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Strategisk Sundhed & Trivsel
Hos NORBYE hjælper vi jer som virksomhed eller organisation med at arbejde strategisk med sundhed & trivsel,
herunder forebyggelse af stress, med det formål styrke arbejdsglæden og performance blandt jeres medarbejdere.
At arbejde strategisk med sundhed & trivsel er et fælles ansvar, og skal derfor løftes sammen og det er derfor ikke en
ad-hoc opgave, der kan uddelegeres til at være en sag mellem sundhedsforsikringen og den enkelte medarbejder.
Strategisk sundhed & trivsel foregår derimod direkte ude på jeres arbejdsplads, og involverer både leder og
medarbejder.

NORBYEs indsats bygger på følgende 3 grundsten

TIDLIG INDSATS

FÆLLES ANSVAR

DIALOG

Tidlig indsats med både forebyggelse

Viden & værktøjer til alle, så der kan

Leder-medarbejder dialogen er

& styrkelse, for at bibeholde den

tages et fælles ansvar ude på selve

essentiel, da denne skaber åbenhed &

enkelte medarbejders & teamets

arbejdspladsen, hvor leder og

forståelse for det hele menneske samt

performance i en travl hverdag

medarbejder har deres dagligdag

mulighed for støtte, hjælp og udvikling

En holistisk & målrettet tankegang
NORBYEs tilgang tager udgangspunkt i en holistisk tankegang, der integrerer fysisk sundhed, mental sundhed og
trivselsfaktorer, og med det formål at fremme den enkeltes-, teamets- og organisationens sundhed, velbefindende &
performance. Der er mange faktorer, der har en afgørende betydning for medarbejdernes sundhed & trivsel og derfor
arbejder vi ud fra en Sundhedsstrategisk model.
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NORBYEs Sundhedsstrategiske model
NORBYEs Sundhedsstrategiske model har meget mere end blot fokus på stress, da den også inddrager en række
ressourcer, der alle er vigtige for den enkeltes-, teamets- & organisationens trivsel & performance i en foranderlig og
travl hverdag.
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Sammen skaber vi en rød tråd i jeres sundhedsstrategiske fokus

Med en analyse afdækkes nuværende

Med et her og nu billede i form af en

Indsatser fra NORBYEs Mentale

aktiviteter, sammenhæng, styrker og

assessment bliver det muligt at foretage

Sundheds- & Performance Program

svagheder i jeres sundhedsfremme, for

en screening, der efterfølgende kan

skræddersyes til jeres konkrete behov,

at få skabt en helhed – en rød tråd i

bruges til målrettet styrkelse &

og alle indsatser understøttes af både

jeres fokus

forebyggelse

viden og værktøjer, for at kunne tage et
fælles ansvar.

Sundhed & trivsel på arbejdspladsen er det stærkeste konkurrenceparameter
Jeres medarbejderes performance er tæt forbundet med deres fysiske sundhed, mentale sundhed og trivsel, og i en
hverdag, hvor travlhed og foranderlighed er væsentlige elementer for de fleste, har vores velbefindende ikke været
vigtigere at sætte på agendaen, end det er nu. Sundheds- & trivselsfremme er med andre ord et stærkt
konkurrenceparameter i forhold til at kunne tiltrække, fastholde og udvikle jeres medarbejdere.
Investering i strategisk sundhed & trivsel skal derfor betragtes som en kontinuerlig udvikling af jeres organisation og
med en række positive gevinster for såvel den enkelte som på det organisatoriske niveau.

INDIVIDUELT UDBYTTE

VIRKSOMHEDS UDBYTTE



Styrket selvindsigt & medansvar



Større trivsel blandt medarbejderne



Veludviklet stress kompetencer



Større effektivitet



Bedre Life-balance



Reducerede stresssygemeldinger



Større engagement



Lavere sygefraværsomkostninger



Mindre risiko for mistrivsel / stress



Forbedret internt / eksternt image



Styrket robusthed / resilience



Bedre fastholdelse af medarbejdere



Forbedret mentalt helbred



Sundere virksomhedskultur
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Forebygger I reelt set - eller stressreducerer I blot?
Forebyggelse handler om at hindre noget uønsket i at opstå eller brede sig ved at træffe bestemte forholdsregler. Når
det handler konkret om stressforebyggelse er det derfor vigtigt, at vi anvender ordet i dets rette betydning, for er det
forebyggelse, når vi på arbejdspladsen sørger for at en medarbejder, der mistrives eller er stresset, får et opkald fra
virksomhedens sundhedsforsikring eller er der blot tale om stress-reducering eller afhjælpning til en medarbejder, der
allerede er ramt?
Hos NORBYE er vi ikke i tvivl - det er naturligvis vigtigt at tilbyde hurtig og effektiv hjælp til den eller de medarbejdere,
der rammes af mistrivsel eller stress, MEN det udelukker ikke behovet for forebyggelse i den grønne & sunde ende af
stress-skalaen. Faktisk bør forebyggelsesindsatser i højere grad prioriteres, så mistrivsel eller stress ikke opstår.

Der er såvel store menneskelige omkostningerne forbundet med mistrivsel og stress, såvel som store økonomiske
omkostninger for virksomheder & samfund. Tallene nedenfor taler sit klare sprog – DER SKAL FOREBYGGELSE TIL!



Stress i DK koster 14 mia. kr. om året i samfundsudgifter i form af sygefravær, tidlig død & udgifter til sundhedsvæsenet.



Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 føler 15 pct. af de erhvervsaktive danskere sig stressede "hele tiden" eller
"ofte", og jobbet er den primære årsag.



Hver 5. leder føler sig stresset.



430.000 danskere, svarende til 10-12 %, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag



Hver dag er mere end 35.000 danskere sygemeldt med arbejdsrelateret stress.



Top 5 ønsker om hjælp i forbindelse med stress: Dialog med leder (34%), Leder skal fjerne opgaver/tilføre
ressourcer/prioritere (32%), Vil klare det selv (27%), Samtale med psykolog (19%), Samtale med egen læge (16%)

Kilder: Den Nationale Sundhedsprofil, Stressforeningen, AS3, Lederne, Magasinet Arbejdsmiljø

Kontakt konsulentvirksomheden & netværksorganisationen, NORBYE for at høre mere om, hvordan andre
virksomheder og organisationer arbejder med den Sundhedsstrategiske model.
www.norbye.dk • mail@norbye.dk • Telefon: 6053 7060

