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08:30 Velværeindtjekning med morgenmad
■
Mød op til en stressfri dag, hvor den gode
stemning sættes fra morgenstunden i en
aura af velvære. Nyd en dejlig morgenmad,
mens du lader op til dagens program.
Teknologisk Institut sætter rammerne for en
dag, der handler om velvære, sundhed og
trivsel.

09:00 Dirigenten byder velkommen til en dag
■
i sundhedens tegn
Kim Steen Nielsen, direktør
Corporate Care

09:05 Har du styr på fremtidens
■
sundhedstendenser?
Sundhedsfremme på bundlinien bliver et
krav, der skal honoreres! Hør, hvordan
■ Få indblik i de nye definitioner af sundhed
og velvære, der vinder frem
■ Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv
udviskes – hør, hvad det kommer til at
betyde for virksomhed og medarbejder
■ Fremtiden råber på alternative samarbejder!
Derfor er lønsomme partnerskaber på
dagsordenen
Maria-Therese Hoppe, fremtidsforsker
the global future forum

10:05 En af Sveriges sundeste virksomheder
■
– sådan gør Tetra Pak sundhed til en sund
forretning
”Hele mennesker i en hel koncern”
– få indblik i filosofien bag Tetra Paks
sundhedsordning
■ Sådan skaber Tetra Pak initiativer, der
virker – fokus på motion, mad, psyke og
respekt for individet
■ Hør, hvordan initiativerne har fået medarbejderne til at ændre livsstil
■ Markant lavere sygefravær, øget effektivitet, større trivsel, mindre stress og øget
stolthed over arbejdspladsen – få indblik i
de imponerende resultater
Py Tubelius, Group Industrial Physician
Tetra Pak Occupational Health and Safety
(Indlægget holdes på svensk)
■

■

11:00 Trivselspause
■
Nyd pausen med en kop te eller kaffe, mens
du diskuterer sundhedsordninger med dine
kolleger.

11:20 Sådan skaber NOKIAs sundhedsarbejde
■
værdi
Sundhed dyrkes gennem coaching, kultur
og værdier
■ Sundhed er individuel og i stadig forandring – det kræver god dialog mellem
ledelse og medarbejdere
■ Hvordan fungerer NOKIAs sundhedsområde
– og virker det?
■ Hvordan navigerer NOKIA rundt i tilbudsjunglen og vedholder fokus fremad?
Tine Bjerg, Health Care Manager og
Troels Larsen, HR Account Consultant
NOKIA
■
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12:20 Sundhedsfremmende frokost
■
Brug frokosten til at lade batterierne op med
dejlig mad og drikke, og hent inspiration til
din egen virksomheds sundhedsordning fra
de andre deltagere.

13:15 Sådan får du medarbejderne til at tage
■
ansvar for egen trivsel
Pisk eller gulerod? Få indblik i, hvordan
Coop har skabt en positiv holdningsændring i organisationen
■ Når hvedebrødsdagene er ovre… Sådan
fastholder du begejstringen i hverdagen
■ Effekten ses i medarbejdernes trivsel og et
reduceret sygefravær på 25% - få indblik i,
hvordan Lars Retoft vurderer om initiativerne virker
■ Hør om næste skridt i udviklingen af den
sunde virksomhed
Lars Retoft, distributionschef
Coop Danmark, Odense Non Food Center
■

14:10 Vidste du, at din virksomhed kan tjene
■
penge på sundhed?
Sådan rammer du bundlinien! Opstil klart
definerede mål og målepunkter for din
sundhedsordning
■ Har du råd til, at 20% af medarbejderne
kun yder 60% af deres potentiale?
Hør, hvorfor sundhedsfremme både handler om syge-fravær og syge-nærvær
■ Få indblik i, hvordan du måler dine medarbejderes syge-nærvær
■ Sådan sparer du penge på dine forsikringer
– mindre sygdom bør betyde mindre forsikringspræmier!
Ole Wessung, sundhedsmægler
De danske sundhedsmæglere
■

15:00 Trivselspause
■
Nyd pausen med en kop te eller kaffe, mens
du diskuterer sundhedsordninger med dine
kolleger.

15:15 PANELDEBAT:
■
Etik og sundhed – hvor går grænserne?
Deltag i debatten omkring de etiske spørgsmål, der knytter sig til etablering af en
sundhedsordning: Har virksomheden et
naturligt ansvar for medarbejdernes sundhed? Er det ikke det offentlige, der skal
sikre, at borgerne kan komme på hospitalet?
Skal virksomheden respektere den enkeltes
privatliv og blande sig uden om? Hvorfor
skal man betale skat af en healing seance
men ikke af frugtordningen? Deltag i debatten og kom svarene et skridt nærmere.
Panel:
Bent Hansen, formand for
Amtsrådsforeningens Sundhedsudvalg
Tine Bjerg, Health Care Manager
NOKIA
Ole Wessung, sundhedsmægler
De danske sundhedsmæglere
Maximilian Kromann, filosof
Institut for Arbejdslivskvalitet
Paneldebat:
I paneldebatten diskuteres sundhed på
arbejdspladsen ud fra en etisk synsvinkel.
Samtidig får du her en unik mulighed for
selv at stille de presserende og provokerende
spørgsmål, dagen har rejst.
Facilitator: Kim Steen Nielsen, direktør
Corporate Care
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16:05 Sælg budskabet – levende, ægte og
■
nærværende kommunikation som værktøj
til at skabe motivation, engagement og
begejstring
Ryk medarbejdernes mentale grænser.
Ryk dine egne!
■ Iscenesæt gerne – men bevar dig selv i
det du gør
■ Det du siger, og det du gør – er du selv.
Som firma – som person!
■ Hvad er platformen for en “sund”
kommunikation. Do’s and don’ts
René Crone, direktør
Crone & Co.
■

17:00 Netværkscafé
■
Slut dagen med networking, et glas vin og
en sund snack. Diskutér dagens indtryk med
deltagere og talere og få den sidste inspiration med hjem til det videre arbejde med
sundheden i din egen virksomhed.

17:45 Afslutning på konferencen
■

16:50 Dirigentens afrunding
■
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TALERBESKRIVELSER
psykiske arbejdsmiljø. NOKIA er førende på området i
Danmark og har integreret sundhed og trivsel i hele virksomhedskulturen.

Kim Steen Nielsen stiftede i 2002 firmaet Corporate Care
sammen med speciallæge Jørgen Lund. Specialet er
stress på arbejdspladsen. Kim har en baggrund som
advokat, personalechef og vicedirektør. Den røde tråd i
ledelseskarrieren er en høj prioritering af udvikling og
trivsel. Kim underviser og rådgiver blandt andet i forandringsprocesser, organisatoriske målinger og coaching.

Lars Retoft er distributionschef i Coops Nonfood Center
og i Coop Fakta. Han står bag en af Coop Danmarks største sundheds- og trivselssucceser med markant reducering af sygefravær og forbedring af det psykiske og
fysiske arbejdsmiljø. Få indblik i historien, der danner
skole for hele Coop-koncernen.

Maria-Therese Hoppe er tilknyttet en international organisation af fremtidsforskere – the global future forum.
Hun har en fortid på Institut for Fremtidsforskning og er
en hyppigt brugt international rådgiver og foredragsholder, ligesom hun tager aktivt del i den offentlige debat
om blandt andet sundhed og samfund.

Ole Wessung har udviklet sundhedsydelser til erhvervslivet i 20 år og været en af de bærende kræfter bag Willis
Healthcare og Falck Healthcare. Ole driver i dag firmaet De
danske sundhedsmæglere, der hjælper virksomheder til
at gøre det rigtige rigtigt, når de skal investere i sundhed.

Tetra Pak tog initiativ til en unik sundhedsordning i starten af 90’erne, efter den svenske stat fjernede al offentlig støtte. Målsætningen var at skabe en af Sveriges sundeste virksomheder – og de har gjort det! Hør Py
Tubelius, der har stået i spidsen for det ambitiøse og
succesfulde projekt siden starten.

René Crone stiftede ved årskiftet Crone & Co. Han har arbejdet som marketing- og kommunikationsrådgiver for
virksomheder som IBM, Carlsberg, MTV, Unilever, m.fl.
René har tidligere været direktør i Event People og marketingchef i Microsoft Danmark, hvor han som chef og en
del af den danske ledelse også havde sundhedsordninger
helt inde på livet.

Tine Bjerg og Troels Larsen er drivkræfterne bag NOKIAs
Health Care Center, der har fokus på både det fysiske og
Tilmelding til ”Den sunde virksomhed”
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Konferencen henvender sig til
HR-direktører og -chefer, personaledirektører og – chefer,
HR- og personalekonsulenter, administrerende direktører,
og andre der arbejder med Human Resource, arbejdsmiljø og
personalepleje.
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Forbehold
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i program, tid og sted.
Yderligere oplysninger
Kris Østergaard, telefon 72 20 30 70.

w w w . k o n f e r e n c e r. t e k n o l o g i s k . d k

© Teknologisk Institut 2005 – Center for Konferencer · Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet · Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: www.konferencer.teknologisk.dk · Grafisk produktion: one 2 one · 66 121 121

praktiske oplysninger

Den sunde virksomhed
Sundhed og trivsel på bundlinien er et tema, der får
stadigt mere opmærksomhed i virksomhederne. Men
det er ikke let, at navigere i tilbudsjunglen og vælge
den rigtige sundhedspakke til firmaet. Derfor ender
mange virksomheder med sundhedsordninger, de tror,
er gode – men virker de?
Kender du din virksomheds reelle behov for sundhedsordninger? Det kræver samarbejde mellem ledelse og
medarbejdere at kunne svare ja på spørgsmålet. På
konferencen får du indblik i, hvordan en række skandinaviske virksomheder arbejder strategisk med at
afdække og opfylde medarbejdernes behov.
Gevinsten er bedre trivsel, øget effektivitet og markant reducering af sygefravær – til gavn for både
virksomhed og medarbejdere.
Du kan måle ordningens effekt og rentabilitet ved at
arbejde fokuseret med målfastsættelse og målopfølgning. På konferencen får du konkrete eksempler på,
hvordan målinger kan bruges som værktøj til at optimere medarbejdereffektiviteten og styrke bundlinien.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen,
hvor du vil få fornyet indsigt i, og inspiration til,
hvordan din virksomhed kan skabe endnu bedre og
lønsomme sundhedsordninger!
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