
Program til AAU's
arbejdsmiljøkonference 

d. 21. november 2019

1

Sted: Rendsburggade 14 st., 9000 Aalborg
kantineområdet og auditorium 3.107

Tidspunkter:
Kl. 11.30: Sandwich og registrering 

Kl. 12:00: Velkomst ved rektor og overrækkelse af          

Kl. 12.30: Oplæg ved cand.psych. og forfatter Tue Isaksen

Kl. 14.00: Kaffepause og netværk

Kl. 14.30: Oplæg ved Søren Hald, REDMINKROP

Kl. 15:30: Afrunding 

arbejdsmiljøpokalen 

om det biologiske perspektiv på forudsætningerne
for trivsel i forandringer

om hvor lidt der faktisk skal til for at komme
igennem et arbejdsliv uden smerter og ubehag i
kroppen



Tue Isaksen

Tue Isaksen er foredragsholder hos både
private og offentlige organisationer. Med
humor og glimt i øjnene får han beskrevet
filosofiske, kulturelle, historiske og politiske
perspektiver, og med en basis i celler,
hormonstoffer og hjernens funktioner. 
 
Tue Isaksen er uddannet psykolog fra
Aalborg Universitet med en kandidat inden
for arbejds- og organisationspsykologi. 
 
Tue har en fortid ved det Danske beredskab,
ekstern lektor ved AAU, men er i dag ansat
ved Arbejdsmiljøcentret som chefkonsulent
cand.psych.
 
Tues passion har altid været centreret i
biologien og stræber efter konstant at bringe
vores viden om den biologiske organisme i
spil, når vi designer organisationer, bedriver
ledelse, og indgår i relationer med andre
mennesker. Denne passion for det biologiske
er godt krydret med hans dybe interesse
inden for filosofi, historie og politik, hvilket
er endt i bogen ”Biologisk stress – Set
gennem samfundsudviklingens
øjne”(Isaksen 2016).

På AAU har vi et kontinuerligt fokus på at skabe et
sikkert og sundt fysisk, organisatorisk og socialt
arbejdsmiljø. 
 
Forandringer kan imidlertid påvirke det generelle
arbejdsmiljø, den enkeltes trivsel og organisationen
som helhed. 
 
Virkeligheden og verden omkring os er hele tiden i
forandring. Det er et faktum og et vilkår, vi ikke
kommer uden om, lige fra de små løbende
tilpasninger til de store radikale forandringer, som
f.eks. større reorganiseringer og tilpasninger af
organisationen. 
 
Det er omvæltninger, der har betydning for vores
hverdag, og dermed har de også stor indflydelse på
vores arbejdsmiljø og
trivsel helt generelt.
 
Hvordan lærer vi endnu bedre at forstå reaktioner på
forandringer? Det har konferencens hovedtaler
cand.psych., forfatter og foredragsholder Tue Isaksen
et bud på. 
 
Ved at kombinere filosofi, historie og politik bruger
Tue den biologiske vinkel til at beskrive og forstå
tendenser, udfordringer og løsninger i såvel vores
kultur, som på vores arbejdspladser. 
 
Tue bruger ”story telling” til at gøre den komplekse
viden nærværende, humoristisk og tilgængelig, og
inddrager ofte publikum i fortællingerne.
 

Det biologiske perspektiv
på forudsætningerne for

trivsel i forandringer 

Oplæg 
Kl. 12:30- 14:00
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Oplæg 
Kl. 14.30 - 15.30

Er du stærk nok til dit
arbejde? 

På dagens sidste oplæg skal vi vende blikket imod den
mere fysiske side af det gode jobliv, hvor vi skal have
fokus på krop og ergonomi. 
 
Bliv klogere på, hvor lidt der faktisk skal til for at
komme igennem et arbejdsliv uden smerter og ubehag
i kroppen, når vi får besøg af fysioterapeut og
arbejdsmiljøkonsulent Søren Hald fra REDMINKROP. 
 
Søren har specialiseret sig på området og har de
senere år arbejdet med menneskelig adfærd,
motivation og forebyggelse.
 
Som en del af oplægget, bliver du introduceret til
elastiktræning, som du aldrig har set/prøvet det før.
 
Du får en fantastisk elastik i gave, som passer til din
krop, og adgang til de øvelser, vi benytter på video.
Lad dig inspirere og motivere til at gøre en forskel for
dig selv - og sammen med dine kolleger.

Søren Hald

Søren Hald er stifter og partner af
REDMINKROP.
 
REDMINKROP tilbyder fysisk
efteruddannelse, behandlingsordninger,
ergonomi- og arbejdsmiljøtiltag, uddannelse
af træningsambassadører, nudging tiltag,
samt øvrige kurser og foredrag inden
for arbejdsmiljø- og sundhedsområdet.


