne bliver udviklet og styrket, 
så medarbejdernes ressourcer og 
ressourcemæssige værdi øges på 
arbejdspladsen og for arbejdsmarkedet i det 
hele taget.



Vurder din arbejdsplads

▪ På en skala fra 1 til 10:

▪ Hvor bæredygtigt arbejdsmiljø er der på din 
arbejdsplads?



Fastholdelse af medarbejdere

▪Alle medarbejdernes kompetencer samt 
fysiske og mentale arbejdsevner 
vedligeholdes på en måde, så alle 
medarbejderne bevarer deres ressourcer og 
ressourcemæssige værdi på arbejdspladsen 
og for arbejdsmarkedet i det hele taget.



Rummelighed

▪Skabe adgang for mennesker i udkanten af 
arbejdsmarkedet (herunder mennesker med 
nedsat fysisk og mental arbejdsevne), hvis 
ressourcemæssige værdi styrkes gennem 
arbejdet på virksomheden resulterende i 
integration og fastholdelse på virksomheden 
eller andetsteds på arbejdsmarkedet.





Indhold

- En måloversigt: Udvikling, Fastholdelse og Rummelighed

- 27 dialog kort ( og et par tomme)

- Vejledningen ”Bæredygtigt arbejdsmiljø 

- – Kom hele vejen rundt” 

Formål 

Få overblik og prioritere i sin arbejdsmiljøindsats – kommer I hele vejen rundt?

Få mere fokus på, hvordan der sættes positive aftryk?

Få øje på, om og, hvordan I kan blive mere mangfoldige?

Hvorfor dialogværktøj og hvad består det af?



Start på at arbejde selv med værktøjet

1. Alle starter i det grønne område

2. Sorter de grønne brikker, så de brikker der hører til 
organisation, ledelse og medarbejdere er ud for de områder 
på dialogskiven



Placering af indsatser

Læg indsatserne ud for 
de respektive
indsatsområder



Start på at arbejde selv med værktøjet

1. Alle starter i det grønne område

2. Sorter de grønne brikker, så de brikker der hører til organisation, ledelse og 
medarbejdere er ud for de områder på dialogskiven

3. Vælg om I vil starte med medarbejder, ledelse eller organisation

4. Tag de brikker indenfor det valgte område og start en dialog om i hvor høj grad 
indsatsen er til stede hos jer, og i hvor høj grad den er levende



Start på at arbejde selv med værktøjet

1. Alle starter i det grønne område

2. Sorter de grønne brikker, så de brikker der hører til organisation, ledelse og 
medarbejdere er ud for de områder på dialogskiven

3. Vælg om I vil starte med medarbejder, ledelse eller organisation

4. Tag de brikker indenfor det valgte område og start en dialog om i hvor høj grad 
indsatsen er til stede hos jer, og i hvor høj grad den er levende 

5. Slut med at ‘rate’ på en skal fra 1 til 5, i hvor høj grad indsatsen er til stede og aktiv hos 
jer.

6. Læg brikken på dialogskiven, således at en brik helt ind til midten, betyder 5 og jo 
længere ud brikken ligger, des lavere score har I givet dem.



Prioritering af indsatser

Jo længere ind på
skiven brikken ligger, 
des højere score har I 
givet indsatsen.



Start på at arbejde selv med værktøjet
1. Alle starter i det grønne område

2. Sorter de grønne brikker, så de brikker der hører til organisation, ledelse og 
medarbejdere er ud for de områder på dialogskiven

3. Vælg om I vil starte med medarbejder, ledelse eller organisation

4. Tag de brikker indenfor det valgte område og start en dialog om i hvor høj grad 
indsatsen er til stede hos jer, og i hvor høj grad den er levende 

5. Slut med at ‘rate’ på en skal fra 1 til 5, i hvor høj grad indsatsen er til stede og aktiv hos 
jer.

6. Læg brikken på dialogskiven, således at en brik helt ind til midten, betyder 5 og jo 
længere ud brikken ligger, des lavere score har I givet dem.

7. Hvis I hellere vil anvende ratingskemaet, skrives tallet 1 til 5 ud for de enkelte 
indsatser



Prioritering af indsatser

▪ Jo højere tal jo, mere er
indsatsen eksisterende og
aktiv hos jer.



Hvordan gik det? Brug chatten

Hvor enige var I i placeringen af 
indsatserne i de 3 delområder indenfor 
det grønne udviklingsområde?

Svar i chatten på en skala fra 1 til 5



Opfølgning

▪ Hvad skal I fokus?

▪ Hvad vil I opnå?

▪ Hvad kan I gøre?

▪ Hvem er ansvarlig?

▪ Deadline?



Arbejde med fastholdelse eller rummelighed!



Bud på gruppering af elementer i et bæredygtigt arbejdsliv

▪ For at kunne sige, at et arbejdsliv er bæredygtigt må det leves ud fra et holistisk 
arbejdslivscyklusperspektiv med fokus på:

Sundhed

Faglighed

EtikØkonomi

Bidrag



Sundhed

Sundhed

Faglighed

EtikØkonomi

Bidrag

Mental
Fysisk
Balance



Faglighed

Sundhed

Faglighed

EtikØkonomi

Bidrag

Mening
Udvikling
Kerneopgaven
Fællesskab



Etik

Sundhed

Faglighed

EtikØkonomi

Bidrag

Egne værdier
Andre relationer
Produktet
Ydelsen



Økonomi

Sundhed

Faglighed

EtikØkonomi

Bidrag

Rammer
Fagforeninger

Regler
Pension
Struktur

Ligestilling



Bidrag

Sundhed

Faglighed

EtikØkonomi

Bidrag

Give andre noget
Forholde sig

Bidrage med sin stemme
Fællesskab

Psykologisk sikkerhed
Tillid



Hvordan får vi omsat det til hverdagen?

Sundhed

Faglighed

EtikØkonomi

Bidrag

Mental
Fysisk
Balance

Mening
Udvikling
Kerneopgaven
Fællesskab

?

? ?
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TAK FOR I DAG
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