
Nysgerrighed, positivitet og arbejdsglæde
– man kan aldrig få nok!

Temadagen henvender sig til vejledere for alle sundhedsfaglige 
professionsbacheloruddannelser på tværs af sektorer i 
Nordjylland.

Uddannelse foregår alle steder i sundhedsvæsenet, og fra 
talrige undersøgelser ved vi, at et godt arbejdsmiljø næsten 
altid er lig med en høj kvalitet i uddannelsesmiljøet. De 
spørgsmål vi gerne vil stille og forsøge at besvare i løbet af 
dagen, er: 

• Hvilken rolle spiller du og dine kolleger i forhold til at sikre 
et godt uddannelsesmiljø for de studerende? 

• Hvad kan du selv gøre for at forbedre din trivsel i 
krydspresset mellem at være vejleder og samtidig varetage 
opgaverne i dit øvrige arbejde? 

Temadagen foregår online - husk: 

- et headset med mikrofon 
- et kamera i din PC, mobil eller tablet

Det er en god ide, at du tester teknikken lidt før temadagen 
starter. 

I løbet af dagen bliver du sammen 4-5 andre deltagere 
sendt ud i mindre virtuelle grupperum, hvor I kan diskutere 
oplæggene og relatere dem til jeres egen hverdag. 

Der bliver pauser i løbet af dagen. 
Husk kaffen og måske lidt godt til ganen. 
 
Vi glæder os til at se dig!

Online temadag for vejledere den 11. maj 2021

Tommy Krabbe

Nysgerrighed er svaret

Foredragsholder 

Hver dag oplever mennesker, grupper og 
organisationer situationer, hvor vi basalt set kan 
gå to veje: vishedens eller nysgerrighedens vej. 
Nysgerrigheden er en afgørende parameter, når 
vi skal kommunikere, samarbejde, udvikle, for-
stå og fx komme gennem forandringer sammen. 
Men alligevel vælger vi oftest vishedens vej, 
fordi den basalt set er lettere, eller fordi vi har 
glemt, hvordan man er nysgerrig. Men sådan 
behøver det heldigvis ikke at være! Tommy 
Krabbe vil forsøge at genvække nysgerrighe-
dens potentiale, fordi han mener, at det er et 
afgørende parameter i samarbejde, kommuni-
kation og i at forstå og udvikle hinanden; fx i 
vejleder-studerende samarbejdet

Hans Henrik Knoop

Positiv psykologi – om livskvaliteter 
der fremmer god læring og 
undervisning for alle

Lektor på DPU og ekstraordinær profes-
sor på North-West University, USA

På mange måder er moderne arbejdspladser 
både mere privilegerede og under større pres 
end de nogensinde har været. Det fordrer den 
rette kombination, så pres udløser positive op-
levelser og effektive arbejdsgange. I oplægget vil 
Hans Henrik Knoop give et overblik over nogle 
af de vigtigste livskvaliteter, som fremmer trivsel 
og kvalitet i arbejdet – og vise hvordan det kan 
bruges som vejleder i sundhedsvæsenet.

Michael Brautsch

Arbejdsglæde og forandring 

Foredragsholder

Michael Brautsch stiller skarpt på vores eget 
ansvar for arbejdsmiljøet. Modsat mange andre 
af livets forhold, som fx vores ægteskab, hvor vi 
stopper op og spørger os selv, om vi er glade og 
om tilværelsen giver mening, lader mange stå til 
i arbejdslivet og sætter først ind, når det er for 
sent. Men der er hjælp at hente. Det handler om 
at stoppe op og stille os selv en række vigtige 
spørgsmål: hvorfor søgte vi i sin tid stillingen? 
Hvis vi ikke trives, kan vi så genfinde begej-
stringen for vores arbejde og tage ansvar for de 
områder, vi selv har indflydelse på?



Temadagen arrangeres i et samarbejde mellem Sundhedskartellet, UCN act2learn, nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Ordstyrer

Tanja Graven Nielsen 

Tanja er ansat i Kommunikation i Region Nordjylland.

Hun vil sørge for, at den røde tråd er synlig igennem hele dagen og i det hele taget medvirke til, at vi på 
sikker vis, når igennem det spændende program.

Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 8.15-13.00

Temadagen foregår virtuelt og det er et krav at alle 
deltagere kan deltage individuelt med egen PC/tablet/
smartphone.

Direkte link til arrangementet sendes pr. mail til alle 
tilmeldte få dage før.

Tilmelding: Senest d. 29. april via Kursusportalen.rn.dk

Pris: Ingen deltagerbetaling - dog er tilmelding nødvendig.

Antal deltagere: Max. 280 deltagere – efter først til mølle-
princippet

Målgruppe: Kommunale og regionale 
vejledere for studerende på de sundhedsfaglige 
professionsbacheloruddannelser.

https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=70286

