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Foredraget ”Pseudoarbejde - fjern det overflødige arbejde og få tid til 
et bedre liv” ved filosof Anders Fogh Jensen.

Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og aldrig har vi brugt vores tid 
på flere overflødige ting end nu. Det er filosof Anders Fogh Jensens 
påstand. Han udgav sammen med antropolog Dennis Nørmark i 2018 
bogen ”Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting”.

I foredraget fortæller Anders Fogh Jensen om de arbejdsopgaver vi 
spilder hinandens tid med. Og om de forholdsvis simple ændringer, 
der kan indføres for at blive fri af administrative overflødigheder. 

Efter foredraget vil deltagerne få mulighed for at dele oplevelser om 
pseudoarbejde. Arrangørerne inviterer til en snak om hvad vi kan 
gøre ved det. Der serveres et let måltid undervejs.

Tid: Mandag den 23. september 2019 kl. 16.30-20.00
Sted: Kulturhuset Skanderborg
Pris: 145 kr.
Billetter: www.kulturhuset-skanderborg.dk
Arrangør: LOF, AOF, FOF og Kulturhuset



Mere tid og mere mening
Arrangementet er en del af en foredragsrække om pseudoarbejde under 
overskriften ”Mere tid og mere mening”.

Alle taler om at der mangler hænder i vores velfærdssamfund. Den 
seneste valgkamp bar præg af løfter om eksempelvis minimumsnorme-
ringer i daginstitutionerne og flere sygeplejersker på vores sygehuse.  
Men er der egentlig brug for flere hænder? Eller er der i virkeligheden i 
højere grad brug for, at vi bruger tiden på kerneopgaven? 

Hvad blev der af den almindelige, sunde fornuft? Og tilliden til medar-
bejderens faglige vurdering.
 
Hvad sker der når vi udfører meningsløst arbejde? Flere og flere ram-
mes af stress. Er det et resultat af at vi mister meningen i det arbejde, vi 
brænder for, men som vi ikke har tid til at udføre?

Konsekvenserne af pseudoarbejde er mange. Der bruges mange 
økonomiske ressourcer på at dokumentere, registrere, kvalitetssikre, 
kontrollere det faglige arbejde i velfærdssamfundet. Ressourcer som 
kunne have været omsat i mere fagligt personale. Pseudoarbejde har 
også menneskelige omkostninger. Oplevelsen af meningsløst arbejde 
fører ikke til trivsel og faglig stolthed.

Deltag i debatten på www.facebook.dk/groups/pseudoarbejde

Næste foredrag:
Steen Hildebrandt
Regneark har sendt det offentlige i grøften
Tid: Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 16.30-20.00
Sted: Kulturhuset Skanderborg
Pris: 145 kr.
Billetter: www.kulturhuset-skanderborg.dk
Arrangør: LOF, AOF, FOF og Kulturhuset


