
Invitation 

Joblife inviterer til en konference om psykologisk sikkerhed,  
hvor du har mulighed for at høre om den teoretiske baggrund,  
kablet til praktiske erfaringer fra projekt Psykologisk sikkerhed,  
der er medfinansieret af Velliv Foreningen. 

2. maj 2022 - Vejle
23. maj 2022 - København

Konference om psykologisk sikkerhed



kl. 9:00 - 9:30  Registrering og morgenkaffe

kl. 9:30 - 9:45    Velkomst og program  
  Funktionel hjernetræning 
  v/ Nis Kjær 

kl. 9:45 - 10:30  Psykologisk tryghed og ledelse i en uforudsigelig verden  
  v/ Christian Ørsted 

kl. 10:30 - 11:00  Pause

kl. 11:00 - 11:15  Deltagerrefleksion 
• Hvilke tanker sætter oplæggene i gang? 
• Hvad kan vi bruge det, vi har hørt på vores virksomhed?

kl. 11:15 - 11:45  Orientering om projekt psykologisk sikkerhed,  
  herunder spørgeramme  
  v/ Nis Kjær 

kl. 11:45 - 12:00  Afprøvning af spørgerammen

kl. 12:00 - 12:45  Frokost

kl. 12:45 - 12:50  Funktionel hjernetræning

kl. 12:50 - 13:30  Erfaringer fra projekt Psykologisk sikkerhed  
  Oplæg ved to af de deltagende virksomheder.

• Hvordan har man arbejdet med emnet i projektet?
• Hvad er erfaringerne, og hvilke anbefalinger er der til andre, 
 der vil arbejde med emnet?

kl. 13:30 - 13:45  Deltagerreflektion
  •   Hvilke tanker sætter oplæggene i gang?  
  •   Hvad kan vi bruge det, vi har hørt på vores virksomhed?

Program



kl. 13:45 - 14:05  Introduktion til idekatalog og værktøjskasse  
  v/ Nis Kjær 
  En del af projektets erfaringer og værktøjer er samlet i et idékatalog  
  og en værktøjskasse, som andre virksomheder kan bruge til inspiration. 

kl. 14:05 - 14:35  Pause

kl. 14:35 - 15:05    Afprøvning af værktøjer fx dialogspil inkl. refleksion i plenum 

kl. 15:05 - 15:20  Velliv Foreningen, foreningens formål og muligheder for tilskud  
  v/ repræsentant fra Velliv Foreningen 

kl. 15:20 - 15:30  Opsamling, lille øvelse og tak for i dag

Christian Ørsted (cand.merc.), ledelsesrådgiver og forfatter til bestsellerne »Livsfarlig 
ledelse«, »Fatale forandringer« og fagredaktør på den danske udgave af Amy Edmondsons 
»Den frygtløse organisation«.

Vi løber hurtigere og hurtigere – men løber vi i den rigtige retning? Tempoet i forandringer  
har aldrig været højere. Det har man sagt i mere end 30 år. Men problemet ikke bare at lave 
mere for mindre, men at forandringer er uforudsigelige. Når de krav vi møder er skiftende, 
modstridende og komplekse sætter det både opgaveløsning og fællesskab på en prøve som 
kræver psykologisk tryghed i arbejdsfællesskabet.

Psykologisk tryghed er troen på, at vi kan tale om det, der er svært, med hinanden: Om fejl, 
tvivl, spørgsmål, uenigheder og idéer uden at frygte, at vi træder andre over tæerne eller taber 
ansigt og er især kendt fra Harvard Professors Amy Edmondsons forskning.

Psykologisk tryghed og 
ledelse i en uforudsigelig 
verden 

Psykologisk sikkerhed benævnes ofte  
som psykologisk tryghed, og der er tale  
om samme begreb.

v/ Christian Ørsted



Projekt psykologisk sikkerhed

Høj grad af psykologisk sikkerhed er et væsentligt parameter i at  
forebygge udfordringer med den mentale sundhed samt fremme af  
trivsel og engagement.

Joblife a/s har sammen med 6 virksomheder fået midler fra Velliv  
Foreningen til at arbejde med virksomhedernes psykologiske sikkerhed, 
herunder at udvikle nye metoder og værktøjer.

Høj grad af psykologisk sikkerhed bidrager til at ændre fokus fra  
problemfokuseret til udviklende arbejdsmiljøindsats, der udover  
at forbedre arbejdsmiljøet, også bidrager til udvikling og innovation.

I projektet har vi udviklet en række værktøjer og procesmetoder  
samt en spørgeramme til kortlægning af den psykologiske sikkerhed.

På konferencen præsenterer vi de væsentligste læringspointer fra  
projektet. Ligeledes præsenteres en række værktøjer og procesmetoder. 

Tilmelding sker 
online på:  
 
https://www.conferencemanager.dk/psyko-
logisk-sikkerhed

Pris inkl. forplejning, idekatalog & 
værktøjskasse:
 
kr. 1.275,- pr. deltager ekskl. moms.  

2. maj 2022:   Munkebjerg Hotel,  
                     Vejle
 
23. maj 2022: Scandic Sluseholmen,  
  København

Deltagelse
Joblife A/S
Joblife er en landsdækkende rådgivnings-
virksomhed indenfor medarbejder sikker-
hed, sundhed og engagement. 

Vi tilbyder en bred vifte af forebyggende  
rådgivning om fysisk og psykisk arbejdsmil-
jø, akustik og støj, kemikalier og biologiske 
farer, stress og trivsel til ledelse og organi-
sationsudvikling. Vi har kontorer i Allerød, 
Odense, Kolding og Aarhus og arbejder 
sammen med kunder i hele Danmark.
 
Velliv Foreningen 
Velliv Foreningen arbejder for, at flere  
danskere får et godt liv med overskud. 

Alle 370.000 medlemmer ejer  
pensionsselskabet Velliv. Som kunde hos 
Velliv er man automatisk medlem af Velliv 
Foreningen. 

I de år, hvor der er overskud af Velliv  
Foreningens investeringer, udbetales bonus 
til medlemmerne og Velliv Foreningen 
støtter projekter, der fremmer den mentale 
sundhed i arbejdslivet.

https://www.conferencemanager.dk/psykologisk-sikkerhed
https://www.conferencemanager.dk/psykologisk-sikkerhed

