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Howdy – vores historie kort

Høj faglighed møder forretningsudvikling 
og får sparring med videnskaben
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Hvad mener I er årsagen til stress?



Forebyggelse er vel ganske enkelt …. (?)



Spørgsmål:
”Olielampen på min Audi A6 fra 2005 er begyndt at lyse.
Hvor meget må jeg køre, uden at der sker noget?”

Svar:
”Er det gul lampe, så kør til servicestation og hæld en liter på.
Er det rød lampe, så stop øjeblikkeligt. 



Et eksempel



Elite kaproer:
”jeg gav mig til jeg kastede op”

Fyret fra et krævende job med stort ansvar

Ny stilling: 
Bevise at fyringen var forkert
Jeg er god nok – fuld skid fra dag 1!

Ansvarsområde udvides

Svimmel mellem møderne. Irritabel – tryggen 
for brystet – snurren i arme og ben

Vågner på motorvejen med 70 
km/t på vej mod autoværnet

Møde med HR om nogle opgaver, de skal løse for ham. 
HR kræver, at de taler om ham -
ultimatum: TAL MED DIN CHEF ”JA – JA” –

men fortsætter i en måned!

Dårlig spiral: Sved, ånde, temperament
Jeg skal overkomme det –
så bliver det bedre

Sygemelding & 
Psykologbehandling

Ferie – mistet hukommelse



Howdy løsningen

Se animation her: https://vimeo.com/231346308



Hvad gør vi?

trivsel

psykiske symptomer

psykisk sygdom

distress eller stress

Vi sætter ind på et tidspunkt, hvor personen 
er i stand til at handle på egen situation.



Howdy (INDIVIDUEL)

FEEDBACK
(og reflektion)

HUMØR
AFSLAPNING

ENERGI
SØVN

MOTIVATION

VIDENSKABELIG MODEL

BEREDSKAB



Rapportering

Anonymitetsgrænse: 5 Anonymitetsgrænse: 5Anonymitetsgrænse: 20



VIRKER DET?



Opnåede effekter

1%
Jeg har med stor 

sandsynlighed 
undgået en 
sygemelding

3,7%
Jeg har har 
bremset en 

negativ udvikling

12%
Howdy fik mig til 
at tale med min 
leder eller en 

kollega om min 
trivsel

26%
Howdy Får mig 
til at stoppe op 
og reflektere 

over min trivsel

Hvordan har Howdy påvirket dig på et personligt plan??

1,6%
Howdy fik mig til 

at søge 
professionel 

hjælp

Kilde: Howdy data og Howdy brugerundersøgelser målt på alle inviterede medarbejdere



Videnskabeligt bevist
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Videnskabeligt studie foretaget 
af Professor Per Bech

Howdy´s effekt: 
Reduktion fra 6 til 1 month!
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• Hvordan kan erfaringer fra arbejdspladsen overføres til 
studiemiljøet?
• Hvilke dilemmaer / udfordringer ser I?
• Hvilken rolle kan I tage?



KAN STRESS FOREBYGGES?



JA!




