
 
En sukkersherif i huset Produktbeskrivelse 

 
The Full Monty: 

Samarbejdsaftalen, 
der er en sund forretning 
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1 dag om ugen 
eller 

2 dage om året? 
 
 

Vi indstiller kanonen 
efter din virksomheds behov 

 

 
Forestil dig, at Sukkersheriffen kommer jævnligt i jeres virksomhed, og at alt kan ske på sådanne 
konsulentdage. Alle aktiviteter kan sættes i spil i den helt rette rækkefølge med perfekt timing: 
 
          ●  Foredrag; kick-off møder, morgenmøder, fyraftensmøder, afdelingsmøder 
          ●  Workshops for sundsansvarlig/sundhedsambassadører og køkkenprofessionelle 
          ●  Klummer og artikelskrivning til personaleblad eller intranet 
          ●  Kantinekampagner, fx ”Vis mig din tallerken” 
          ●  Sundhedscafe og uformelle besøgsrunder i hele eller dele af virksomheden 
          ●  Sundhedscoaching og sundhedstjek, forløb og måling af sundhedsværdier 
          ●  Executive energi- og sundscoaching, forløb for ledere eller udvalgte grupper 
          ●  Rådgivning af kantinen og udarbejdelse & implementering af kost- og sundhedspolitik 
 
Tid og sted: Aktiviteterne finder sted i arbejdstiden hos kunden 
 
Virksomhedens udbytte 
 ●  En langsigtet, målrettet og fleksibel sundhedsindsats som kan ses på bundlinjen 
 ●  70-80% af de ansatte vil tage imod tilbuddet og føle sig smadderforkælede 
 ●  Minimum 10% af medarbejderne bliver dobbelt så effektive de sidste timer inden fyraften 
 ●  Sygefraværet falder, arbejdsglæden stiger; færre off-dage og færre dage med utilpashed 
 
Kun fantasien sætter grænser for sundhedssamarbejdet 
Samarbejdet kan kick-startes med et inspirationsindlæg (se produktbeskrivelsen ”Masser af energi – 
også efter fyraften”) for alle eller grupper af medarbejdere. Herfra vil deltagerne få adgang til at 
fortsætte dialogen med Sukkersheriffen fx ved individuelle sundhedssamtaler eller ved deltagelse 
på workshops med overskrifter efter behov og fokus på den personlige sundhed. I forbindelse med 
kick-off kan sundhedstilbuddet præsenteres detaljeret for medarbejderne. 
 
Stille og roligt breder lysten sig som ringe i vandet til at tage imod tilbud om personlig rådgivning 
eller deltage i andre sundhedsfremmende aktiviteter. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder får 
mulighed for at sætte sine egne mål med sundhedsindsatsen. Frivillighed er en selvfølge, og ingen 
skal føle sig pressede – heller ikke til test af kolesterol, blodtryk, blodsukker, BMI og fedtprocent.  
 
Som tiden går, opbygges et tillidsforhold mellem Sukkersheriffen og virksomhedens medarbejdere. 
Dette åbner muligheder for at iværksætte aktiviteter, som går mere til biddet, og stadig modtages 
åbent og positivt.  Kantinekampagner, workshops og rådgivning af kantinen eller ledelsesgruppen 
om det sunde arbejdsliv kan sættes i spil, efterhånden som interessen og lydhørheden vokser. 

Der er sund økonomi i en længerevarende samarbejdsaftale 
Vi garanterer et afkast af din investering i dette produkt i forholdet 1:3 

 

 


