
     Temadag om trivsel, relationer og compassion  
                           for TR/FTR, AMiR og ledere 
           DSR, Kreds Nordjylland – 26. september 2018 

 
I et arbejdsliv præget af høje krav om fleksibilitet og effektivitet, hastige forandringer, opbrud i 

nære relationer, og hvor mange føler sig pressede, kan vores trivsel, empati og samarbejdsevner 

blive udfordret, og der er risiko for, at vi trækker os fra sociale relationer og udvikler 

relationstræthed.  

Forskning viser, at robusthed og compassion er iboende psykologiske færdighed, vi har i 

forskellige grader, og som kan øges. Compassion mindsker udkørthed og oplevet følelsesmæssigt 

pres og styrker relationer. 

Med særlig vægt på det relationelle, fællesskabet og compassion, vil udbyttet af temadagen være 

konkrete redskaber, som kan implementeres i hverdagen på arbejdspladsen efterfølgende, og 

deltagerne vil få et fælles sprog, der flytter fokus fra den enkelte til fællesskabet. 

Program for dagen 

09.00 Velkomst og intro til dagen  
 Organisatoriske forandringer – og hvordan de påvirker os psykologisk 

Hvad er mental robusthed – og hvad er compassion? 
10.30 Pause 
10.50 Smagsprøver på robusthedstræning: 

Robusthedsfaktoren Tænkning & problemløsning - om tankefælder når vi er under 
pres 

11.30 Robusthedsfaktoren Styrker – om styrkernes betydning i arbejdslivet 
12.00 Frokost 
13.00 Robusthedsfaktoren Positive følelser – og hvordan vi kan blive bedre til at fastholde 

 det gode i hverdagen 
13.30 Robusthedsfaktoren Positive relationer – at gode kolleger og sparring har betydning 
14.00 Pause  
14.15 Robusthedsfaktoren Selvregulering – hvordan passer på sig selv i en travl hverdag, 

styrker self-compassion og forebygger udbrændthed. 
16.00 Slut  
 

   Om underviseren  
 
Eva Hertz er psykolog, Ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed. 
Hun har mere end 25 års erfaring som klinisk psykolog, underviser, 
oplægsholder og forfatter til artikler og bøger om robusthed. Hun har i en 
årrække været ekstern lektor i positiv psykologi, ved Aarhus Universitet. 
Eva har udviklet det evidensbaserede MRT® Mental 
robusthedstræningsprogram og er leder af 
Robusthedstræneruddannelsen.  
 
Eva arbejder med udvikling af mentalt robuste ledere, medarbejdere og 
organisationer samt forebyggelse af stress. Eva har mediteret i knap 40 
år og underviser i meditation. Desuden tilbyder hun psykologisk 
samtalebehandling og samarbejder med diverse sundhedsforsikringer, 
herunder Falck Health Care, Mølholm Forsikring og Dansk 
Sundhedssikring. 

 


