
 

 

  

  

 

 

  
Vinster med god arbetsmiljö och god hälsa  

Globenhälsan bjuder in till en öppen utbildning som handlar om de vinster som kan 

göras med en bra arbetsmiljö och en god hälsa 

 

  
  

    

  
  
AAnnmmäällaann  ggöörr  dduu  ggeennoomm  
aatttt  sskkiicckkaa  eetttt  mmaaiill  ttiillll  oossss  
ddäärr  dduu  ttaallaarr  oomm  vveemm  dduu  
äärr  oocchh  vviillkkeett  fföörreettaagg  dduu  
kkoommmmeerr  ffrråånn  
  iinnffoo@@gglloobbeennhhaallssaann..ssee  

  

UUttbbiillddnniinngg  ssoomm  aavvbbookkaass  ttvvåå  
vveecckkoorr  fföörree  kkuurrssssttaarrtt  ddeebbiitteerraass  
eejj..  AAvvbbookknniinngg  mmeellllaann  11--22  
vveecckkoorr  fföörree  kkuurrssssttaarrtt  ddeebbiitteerraass  
mmeedd  hhaallvv  aavvggiifftt..  AAvvbbookknniinngg  
mmiinnddrree  äänn  77  ddaaggaarr  fföörree  
kkuurrssssttaarrtt  ddeebbiitteerraass  mmeedd  hheell  
aavvggiifftt..  

Syftet med utbildningen är att motivera och inspirera till ett bra och fungerande 

arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.  

 

Den största hälsovinsten för företaget görs om de som har en livsstil som påverkar hälsan 

negativt kommer igång med en förändring, inte att de som redan lever ett hälsosamt liv blir 

ännu hälsosammare.  

 

Många företag har i dag ett bra och fungerande friskvårdsarbete och ett hälsotänk som 

genomsyrar verksamheten. Ett återkommande problem som dock många har, är att de insatser 

som görs inom hälsoområdet ofta nyttjas av de som tidigare är intresserade och lever ett 

hälsosamt liv.  

 

 Hur skapar man då motivation och inspiration att komma igång med en 

livsstilsförändring?  

 Hur når man ut till ALLA på företaget? 

 

Det är några av de frågeställningar som vi kommer att belysa och ge förslag på metoder och 

tillvägagångssätt just för att skapa en hälsosam arbetsplats där alla är med.  

 

Ett återkommande påstående som hörs är ”Varje satsad krona på arbetsmiljö ger två kronor 

tillbaka”. Ibland är det två kronor tillbaka, ibland tre och ibland fyra.  

 

 Är det så?  

 På vilket vis kan man ”tjäna in” pengar som satsas på arbetsmiljöåtgärder?  

 Vad är det som kostar pengar?  

 Varför ska man satsa pengar på arbetsmiljö och personal om personalen ändå 

slutar? 

 Finns det några vinster i att behålla den personal som inte fungerar?  

 

Med aktuella exempel från forskning och verklighet diskuteras hur ett annorlunda 

tillvägagångssätt och inställning till systematiskt arbetsmiljöarbete leder till vinst både för 

företag och personal.  

 

Datum: tisdagen den 4 november Plats: Rudsjöterassen 3, Haninge  

Datum: torsdagen den 6 november Plats: Arenaslingan 11, Globen  

Tid: kl 08.00-12.00 

Föreläsare: Anders Eriksson, arbetsmiljöingenjör, Peter Jonsson, hälsoutvecklare  

Anmälan: anmälan gör du genom att skicka ett mail till info@globenhalsan.se med ditt namn 

 

DDeenn  iinnffoorrmmaattiioonn  vvii  ffåårr  oomm  DDiigg  

oocchh  DDiitttt  fföörreettaagg  bbeehhaannddllaass  

mmeedd  sseeddvvaannlliigg  sseekkrreetteessss..  

  

AAllllaa  pprriisseerr  aannggeess  eexxkkll  mmoommss..  

  
GGlloobbeennhhäällssaann  22001144  

VÅRT PRIS / DIN INVESTERING 
950 kr per person 

Kaffe med smörgås och frukt ingår 
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