
Vil du være med til at skabe et godt og udviklende arbejdsliv for 
dig selv, dine kolleger eller medarbejdere?

Så deltag i 2 af de mange spændende workshops indenfor: 
Stress – fakta, forebyggelse og behandling
Mindfulness for begyndere og øvede
Lær af din krops signaler
De mange muligheder ved Akupunktur og Tai Chi
Hjælp dig selv imod sportsskader
Reduktion af sygefravær ved graviditet
Brug fysikken til at komme tilbage i job efter sygdom
Hvad kan Body-SDS gøre for dit velbefindende.

Alle Workshops bliver ledet af en top professionel terapeut der  
brænder for at give sin viden og erfaringer videre til dig. Ved hver 
Workshop får du konkrete værktøjer med hjem.

Der bliver mulighed for at deltage i 2 Workshops. Eftermiddagen star-
ter med en kort præsentation af de forskellige Workshops, hvorefter 
du beslutter hvilke 2 du har lyst til at deltage i. I pausen og under den 
efterfølgende spisning vil der være en markedsplads, hvor du kort 
kan blive introduceret til de Workshops du ikke nåede at deltage i.

Dagen slutter med en let lækker anretning med vin og networking 
med de øvrige deltagere. 

Pris

Kr. 350 pr. person inkl. forplejning. Betaling via MobilePay 8177 8155.
 
Tilmelding

Senest tirsdag den 7. juni på br@wtchealthcare.dk

Værktøjer til et sundt arbejdsliv

Workshop den 9. juni kl. 16.00 - 20.00

Borupvang 3, 2750 Ballerup  | br@wtchealthcare.dk   | wtchealthcare.dk

Program
Kl. 16.00 – 16.20  
Velkomst og introduktion af Workshop

Kl. 15.30 – 17.30 
Workshop I

Kl. 17.30 – 17.45 
Pause + markedsplads i loungen

Kl. 17.45 – 18.45 
Workshop II

Kl. 18.45 – 18.50 
Afrunding

Kl. 18.50 – 20.00 
Spisning, markedsplads og netwoorking

Læs mere om de enkelte  
workshops på bagsiden.

mailto:br%40wtchealthcare.dk?subject=Tilmelding%20til%20Worrkshop%209.%20juni
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Akupunktur og Tai Chi

Alice Mao demonstrerer akupunktur på en af  
deltagerne. Laver en form for Tai Chi, som er nem 
at lære, med resten af deltagerne.

Hvad får jeg med fra workshoppen?
Du ser, hvordan akupunktur foregår og har det 
godt bagefter. Tai Chi er en del af traditionel kine-
sisk lægekunst, som bringer kroppen i balance.

Lær at læse kroppens signaler

Et af de første tegn på stress er ubalance. Hvordan 
mærkes ubalance og hvordan genskabes balance?

Hvad får jeg med fra workshoppen?
Få redskaber til at være opmærksom på de signaler 
kroppen sender og hvad du kan gøre ved dem.

Body-sds - hvad gør det for dig

En kort beskrivelse af hvad Body-sds er, hvad sker 
der i kroppen og sindet samt en demonstration.

Hvad får jeg med fra WorkShop
10 minutter behandling med instruktion  om  
optimale og bevidst brug af egne kompetencer.

Hjælp til selvhjælp med Collins Treatment

Kort gennemgang af teorien bag, en demonstration 
samt øvelser til arbejdsdagen.

Hvad får jeg med fra workshoppen?
En video med øvelser til daglig brug.

Mindfulness i hverdagen - kom igang

Introduktion til hvad Mindfulness er og hvordan 
det kan afhjælpe eller forebygge stress. 

Hvad får jeg med hjem fra workshoppen?
Mindfulness øvelser som du vil kunne benytte i 
din hverdag.

Mindfulness i hverdagen - fortsat *

Du vil få prøvet flere Mindfulness øvelser, og vi vil 
tale om de barrierer, der kan være for at få brugt 
Mindfulness i hverdagen. 

Hvad får jeg med hjem fra workshoppen?
Praktisk erfaring med øvelser, som du straks kan 
tage i brug samt idéer til, hvordan du kan blive 
mere nærværende og fokuseret i hverdagen via 
Mindfulness.

Lad fysikken være medvirkende til en 
god tilbagevænnen for den langtidssyge 
medarbejder

Vi stiller skarpt på hvordan en god tilbagevænnen 
kan sikres i forhold til langtidssyge.

Hvad får jeg med fra workshoppen?
• Konkrete tiltag.
• Indsigt i hvorfor fysikken kan spille en væsentlig rolle.

Arbejdspladsens muligheder for  
reduktion af sygefravær hos gravide 
medarbejdere

Hvordan kan I lave en god gravidpolitik?  

Hvad får jeg med fra workshoppen?
• Værktøjer til design af gravidpolitik
• Råd til leder om håndtering af gravid i forskellige 
situationer (fuldtidssygemelding, deltidssyge- 
melding og raskmelding).

Stress: Fakta, forebyggelse og behandling

Hvornår er man stresset? Hvad stresser? Hvad  
sker der i en stresset krop og hjerne? Hvad kan 
man gøre for at forebygge og behandle stress?

Hvad får jeg med fra workshoppen?
Viden om og nogle værktøjer til at tackle stress og 
stressorer.

Workshops  

* Har du ikke været med i første time, kan du  
   sagtens ”hoppe på” 2. time


