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En bok för dig som vill ha konkreta tips på hur du inspirerar och motiverar medarbetare till en bra livsstil för
att få fler friska på jobbet. För att förstå hur arbetsplatsen kan bli friskare, utgår du från dig själv. Hur
påverkar dina levnadsvanor dig på jobbet? Vad behövs för att du ska kunna fungera bättre? Genom att

rannsaka dig själv, får du en förståelse för hur goda vanor påverkar arbetsförmågan. Insikten gör det lättare att
inspirera andra att också se samma koppling. När medarbetarna lärt sig ta ansvar för sin egen hälsa, är det

dags att ta reda på vad som håller arbetsplatsen frisk. Med en gemensam satsning för att ta reda på sådana s k
friskfaktorer, får du både medarbetare och verksamhet att må bra. Sannolikheten är stor att du då inte bara
förbättrar hälsan, frisktalen och sjukfrånvaron - utan även lönsamheten. Boken vänder sig till alla som leder,

inspirerar eller coachar andra till en bra livsstil.

Hösten 2017 startades ett arbete kring hälsosamt åldrande som särskilt riktar sig till dig kring pensioneringen.
För att förstå hur arbetsplatsen kan bli friskare utgår du från dig själv.

Hälsosamtal På Jobbet

VOCollege och SKL har gjort en lista med fler stöd för att skapa . Susanne Colliander Häftad. Fler friska på
jobbet en handbok i förändringsarbete Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 6 butiker. Fler
friska på jobbet EN HANDBOK I FÖRBÄTTRINGSARBETE SUSANNE COLLIANDER Varmt välkomna
till bokreleasen Varmt välkomna till nätversionen av mitt boksläpp av Fler Friska på jobbet. Passa på och var
med det mesta är kostnadsfritt. Koncernredovisning Jörgen Carlsson Niklas Sandell Häftad. För att förstå hu.
Susanne Colliander. Martin Ljungström försvarade sin . Nu kommer bilderboken Jobba säkert på golfbanor en
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handbok i säker arbetsmiljö. Handboken är tänkt att fungera som en idébank. ställas inför i samband med ditt
förändringsarbete. Lär dig löneförhandla bemöta härskartekniker och sexuella trakasserier protestera mot porr

och könsdiskriminerande reklam. Flera Friska Senior. försökte Berit övertyga chefen. Allt fler forskare
uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Hur påverkar dina levnadsvanor

dig på jobbet? Vad behövs för . Ibland själv men ofta tillsammans med någon annan regional aktör. att
genomföra en rehabiliteringsplanering. Berätta för din chef om din situation. Recensera boken.
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