
Sådan lykkes vi på alle 
niveauer i organisationen

HENRIK LESLYEBæredygtigt arbejdsliv – At lykkes i praksis



Hvordan løser vi det her 
bæredygtigt?

Et krav om øget produktivitet

En øget andel af psykiske 
lidelser og generel mistrivsel
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Hvordan løser vi det her 
bæredygtigt?

Et krav om øget produktivitet

En øget andel af psykiske 
lidelser og mistrivsel



Hvordan løser vi det her 
bæredygtigt?

Det gør vi ved at satse på 
trivsel. 
Livstilfredshed. 

PERMA.



Positive følelser Engagement Relationer Meningsfuldhed At sejre og nå i mål



Mennesker med højt PERMA-niveau

• Har et bedre helbred

• Lever oftere i parforhold

• Har flere 

venskabsrelationer

• Har et højere 

samfundsengagement

• Er mere kreative

• Har færre sygedage

• Er mere produktive

• Får bedre tilbagemeldinger

• Performer bedre generelt

• Bliver længere i jobbet

• Er mindre udbrændte

• Er som ledere mere 

resultatskabende
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3 pointer so far...
Forandringer starter mest 
effektivt med mig selv

PERMA giver mental trivsel 
og høj produktivitet

Jeg kan – helt bogstaveligt 
- ændre min hjerne 
gennem træning.



De 4 Principper 

Den Grønne Priks Magi

Tetris-effekten

Din Indre Verdens virkelighed

Få styr på din Zorro-cirkel



Princip 1:
Den Grønne Priks Magi



Øvelse
Hvad er jeres 
arbejdsmiljøgruppes 
største succes?

Hvilke faktorer var de 
allervigtigste for at I 
opnåede den succes?



Princip 2:
Tetris-effekten



Øvelse
Tænk på en farve



Sådan bliver du en

Optimist
Det er en Tetris-effekt, der rykker



Optimisme
TID

Fortolker du hændelsen som “vedvarende” eller “enkeltstående”?

STEDER/OMRÅDER

Fortolker du hændelsen som om den “smitter”, eller som om den er “isoleret”?

ÅRSAG

Fortolker du årsagen til hændelsen som værende en “indre” eller “ydre” 

omstændighed?



Princip 3:
Din Indre Verdens Virkelighed



Negativ psykologi
Reducerer psykisk sygdom 

og uønskede tilstande.

Stress

Depression

Fobi

Udviklingsforstyrrelser

Lavt
selvværd

Angst
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Indhold for de to første dage

Præsentation

- Af dagene, deltagerne og indholdet

Forord

- Hjernen tur/retur

Kapitel 1

- PERMA – inklusiv 5 runder diskussion

Afslutning

- Overvejelser omkring indsats
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Øvelse
Hvad ville dine kunder 
kalde din jobtitel?

Altså hvis de beskrev den 
betydning, du har for deres 
liv?



Princip 4:
Få styr på din Zorro-cirkel









De 4 Principper 

Den Grønne Priks Magi

Tetris-effekten

Din Indre Verdens virkelighed

Få styr på din Zorro-cirkel



Hvornår og hvordan starter vi 
så forandringerne?

Nu.

Start med dig selv.




