Sundhed i arbejdslivet

Skab sundhed – det betaler sig
Vi hjælper jer med at skabe en sund virksomhed på baggrund af Forebyggelseskommissionens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger
samt den nyeste viden indenfor sundhed i arbejdslivet. Der er ikke
mange, der formår at omsætte sundhedsteorierne og –fakta til handling. Det gør vi.
Vores indsatsområder:
•
•
•
•
•

Sundhedsworkshops
Individuelle sundhedsprofiler
Sundhedstjek af hele organisationen
Sundhedspolitikker
Tiltag overfor KRAM

Sundhedsworkshops
Formålet med vores sundhedsworkshop er at støtte jer i at udviklingen af sammenhængen mellem arbejde og sundhed samt jeres forhold til kost, rygning, alkohol og motion. I denne forbindelse vil vi afklare jeres virksomheds sundhedsbegreb og tage fat i den nyeste
viden indenfor sundhed.
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En nærmere forståelse af sammenhængen mellem arbejde og sundhed vil give en positiv påvirkning, som er til gavn for alle i virksomheden.
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