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Global virksomhed repræsenteret i 

100
lande

Danfoss
38.000 
/ ca. antal medarbejdere

6.000
medarbejdere i Danmark

København / Odense / Århus 
Silkeborg / Sunds / Vejle Kolding 
Christiansfeldt / Rødekro / Tinglev  
Gråsten og Nordborg

Hovedsæde på Als i Nordborg

3.000 
medarbejdere i Nordborg

med en fordeling på ca.
50% produktionsmedarbejdere 
og 50% funktionærer
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Danfoss BedriftsundhedstjenesteHistorik

2012 Danfoss Bedriftsundhedstjeneste
blev til Danfoss Medical Health Centre (MHC)

Ny strategi 
– mere global mindre lokal

• Røntgenundersøgelse for tuberkulose

• Blodbank

• Fysioterapeuter, psykologer, sygeplejersker
og deltidsansat læge

• 2009 krise -> outsourcing
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• Organisatorisk placeret i HR

• To sygeplejersker, en sekretær og en læge

• Herudover konsulentansatte sundhedspersonale 
(sygeplejesker/læge) i hhv Indien, Mexico, Frankrig, 
Polen og Tyskland

• Registreret hos behandlingsstedsregisteret (STPS)

• Overordnet mål:

1. Ansvarlig for den globale sundhedsstrategi

2. Udfører og implementerer strategien i DK

• Organisatorisk placeret i HR

• To sygeplejersker, en sekretær og en læge

• Herudover konsulentansatte sundhedspersonale 
(sygeplejesker/læge) i hhv Indien, Mexico, Frankrig, 
Polen og Tyskland

• Registreret hos behandlingsstedsregisteret (STPS)

• Overordnet mål:

1. Ansvarlig for den globale sundhedsstrategi

2. Udfører og implementerer strategien i DK

Overblik

Danfoss Medical Health Centre
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1. Ansvarlig for det sundhedsfaglige område globalt - på
strategisk plan.

2. Lægefagligt ansvar for vores lille "lægehus" 
i Nordborg. 
– Sygdom og skader opstået i arbejdstiden
– Forebyggelse

3. Læge for ejerfamilien

4. Lægefaglig ansvarlig for akut-bilen på Nordals
– Kontrakt med Region Syddanmark
– Når der ringes 112 på Nordals kommer der to af Danfoss 

20 security-medarbejdere, som kører på min delegation

1. Ansvarlig for det sundhedsfaglige område globalt - på
strategisk plan.

2. Lægefagligt ansvar for vores lille "lægehus" 
i Nordborg. 
– Sygdom og skader opstået i arbejdstiden
– Forebyggelse

3. Læge for ejerfamilien

4. Lægefaglig ansvarlig for akut-bilen på Nordals
– Kontrakt med Region Syddanmark
– Når der ringes 112 på Nordals kommer der to af Danfoss 

20 security-medarbejdere, som kører på min delegation

Min jobbeskrivelse:

Danfoss Medical Health Centre
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• Global sundhedsstrategi (Safety first, forebyggelse og 
initiative/fokusområder)

• Compensation and benefits – Sundhedsforsikringer

• Fokusområder i samarbejde med forretningsenheder og
Group funktioner

• Travel risk management

• Epidemiovervågning

• Crisis management

• Global sundhedsstrategi (Safety first, forebyggelse og 
initiative/fokusområder)

• Compensation and benefits – Sundhedsforsikringer

• Fokusområder i samarbejde med forretningsenheder og
Group funktioner

• Travel risk management

• Epidemiovervågning

• Crisis management

Globalt
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• Full-time doctor, M.D

• On-site nurse - 6 days

• 24/7 ambulance with 3 drivers 

• Equipped with basic necessary medicines, 
instruments and devices

• 3 beds

• Tie-up with nearby hospital

• First aid boxes wherever necessary

• Full-time doctor, M.D

• On-site nurse - 6 days

• 24/7 ambulance with 3 drivers 

• Equipped with basic necessary medicines, 
instruments and devices

• 3 beds

• Tie-up with nearby hospital

• First aid boxes wherever necessary

Facilities

Occupational Health Center
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Occupational Health Center
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• Medlem af Dansk rejse- og infektionsmedicinsk selskab

• Rådgivning i forbindelse med kronisk sygdom og rejse

• Rejsevaccination

• Rejsemedicin

• Udstationerede og deres familier

• Sygdom og ulykke opstået under forretningsrejse

• Medlem af Dansk rejse- og infektionsmedicinsk selskab

• Rådgivning i forbindelse med kronisk sygdom og rejse

• Rejsevaccination

• Rejsemedicin

• Udstationerede og deres familier

• Sygdom og ulykke opstået under forretningsrejse

Rejserådgivning og vaccination 
til forretningsrejsende

Medical Health Centre – DK
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• Lovpligtige natholdsundersøgelser

• Forebyggende helbredsundersøgelser

• Livsstilsundersøgelser og -forløb

• Epoxy undersøgelser – før medarbejdere påbegynder at 
arbejde med epoxy/epoxykurus

• Bly i blod undersøgelser

• Høreprøver

• Lovpligtige natholdsundersøgelser

• Forebyggende helbredsundersøgelser

• Livsstilsundersøgelser og -forløb

• Epoxy undersøgelser – før medarbejdere påbegynder at 
arbejde med epoxy/epoxykurus

• Bly i blod undersøgelser

• Høreprøver

Helbredsundersøgelser

Medical Health Centre – DK



11 | DSAM Classified as Business

Medical Health Centre – DK

Sygdom og ulykker
opstået i arbejdstiden
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Et sundt arbejdsliv
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• Hvad er stress?

• Stresstrappen

• Hvordan forebygger du stress hos dine medarbejdere

• Hvordan håndterer du en stress-ramt medarbejder

• Værktøjer og informationsmateriale.

• Hvor man de søge yderligere hjælp og vejledning ( HR 
business partnere og MHC)

• Hvad er stress?

• Stresstrappen

• Hvordan forebygger du stress hos dine medarbejdere

• Hvordan håndterer du en stress-ramt medarbejder

• Værktøjer og informationsmateriale.

• Hvor man de søge yderligere hjælp og vejledning ( HR 
business partnere og MHC)

Uddannelse af vores ledere i forebyggelse
og håndtering af stress

Mental sundhed - Ledere

Et sundt
arbejdsliv

Mental sundhed

Fysisk sundhed

Social sundhed

Arbejdsmiljø

Financiel sundhed

Sygefraværsprocessor

SundhedSundhed

Efficiency

Well-being Serious stress

Tempered
Demands and 
resources in 
balance

Warmed up
Incipient 
pressure

Overheated
Sustained 
pressure Meltdown

Prolonged 
pressure

Burnout
Massive and 
prolonged 
pressure
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Mental sundhed -
medarbejdere

Den enkelte medarbejder har mulighed for at få et 
individuelt stress-coaching forløb hos os for på
den måde at (gennemsnitlig 7 samtaler):

• Få redskaber til hjælp til at skabe rum og klarhed i 
den akutte fase

– Mindske opgaver og arbejdstid

– Fysisk aktivitet hver dag

– Snak om vigtigheden af god søvn

– Stress-dagbog (stress-symptomer, hvornår og i 
hvilke situationer)

– Afsætte tid til det, der giver medarbejderen energi

• Finde ind til kerne-problemerne

• Lære at agree og acceptere

• Om nødvendigt og afhængigt af problemstilling hjælp
af psykolog

• Eventuelt samtale med lederen, hvis stressen er 
arbejdsrelateret
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Fysisk sundhed

• Safety first

• Arbejdsmiljøorganisationen (Miljø, kemikalier, ældre
aldersstyrke)

• Helbredsundersøgelse

• Elastiktræning i arbejdstiden

• Nudging i forhold til sund livsstil (kost, fysisk
aktivitetøget fysisk aktivitet
(stå op, når du arbejder, gå en tur i pausen, walk and 
talk/have lunch)

• Medlemsskab i en af Danfoss’ mange sportsklubber

• Danfoss i bevægelse

• Sund kost (herunder sund kost i kantinerne)

• Sundhedsforsikring

• Safety first

• Arbejdsmiljøorganisationen (Miljø, kemikalier, ældre
aldersstyrke)

• Helbredsundersøgelse

• Elastiktræning i arbejdstiden

• Nudging i forhold til sund livsstil (kost, fysisk
aktivitetøget fysisk aktivitet
(stå op, når du arbejder, gå en tur i pausen, walk and 
talk/have lunch)

• Medlemsskab i en af Danfoss’ mange sportsklubber

• Danfoss i bevægelse

• Sund kost (herunder sund kost i kantinerne)

• Sundhedsforsikring

Fysisk sundhed
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Trivsel

• Vi har en bred vifte af tilbud til alle medarbejdere

• Herudover laver vi sundhedsanalyser til udvalgte grupper og
afdelinger ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser. 

• På den måde finder vi forbedringspotentialer og kan igangsætte
initiativer målrettet de udfordringer, som analysen viser os

Et sundt
arbejdsliv

Mental sundhed

Fysisk sundhed

Social sundhed

Arbejdsmiljø

Financiel sundhed

Sygefraværsprocessor

SundhedSundhed

• Kost (MHC: tilbyder kostvejledning)

• Rygning (MHC: har rygestopskurser)

• Alkohol (PFA sundhedsforsikring har afvænnings-tilbud)

• Motion (Motion i arbejdstiden og Danfoss 
motionstilbud)

• Psykisk trivsel (herunder stress)

• Fysisk trivsel (Arbejdsmiljø og EHS-organisationen)

• Sociale relationer

• Arbejdsevne

• Motivation

• Kost (MHC: tilbyder kostvejledning)

• Rygning (MHC: har rygestopskurser)

• Alkohol (PFA sundhedsforsikring har afvænnings-tilbud)

• Motion (Motion i arbejdstiden og Danfoss 
motionstilbud)

• Psykisk trivsel (herunder stress)

• Fysisk trivsel (Arbejdsmiljø og EHS-organisationen)

• Sociale relationer

• Arbejdsevne

• Motivation

Spørgeskemaet indeholder bl.a
spørgsmål om:
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Social sundhed

• Gode relationer

• Deltage i sociale
arrangementer
arrangeret af Danfoss 
eller i Danfoss 
sammenhæng

Finansiel sundhed

• Rådgivning via PFA

Arbejdsmiljø
(Primært
arbejdsmiljø
organisationen og 
EHS)

• De fysiske rammer

• Enviromental-
rammer

Sygefraværsprocesser

Sygemelding til leder.

Efter 2 dages sygdom
skrives log af lederen.

Længevarende sygdom
samtale med HR

Mental sundhed
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Spørgsmål
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