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Virsomheder, der investerer
i medarbejdernes sundhed
og velvære, opnår
langsigtede økonomiske
fordele.
Arbejdsrelateret stress og depression er

Vores mål er at forbedre medarbejdernes

ikke kun et problem i forhold til

stresstærskel, energiniveau, mentale

medarbejdernes personlige sundhed og

tilstand og præstationsevne. Mental og

velvære. Det har også en negativ

fysisk styrke kendetegnes blandt andet

indvirkning på virksomheden.

ved en høj stresstærskel, konstruktive

Ifølge Bravewell Collaboratives forskning
kan forebyggende tiltag med fokus på
sundhed og velvære – ligesom de, der
findes inden for integreret medicin nedbringe sundhedudgifterne og
reducere sygefravær til gavn for
virksomhedens samlede ressourcer.

handlestrategier og et afbalanceret
arbejds- og privatliv, hvor medarbejderne
både kan være effektive på jobbet og
samtidig have et godt og meningsfuldt liv
ved siden af. Ved at investere i
menneskers sundhed og velvære kan der
opnås langsigtet økonomisk og
socialøkologisk bæredygtighed.
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NIM

Corporate Health Programs
optimerer medarbejdernes evne
til at undgå stress og sætter
samtidig fokus på ernæring og
livstil. Herved modvirkes
depression, samtidig med at
medarbejdernes effektivitet på
arbejdspladsen øges.

Investing in the health and
wellbeing of people provides
long-term economic and
socio-ecological sustainabiity.
The Bravewell Collaborative

nuværende eller fremtidige sundhedsproblemer.
Deltagerne får vigtige oplysninger i forhold til
eventuelle sundheds-problemer, så de derved
kan træffe de nødvendige præventive
forholdsregler.
MindfulBody™ Stress Resilience
Yoga, meditation og åndedrætsøvelser er nogle
af de sikreste og mest effektive måder, hvorpå

Vores intensive og livsstilsændrende

man kan afhjælpe stress og smerter samt

sundhedsprogram følger principperne bag

genopbygge og bevare sunde medarbejdere i

Integreret Medicin (IM) og indbefatter

bedre balance. Når stressniveauet sænkes,

lægekonsultationer, ernæringsvejledning,

opnås en forbedret fordøjelse, en dybere søvn

sundhedscoaching, mindfullness (MBSR),

og en øget effektivitet. Afstresning af kroppen

yogaterapi (CYT), og viden om ernæring. Desuden

åbner for mental afslapning, som muliggør

består programmet af øvelser, der forbedrer

proaktiv beslutningstagning og en højere

stresstærsklen, samt miljøsundhedsundersøgelser

produktivitet hos medarbejderen. Afstresning af

og kostplaner, der er målrettet kroniske

kroppen er centralt for medarbejderens

sygdomme, og som kan lindre kronisk depression,

sundhed, fordi det skaber en bedre balance

stress og smerter.

mellem arbejde og fritid. Virksomheden får også
gavn af sundere medarbejdere i form af højere

MindfulBody™ Preventative Health Assessment

produktivitet og færre sygedage.

Et vigtigt værktøj i forbindelse med

MindfulBody™ Nutritional Awareness

sundhedsanalysen er en nøje gennemgang af et
omfattende skema om medarbejderens

En sund fordøjelse er en vigtig del af et stærkt og

helbredshistorie samt blodprøver, der kan

modstandsdygtigt immunforsvar. Livsstilsfaktorer

afdække kolesterol- og glukoseniveauet samt

som stress, forkert ernæring, fødevareallergier,

eventuel glutenallergi. Endelig udføres der

nydelsesmidler, tarminfektioner og manglende

stresstest af hjertet samt blodtryksmålinger. Disse

fordøjelsesenzymer svækker immunforsvaret. Når

undersøgelser gennemgås af IM-læger og

man styrker medarbejderens immunforsvar via

sundhedscoaches og giver et vigtigt indblik i den

viden om ernæring, fungerer det som præventiv

enkeltes sundhed og kan give indikationer på

medicin og styrker samtidig den overordnede
sundhed i hele virksomheden.

3

1
2

N ordic Integrative Medicine
Nordic Integrative Medicine tilbyder optimalt integrerede
sundhedsløsninger og gør medarbejderne i stand til at kunne pleje
deres egen sundhed og forebygge sygdomme. Vi bruger
videnskabeligt funderede tilgange, der kombinerer konventionel og
alternativ medicin. Alle de faktorer, der påvirker sundhed, velvære
og sygdomme, bliver belyst, inklusive fysiologiske, psykologiske og
miljømæssige aspekter samt balancen mellem arbejde og fritid.
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Sundhed begynder med forskning, og denne forskning er drevet af
nysgerrighed og er åben over for nye paradigmer. Nordic
Integrative Medicine anvender praktiske og innovative
forskningsmodeller, der evaluerer plejesystemer, og forsker i
samspillet mellem diverse sundhedspåvirkninger.

NIM Corporate
Healthcare Team
NIM sundhedssamarbejde i
virksomheden består af en engageret
gruppe af læger, der forsker i
integreret medicin, samt
sundhedscoaches, yogaundervisere
og ernæringseksperter, der
samarbejder på kryds og tværs. De
undersøger og plejer de
biopsykosociale, eksistentielle,

Nordic Integrative Yoga Therapists er

sundhed, og de udarbejder en optimal

akkrediteret af Yoga Alliance og/eller

handlingsplan for personlig

af The International Association of

livsstilsændring for den enkelte.

Yoga Therapists, som tilbyder sikker og

Nordic Integrative Health Coaches er
talsmænd for medarbejderens optimale
sundhed og samarbejder med lægerne
og de integrative sundhedseksperter. De
koordinerer plejen, diskuterer
programmets fordele og resultater og
udvikler langsigtede handlingsplaner for

personlig yogatræning, der især er
målrettet tre grupper i forhold til den
enkeltes evner og generelle
sundhedstilstand: lav, medium og høj.
Der fokuseres på vejrtrækning,
afslapning, bevægelse, meditation og
aktiv visualisering.

medarbejderens sundhed og velvære, så

Nordic Integrative Nutritional Therapists

man sikrer en fortsat positiv udvikling

lærer medarbejderne, hvordan de kan

efter programmets afslutning. NIM

opnå en bedre sundhed gennem

hjælper ansatte med at forbedre deres

kosten. Dette gøres ved hjælp af

Nordic Integrative Medical Doctors

trivsel og med at præstere optimalt

personlig vejledning og NIM Cooking

inden for integrativ medicin udfører

gennem evidensbaserede metoder som

Classes. Undervisningen i ernæring er

præventive sundhedsvurderinger og

fokuserer på at ændre tanker, følelser,

evidensbaseret og anvender

giver lægelig feedback til den

kropslige fornemmelser, adfærd,

principper fra funktionel medicin.

enkelte. De sikrer, at alle

relationer og omgivelser.

kulturelle og miljømæssige
dimensioner af det enkelte
menneske.

medarbejdere får
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mulighed for at kunne forbedre deres

Nordic Integrative Medicine
www.nordicintegrativemedicine.com
cc
Copenhagen, Denmark
+45 2116 3939

