
SundKultur-Politik

SundKultur-Politik i hverdagen
 

Ledelse og medarbejdere har i fællesskab besluttet, at Sundhed og SundKultur 

på Arbejdspladsen er nødvendige forudsætninger for en velfungerende hverdag. 

Dermed har vi taget et vigtigt skridt mod en ny fremtid. For medarbejderne. 

For ledelsen. For beboerne. Og for de pårørende.

Der er nu skabt et stærkt fundament for den SundKultur-Politik, som skal føre 

os sikkert frem til målet: At skabe en god og attraktiv arbejdsplads for os selv 

og et godt og trygt hjem for beboerne.

SundKultur-Politik for alle – en enestående proces

SundKultur-Politikken på Østervang er et enestående eksempel på en demokratisk 

proces. Både ledelse og medarbejdere har deltaget. Alle er blevet set, hørt og for-

stået. Bedre forudsætning for at nå målene findes ikke. SundKultur-Politikken med 

konstant fokus på Sundhed og SundKultur på Arbejdspladsen er nu 

en aktiv del af hverdagen for alle. Dét er i sig selv enestående.
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Vores Ansvar på Arbejdspladsen – og mit

En SundKultur-Politik forpligter både medarbejdere og ledelse. Ledelsen erkender, 
at Sundhed og SundKultur på Arbejdspladsen er fokusområder. Den sørger for, at 
de nødvendige ressourcer er til stede. Samtidig tager den enkelte medarbejder 
personligt medansvar for såvel egen, som for beboernes og hele organisationens 
sundhed. 

Konflikter vil altid være en del af hverdagen. Men vi løser dem med værdighed, 
så der ikke bliver tabere. Kun vindere. Vi har evnen til at glædes, når det går godt 
for andre. Og vi har overskuddet til at trøste og støtte, hvis nogen har det dårligt. 
Vi tager hver dag medansvar for, at vores beboere trives. Vi glæder os, når de siger 
”her er godt at være”. Eller ”det er ligesom dengang, jeg boede i egen bolig.
” De pårørende er glade for at komme på besøg. Og de er trygge, når de går igen. 
”For vi ved jo, at far får kærlig pleje og omsorg,” siger de.

På Østervang er vi et velfungerende hold af gode kollegaer med plads til forskel-
lighed. Vi arbejder og trives på den bedste arbejdsplads. 
På vores arbejdsplads!

Sundhed på vores Arbejdsplads

Den traditionelle opfattelse af sundhed handler om at have et godt helbred. 
At ”være rask”. Vi giver sundheden et KRAM, fx ved at vi spiser sundt og motio-
nerer mindst en halv time om dagen. Men sundhed er også andet og mere end 
friske æbler og en tur i fitnesscentret. 

Sundhed handler om personligt overskud. Om at kunne se meningen med dét, 
der sker i hverdagen. Vi skal føle, at vi er i stand til at håndtere eget liv, både på 
arbejdet og i fritiden. Vi respekterer hinanden som mennesker og som kollegaer. 
Også på tværs af fag-grænser. Vi taler pænt til hinanden og om hinanden. 
Sundhed på Arbejdspladsen forudsætter med andre ord en positiv livsbalance 
med et meningsfuldt (arbejds-)liv.  Vi føler os selv og vores indsats anerkendt. 
 

SundKultur på vores Arbejdsplads

SundKultur kan sammenlignes med en nytteplante – fra det lille træ plantes til 
udbyttet høstes. Træet, vi planter og ser vokse, er den grundlæggende vilje til 
forandring. Det handler om ligeværd og respekt for hinandens forskellighed. Vi 
vægter frihed under ansvar. Vi tænker selvstændigt og handler inden for rammerne 
af fællesskabet. Vi får nye idéer og bringer dem frem til gavn for os selv, vore kol-
legaer og beboerne. Vi erkender ærligt, at ”dette magter jeg ikke. Vil du hjælpe 
mig?” 
”Så hjælper jeg dig en anden dag?” Alle har respekt for en sådan erkendelse. 
Det modsatte er utænkeligt.

Når det lille træ har slået rødder og vokset sig stor og stærk, kan vi høste udbyt-
tet, SundKultur på Arbejdspladsen. Vi oplever ægte arbejdsglæde. Vi har lavere 
sygefravær og dermed flere ressourcer. Vi føler større tryghed ved at møde på 
arbejde. Vi kan jo stole på kollegaerne. Vi har det godt sammen. Vi ser spændende 
udfordringer i de daglige opgaver, som vi løser med glæde. SundKultur kan måles 
på, at vi stortrives i vores hverdag, på stort nærvær frem for fravær og på, at nye 
kollegaer bliver på arbejdspladsen. 


