
på job

Målgruppe Konferencen er for ledere, arbejdsmiljø- og til-
lidsrepræsentanter samt arbejdsmiljø og HR-konsulenter, 
som arbejder inden for social- og sundhedsområdet: 
Sygehuse, dagtilbud, døgntilbud, hjemmepleje og privat 
praksis.

Pris og tilmelding Prisen er 4500 kr. inklusive alt og du 
kan tilmelde dig fra september. Der er begrænset antal 
pladser. Vær blandt de første som får besked når vi åbner 
for tilmelding via vores nyhedsbrev om psykisk arbejds-
miljø.

Sæt kryds i kalenderen og følg med på  
Etsundtarbejdsliv.dk/følelserpåjob. Her lægger  
vi løbende oplægsholdere og aktiviteter op.

5 plenum oplæg

    8 workshop 

4 værksteder

På konferencen vil du

• Få den nyeste forskning og viden om psykisk  
arbejdsmiljø på social- og sundhedsområdet

• Lytte til oplæg, medvirke i workshops og værksteder
• Møde mange forskellige fagfæller og få mulighed  

for erfaringsudveksling.

Temaet i 2022 er ”Følelser på job”

I mange jobs inden for social- og sundhedsområdet er 
der høje følelsesmæssige krav: Den ansatte skal både 
bruge sin indlevelsesevne og håndtere sine egne følelser 
i mødet med borgeren. At skulle bruge sine følelser på 
denne måde kan være belastende, men giver også høj 
mening i arbejdet. Ansatte i job med kontakt og ansvar 
form mennesker, har ofte søgt ind i disse job, fordi det er 
meningsfuldt og udviklende at arbejde med mennesker.

En af de måder, hvor ansatte oplever mening i arbejdet, 
er i de faglige dialoger. At drøfte kvalitet og give faglig 
feedback i arbejdet er en del af det professionelle samar-
bejde - men netop i erhverv, hvor der er følelsesmæssige 
krav på spil, kan det også være krævende altid at have 
den gode dialog. Det kan påvirke samarbejdsrelationer-
ne, udførelsen af kerneopgaven og det psykiske arbejds-
miljø, hvis I ikke er opmærksomme på, og kan håndtere 
de følelser som er på spil.

KOM TIL KONFERENCE  
OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ  
29.-30. MARTS 2022  
PÅ NYBORG STRAND, FYN

http://Etsundtarbejdsliv.dk/følelserpåjob

