
Formålet med at omstrukturere, er at skabe mere effektivitet og vækst.  
Men den kan blive et synonym for spildtid, demotivering, dårlig trivsel og større udgifter. 

10% tabt effektivitet betyder 1 tabt ”medarbejder” per 10 ansatte! 
En nøglemedarbejder som selv siger op, betyder udgifter til at finde erstatningen. 

Øget sygefravær koster både penge og tabt effektivitet. 
!
!
!
!
 
Heldigvis er der meget fokus på, at de fyrede medarbejdere får hjælp, men hvordan ser det ud med de blivende, de der 
er udvalgt til at sikre jeres fremtidige mål? 
 
Medarbejdernes reaktioner på omstrukturering er afgørende for, hvor hurtigt den positive effekt af omstruktureringen 
slår igennem. Undersøgelser viser, at medarbejderne påvirkes af, hvordan de opfatter: 
 

! Arbejdsbetingelserne 
! Job-(u)sikkerheden 
! Respekten og retfærdigheden i processen 
! Støtten i processen fra ledelsen og kollegaer 
! Tilliden til processen og ledelsen 

 
Da omstruktureringer og forandringer er en fast del af livet, er det vigtigt at alle får styrket deres egne evner til at 
håndtere processen, får øget deres robusthed, også kaldet deres coping-evner. Både trivslen, helbredet og effektiviteten 
hos de berørte påvirkes. Uden speciel indsats er resultatet af en omstruktureringer desværre ofte: 
 

! Faldende jobtilfredshed 
! En negativ stemning som smitter i korridorerne 
! Faldende engagement og følelsesmæssig udmattelse 
! Dårligere helbred og stigende sygefravær 
! Faldende effektivitet. 

 
Erfaring viser at medarbejdere IKKE vænner sig til det, uanset hvor ofte de har prøvet det. Alle kan dog lære at blive 
bedre til at håndtere udfordringen ved hjælp fra de rigtig værktøjer og strategier.!
!
!
 
 
 
 
 
 
 
 

Robuste medarbejdere i trivsel vokser og sikrer vækst 
 

 
TAG EN GOD DAG! 

Foredrag, workshops og coaching som skaber og 
bevarer gejsten og arbejdsglæden samt forebygger 

stress før, under og efter omstrukturering. 
  

!

Fordele ved coping for medarbejderne: 

• Stress " 
• Arbejdsglæde # 
• Helbred  # 
• Privatlivet # 
• Effektivitet # 

Fordele ved coping for virksomheden: 

• Sygefravær " 
• Engagement # 
• Loyalitet # 
• Opsigelser fra nøglepersoner " 
• Effektivitet # 

Høster dine medarbejdere gevinsten ved omstruktureringen? 
Virksomheden høster mest når de ”blivende” trives! 

!Friske!nye!skud!straks!efter!skovbrand.!!



!!

De vigtigste måder at forbygge dårligt arbejdsmiljø, sygefravær og kronisk stress er, at hver enkelt 
har eller opbygger personlige ressourcer og værktøjer, og at der er en fælles tilgang. 

Tag en god dag-pakken: Foredrag, workshops og coaching 

Elgaard Consult er specialist i simple teknikker og praktiske tips, som sikrer menneskelig succes hos ledere og medarbejdere. 
Som projektansvarlig og markedschef i internationale organisationer og virksomheder gennem omstruktureringsfaser, fik Birgit 
Elgaard interessen for hvad man selv kan tage ansvar for, mens man venter på at strukturen er på plads, og bevare motivationen 
med en viden om, at det sandsynligvis sker igen. 
 
Birgit Elgaard er opvokset i Kenya og Jylland, har en naturvidenskabelig baggrund og videreuddanner sig løbende indenfor stress og 
hvad der begejstrer og begrænser os. Birgit er bl.a. stresscoach fra Forebyg Stress, NLP Master og Integrative/Break Through Shadow 
Coach fra The Ford Institute, USA. Hun holder foredrag, workshops og coacher på både dansk og engelsk.  

Birgit er engageret og empatisk , det gør den forskel der kan mærkes. Når man for en stund havner i ingenmandsland og ikke lige har fået 
retningssansen med… så formårede Birgit ved meget kraftfulde spørgsmål at guide mig mod de mål jeg selv har formuleret. At kunne føle 
nye muligheder, og klart se sit liv fra nye vinkler er en uvurderlig. Birgit formår at give dig appetit på nye udfordringer.  Erik Frandsen, 
direktør. 

Gennem coaching med Birgit Elgaard er jeg blevet beriget med effektive værktøjer til at se svære situationer fra flere vinkler, større 
åbenhed og mindre fastlåshed. Jeg har fået dybere selvindsigt og er blevet bedre til at træffe valg – også dem der har en konsekvens. Med 
Birgit får du en empatisk coach, der samtidig konsekvent udfordrer dig til at sætte handling bag intentionerne. Christina Christiansen, 
selvstændig. 

 
Kontakt Elgaard Consult: Tlf.: 21223464 eller info@tagengoddag.dk  

www.tagengoddag.dk 

TAG EN GOD DAG! konceptet giver ideer, redskaber og coaching til ejer, ledere og medarbejder som vil bevare eller 
genskabe trivsel, livsglæde, motivation og effektivitet. Alle pakker inspirerer med energi, og alle går hjem med enkle 
og effektive redskaber. 

Foredraget ”Hvilken dag vil du ha´ i dag?” sikrer en fælles tilgang, et fælles afsæt, skaber debat,  
inspirerer og giver ideer, redskaber og motivation. Tilgangen er dynamisk, positiv og jordnær, med respekt for både 
den enkelte og fællesskabet. Målet er at skabe holdbar forandring. Foredragets længde tilpasses din virksomheds 
behov. Er foredraget over 1 time, er det interaktivt med indlagte øvelser. 

Workshops, fra 3 timer til flere dage, sikrer konkret handling med afsæt i virksomhedens situation og  
mål. Du og dine medarbejdere kommer i gang med en proces som I derefter kan fortsætte enten alene, 
eller med support fra Elgaard Consult. Alle workshops består af mindst 3 trin:  

1. et indledende møde, hvor jeres behov klarlægges,  
2. et foredrag og/eller en eller flere workshopper tilpasset jer, og 
3. et eller flere opfølgende møder med medarbejder og ledere for at sikre et bæredygtig resultat. 

Coaching. Flere medarbejdere eller ledere får typisk stress eller mister passion og motivation i omorganiseringen. 
Demotiverede og stressede ledere og nøglemedarbejdere påvirker ofte deres nærmeste meget negativt.  
Derfor er det kritisk at stoppe den negative lavine straks. Dette håndteres bedst i et personligt coachingforløb.  

Kombinationer af alle tre. Så er din virksomhed og dine medarbejdere klædt på til både personlig og økonomisk 
vækst efter omstruktureringen.  !

40 % af livsglæden skabes af de daglige bevidste aktiviteter. De, der håndterer kriser bedst har et fællestræk, de er 
optimister. Den gode nyhed er, at optimisme og håndtering kan læres og den smitter så alle kan høste gevindsten ved 
omstruktureringen. 


