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Få styr på tiden  

– Hvordan skaber man et sundt tidsmiljø? 

 

Konference for fysioterapeuter og ergoterapeuter i arbejdsmiljøgrupper 

Torsdag d. 9. maj 2019 

kl. 10.00 – 16.00 

Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia 

 

Har I et sundt tidsmiljø på din arbejdsplads? 
På en arbejdsplads med et sundt tidsmiljø er der flow i arbejdet og få eller ingen meningsløse hindringer for 

produktiviteten. Det er den velfungerende arbejdsplads med et energimæssigt overskud til at løse kerne-

opgaven med god kvalitet.  

Hvem vil ikke gerne arbejde på sådan en arbejdsplads? Men hvordan skaber vi det sunde tidsmiljø?  

Konferencen giver svar på spørgsmål som: Hvad er tidsmiljø? Hvad kendetegner et sundt tidsmiljø? Hvordan 
kan tid være psykisk belastende? Hvilken rolle spiller pausekulturen? Hvordan kan tidsmiljø sættes på 
dagsordenen?" 

Tidsmiljø er et nyere forskningsfelt på arbejdsmiljøområdet. Ud over at gøre dig klogere på begrebet 
tidsmiljø giver konferencen også konkrete bud på indsatsområder og metoder til at understøtte arbejdet 
med at skabe et sundt tidsmiljø. 

Vi anbefaler, at leder og AMiR deltager sammen på konferencen. Men deltager du alene, vil du også få viden 
og god inspiration at bringe med tilbage til arbejdspladsen.  

 
Rammeprogram 

 Indskrivning og morgenkaffe kl. 9.30 – 10.00 
 

 Velkomst v. Lotte Lagoni, Næstformand i Ergoterapeutforeningen 
 

 Nye perspektiver på tid og arbejde 
- Hvordan kan vi forstå tidsmiljø? Hvad skaber arbejdspladsens tidsmiljø? Hvad kan vi få ud af at betragte 

tid på en anden måde? Hvilken betydning har tidsmiljøet for produktivitet og arbejdsglæde? 
ved Henrik Lambrecht Lund, Lektor ved institut for mennesker og teknologi, RUC 
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 Frokost kl. 12.30 – 13.30 
 

 Restitution og pauser  
- Hvorfor har vi behov for restitution? Hvad er en pause? Hvilke pausestrategier kan vi benytte os af hver 
for sig og i fællesskab på arbejdspladsen?  
v. Rikke Papsøe, Cand.psych.aut. 
 

 Sunde arbejdsrytmer i praksis  
- Hvordan vi kan få mere produktiv tid ved at arbejde med bedre koordinering og færre forstyrrelser i 
arbejdet? 
v. Inger-Marie Wiegman, Arbejdsmiljørådgiver og udviklingskonsulent, medejer af TeamArbejdsliv 
 

 Afrunding 
 

Konferencen faciliteres af Inger-Marie Wiegman, som sikrer den røde tråd dagen igennem.  

Formen vil være en blanding af oplæg og diskussion i grupper 

 
Målgruppe 
Konferencen er for fysio- og ergoterapeuter i arbejdsmiljøgrupper. Er du ergoterapeut eller fysioterapeut, 
skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter for at kunne deltage.  
 
Konferencen vil i mindre omfang være åben for ledere eller AMiR af anden faggruppe, som er i 
arbejdsmiljøgruppe med en ergo- eller fysioterapeut. 
 

Pris 
Deltagelse på konferencen er gratis for AMiR og ledere i arbejdsmiljøgrupper, som er medlemmer af 
Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter. 

Deltagergebyret er 1.200 kr. for deltagere fra andre faggrupper, der deltager sammen med en ergoterapeut 
eller fysioterapeut. 

 
Tilmelding 
Der er frist for tilmelding til konferencen onsdag d. 10. april 2019.  
 
Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Hver person som ønsker at deltage, skal tilmelde sig. I kan 
altså ikke tilmelde flere fra samme arbejdsplads i én tilmelding. 

For medlemmer sker tilmelding online på hjemmesiden. Søg på ’Konference for arbejdsmiljøgrupper’ og hav 
dit NemID eller medlemsnummer klar. 

Ledere eller AMiR af anden faggruppe tilmelder sig ved at kontakte Lone Petersen på 53 36 49 36. 
 

https://www.etf.dk/aktuelt/kurser-og-arrangementer
https://www.etf.dk/aktuelt/kurser-og-arrangementer
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Information til AMiR 
Ergoterapeutforeningen dækker udgifter til transport efter gældende retningslinjer. Læs mere om 
transportgodtgørelse og hent blanketten her. 

Du skal huske at søge din arbejdsgiver om tjenestefri med løn, så du kan deltage i konferencen i din 
arbejdstid. Der gives ingen lønrefusion fra Ergoterapeutforeningen. 
 
 
Vi glæder os til at se dig! 

 

Med venlig hilsen 

 

Sannie Jørgensen  Britt Thorning Lind 

Forhandlingskonsulent  Arbejdsmiljøkonsulent 

Danske Fysioterapeuter  Ergoterapeutforeningen 

 

http://www.etf.dk/godtgoerelse-af-transport-og-udlaeg-0

