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Vejledning om sundhedsfremme på arbejdspladsen
Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker
skal være til stede ved sundhedsfremme på arbejdspladsen.
Vejledningen handler om, hvad sundhedsfremme på arbejdspladsen er og hvilke
gevinster virksomheden kan opnå ved sundhedsfremme. Vejledningen giver eksempler på og råd om, hvordan en virksomhed i praksis kan medvirke til at fremme
sundheden med udgangspunkt i virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Den beskriver overvejende frivillige indsatser, som ligger ud over arbejdsmiljølovgivningens
krav. Det understreges, at sundhedsfremme på arbejdspladsen ikke kan erstatte
det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde.
Formålet med vejledningen er at inspirere til aktiviteter, der kan fremme medarbejdernes sundhed.
Vejledningens anbefalinger er baseret på de nyeste forskningsresultater om effekt
af sundhedsfremme på arbejdspladsen. Parternes udgangspunkt er, at veltilrettelagt sundhedsfremme er en gevinst for alle parter. Der findes ikke én rigtig måde
at lave sundhedsfremme på. Indsatsen lykkes bedst, når virksomheden finder sin
egen vej og afpasser metoder til egen virksomhed, kultur og medarbejdere.
Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige
relevante emner inden for området.
Vejledningen erstatter vejledning om sundhedsfremme fra 2002.
Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S.
Vejledningen indeholder følgende afsnit:
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1.

Hvad er sundhedsfremme på arbejdspladsen?

1.1

Sundhed

Man kan ikke beskæftige sig med sundhedsfremme på arbejdspladsen uden at forholde sig til, hvad man forstår ved sundhed. Der findes mange definitioner på,
hvad sundhed eller et sundt menneske er. Denne vejledning tager udgangspunkt
i Verdenssundhedsorganisationen WHO’s definition:
”Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og
ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse”
WHO’s definition af sundhed er alment accepteret. Definitionen peger på, at sundhed er andet og mere end fravær af sygdom. Det vil sige, at et sundt menneske
ikke bare er raskt. Et sundt menneske har det på alle måder godt – med sig selv
og sin krop samt med sin familie, sine venner og sine kolleger m.fl. Det er ikke det
samme som at man er syg, blot fordi man ikke på alle måder har det godt. Man kan
fx have et godt liv, selv om man har smerter.

1.2

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Med denne definition af sundhed betegner sundhedsfremme på arbejdspladsen
indsatser, som sigter mod at forbedre medarbejdernes fysiske, psykiske og sociale velbefindende.
Arbejdspladsen er en god ramme for fremme af sundheden. For det første fordi arbejdsmiljøet har betydelig indflydelse på sundheden. For det andet fordi der findes
sammenhold og sociale netværk på arbejdspladsen. De er i sig selv vigtige for
sundheden, men kan også bringes i spil for at fremme medarbejdernes sunde
valg både på og uden for arbejdspladsen. Fællesskabet på arbejdspladsen er fx
med til at sætte værdier og normer, som kan understøtte en sund livsstil. Sammenholdet kan støtte den enkelte i at ændre usunde vaner til sunde.
Sundhedsfremme på arbejdspladsen indebærer fordele for den enkelte, for virksomheden og for samfundet. Den enkelte medarbejder kan få et øget velbefindende og bedre livskvalitet. Virksomheden kan få højere produktivitet og bedre
kvalitet i kraft af sundere og gladere medarbejdere. Samfundet kan få øget arbejdsudbuddet samt spare omkostninger til behandling og forsørgelse, når færre
bliver syge og færre må forlade arbejdsmarkedet i utide.

1.3

En integreret indsats

I arbejdspladssammenhæng har sundhedsfremme størst effekt, når indsatsen integreres med arbejdsmiljøindsatsen. Integration betyder, at sundhedsfremmeaktiviteter understøtter mål for arbejdsmiljøindsatsen og omvendt. Fx at fysisk træning
medvirker til at fremme et mål om reduktion af muskel- og skeletbesvær blandt
medarbejderne. Og at øget indflydelse på eget arbejde medvirker til at fremme et
mål om øget psykisk og socialt velbefindende blandt medarbejderne.
Ved en integreret indsats kan virksomheden således nå mål i forhold til både virksomhedens arbejdsmiljø og medarbejdernes sundhed ved en kombination af:
l
l
l

tekniske og organisatoriske tiltag for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø, jævnfør arbejdsmiljølovgivningen
tilbud om og opfordringer til sund kost og motion mv. for at fremme en
sund livsstil hos medarbejderne
særlige hensyn og ordninger for at fremme rummeligheden på arbejdspladsen, herunder fastholde medarbejdere med eller uden sygefravær, der midlertidigt eller permanent har nedsat arbejdsevne
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En integreret indsats kan altså indebære, at medarbejderne får en sundere livsstil samtidig med, at virksomhedens arbejdsmiljøproblemer i forhold til muskel- og
skeletbesvær, psykisk arbejdsmiljø og ulykker mindskes via arbejdsmiljøarbejdet,
og at medarbejderne fastholdes i arbejdet. Sundhedsfremmeaktiviteter kan ikke erstatte det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde.
Alle sundhedsfremmende aktiviteter er nyttige. Sundheden fremmes gennem aktiviteter i arbejdsdagen i stedet for gennem særlige projekter løsrevet fra arbejdspladsen. Det er fint, når arbejdspladsen deltager i store, årlige motionsløb eller
lignende, men det er endnu bedre, når målrettede daglige eller ugentlige aktiviteter bidrager til at fremme sundheden bredt blandt medarbejderne.
En effektiv sundhedsfremmeindsats indebærer, at der arbejdes med medarbejdernes egne vaner og rutiner i forhold til arbejdets tekniske og organisatoriske
rammer og i forhold til de tilbud mv., som virksomheden etablerer. Først når medarbejderne selv følger op, vil virksomhedens foranstaltninger og tilbud fremme
sundheden.

Bevægelighedsøvelse.

2.

Gevinster ved sundhedsfremme

Sunde medarbejdere, der trives på arbejdspladsen, er ofte mere produktive, leverer højere kvalitet i arbejdet og er mindre syge. Det kan indvirke positivt på virksomhedens regnskab.
Sundhedsfremmende tiltag kan fx virke forebyggende i forhold til arbejdsrelateret
muskel- og skeletbesvær og stress, og der kan være gevinster for samarbejdet i
og mellem afdelinger på arbejdspladsen.
Der er eksempler på, at den tid, som medarbejderne bruger på fx motion i arbejdstiden, kan tjenes ind i form af øget produktivitet og bedre kvalitet.
Sundhedsfremmeaktiviteter har som regel en positiv effekt på sygefraværet, fordi
fraværet kan forebygges og afkortes. Det kan medføre en besparelse for virksomheden. Samtidig kan indsatserne føre til mere energi og overskud på arbejdet og
i fritiden samt til større tilfredshed hos medarbejderne, som i mindre grad tænker
på at skifte job.
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Undersøgelser underbygger, at de penge, som virksomheden bruger til sundhedsfremme, er en investering, der kan tjenes ind med en økonomisk gevinst:
Ifølge Sundhedsstyrelsen kan en virksomhed typisk spare mellem 1,5-12 kr. for
hver krone, der investeres i sundhedsfremmende tiltag. Tilbagebetalingstiden på
investeringen vil ofte variere mellem 1 og 2 år.
Virksomhedens image i forhold til kunder og i lokalområdet kan ofte også forbedres som følge af sundhedsfremmeaktiviteter.
For den enkelte medarbejder kan gevinsterne være bedre helbred og større arbejdsglæde. Samfundet kan få besparelser i form af færre udgifter til sundhedsvæsen og til sociale ydelser.

3.

Eksempler på sundhedsfremmeaktiviteter

Sundheden på arbejdspladsen fremmes gennem:
l
l
l
l

de sundhedstilbud, som virksomheden giver og gør tilgængelige for
medarbejderne fx sund kost i kantinen, lokaler til motion og styrketræning, rygestopkurser og hjælp til alkoholafvænning
de særlige fastholdelseshensyn og -ordninger, som virksomheden
etablerer, fx delvis sygemelding, delvis raskmelding og fleksjob (virksomhedens rummelighed)
de sociale netværk på arbejdspladsen og sammenholdet, der støtter
op om den enkelte medarbejders sundhed
medarbejdernes egen adfærd og egne valg i forhold til de fysiske og organisatoriske rammer samt virksomhedens sundhedstilbud

I det følgende gives ideer til aktiviteter, der kan tjene til inspiration, og hvor hovedfokus er på de frivillige indsatser i overlappet mellem arbejdsmiljø og KRAMfaktorer: kost, rygning, alkohol og motion (nogle gange inkluderes stress, så det
bliver til KRAMS-faktorer).
Aktiviteterne er valgt, fordi de på hver sin vis kan supplere det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde, som gennemføres for at løse typiske arbejdsmiljøudfordringer i industrien, og fordi de også inddrager de traditionelle KRAM-faktorer. Forslagene
har baggrund i forskningen om sundhedsfremme og gode erfaringer fra gennemførte forløb på virksomheder. Placeringen af forslagene nedenfor under konkrete
arbejdsmiljøproblemer er dog ikke ensbetydende med, at der er videnskabelig
evidens for, at de har særlig betydning for lige netop det pågældende arbejdsmiljøproblem. Tallene for arbejdsmiljø i industrien er fra Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte 2005.
Forskningen har i øvrigt vist, at:
l
l
l

tilbud og aktiviteter, der sammentænker mentalt og fysisk velbefindende med arbejdsstillinger/ergonomi, har de mest positive effekter
tiltag, der fremmer fællesskabet, virker igangsættende
motion i naturen og attraktive rum virker særligt fysisk igangsættende,
frem for hvis medarbejderen fx står alene i et motionsrum i en kælder
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3.1 Tunge løft, fysisk krævende arbejde og EGA
Meget arbejde i industrien er fysisk krævende. En tredjedel af de ansatte har fysisk anstrengende arbejde med træk/skub, en sjetteedel har sundhedsskadelige
løft over 10 kg, og en tredjedel har arbejdsstillinger med ryggen vredet eller bøjet
forover. En fjerdedel arbejder med nakken foroverbøjet, og en fjerdedel er udsat for
ensidigt gentaget arbejde (EGA). En del ansatte har flere af disse belastninger.
Tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller EGA kan være med til at øge
risikoen for smerter i led og muskler.
En bedre indretning af arbejdspladsen og mere hensigtsmæssige bevægelser på
baggrund af en ergonomisk vurdering af arbejdspladsen og undervisning kan forebygge gener og symptomer både på kort og lang sigt. Arbejdsmiljøregler og -vejledninger lægger niveauet for minimumsindsatsen.

Træning med elastik.

Sundhedsfremmende tiltag, der ligger ud over arbejdsmiljølovgivningen, kan eksempelvis være at:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

inddrage fysisk aktivitet og træning i en sundhedspolitik for virksomheden
indføre fælles pausegymnastik
fortælle hinanden de gode historier om fysisk livsstil for at motivere hinanden
uddanne ambassadører i forhold til fysisk aktivitet og træning
arrangere foredrag og kampagner om betydningen af træning
tilbyde redskaber til styrketræning og bevægelse som fx elastikker,
bolde, vægte eller kettlebells (en metalkugle med håndtag)
tilbyde fælles træning såvel som individuelt tilrettelagte fysiske aktiviteter
give tilskud til aktiviteter i det lokale træningscenter
etablere gymnastikhold
tilbyde massage
give tilbud om sundhedstjek og individuelle samtaler med sundhedskonsulent

7
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Træning med bold.

Fællestræningen kan være afspændings- eller udstrækningsøvelser sammen med
koordinationsøvelser eller konditions- og styrketræning. Træning kan give bedre
muskelstyrke, bedre kondition og bedre koordination og dermed mindske risikoen
for gener og skader.
Forskningen har vist, at det virker bedst, når folk selv kan vælge, hvilke redskaber
de vil bruge, og når træningen tager udgangspunkt i egne erfaringer med skader
og smerter. Jo tidligere man sætter ind mod de første smerter, desto bedre undgår man yderligere skader og forebygger kroniske smerter. Den optimale muskeltræning opnås med et program tilrettelagt for den enkelte person i samarbejde
med en professionel instruktør – såkaldt ”intelligent træning”, der giver den rette
træningskvalitet, tilpasset alderen, egen formåen og arbejdssituationen. En træningsbog for den enkelte kan være med til at fastholde træningen. To minutters
daglig træning med elastikker har fx vist sig effektivt i forhold til at mindske smerter i nakke og skuldre væsentligt hos kontormedarbejdere, hvor øvelserne var tilrettelagt ud fra individuelle hensyn og behov.

3.2 Stillesiddende og stillestående arbejde
I industrien har en tredjedel stillesiddende arbejde, og en sjettedel har stillestående
arbejde. Kvinder og mænd i industrien lider oftere af hjerteproblemer end ansatte
i andre brancher, og mændene lider ofte af åreknuder. Begge dele kan være forbundet med meget stillestående eller stillesiddende arbejde og med overvægt, og
overvægt er relateret til en række sygdomme.

8
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Pausegymnastik.

Gang og anden bevægelse kan forebygge gener, forbedre kondition (hvis pulsen
kommer op) og styrke og give vægttab og dermed en bedre arbejdsdag. Virksomheden kan fx:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

inddrage afsnit om krop og bevægelse i virksomhedens arbejdsmiljøog sundhedspolitik
gøre det muligt for medarbejderne at skifte mellem siddende/stående
og gående arbejde, så de kan variere arbejdsstillingerne
indføre hold med pausegymnastik i 5-10 minutter. Langt de fleste synes,
det er sjovere at dyrke motion sammen med andre
arrangere undervisning, foredrag og kampagner om risici i arbejdet og
betydningen af at bevæge sig
uddanne ambassadører med henblik på at inspirere til mere bevægelse
skabe mulighed for, at medarbejderne kan tale med hinanden om de
gode eksempler på sunde vaner, og hvordan det er lykkedes at få disse
vaner
indbyde til fysisk aktivitet på arbejdspladsen – fx ved at give mulighed
for bordfodbold og bordtennis
tilbyde redskaber som fx skridttællere
tilbyde vejledning og træning ved fysioterapeut, som også kan konsulteres individuelt ved behov
give medarbejderne mulighed for omklædning og bad
lave attraktive rum ude og inde, der understøtter og giver lyst til leg,
sport og bevægelse
lave fælleshold med løb eller cykling til/fra arbejde og i fritiden, evt. med
konkurrencer. Fx tilmelding til ”Vi cykler til arbejde”, ”Eventyrløbet”
og/eller DHL Stafetten
give tilskud til fysiske aktiviteter i lokale idrætsforeninger som eksempelvis spinning (indendørs cykling), svømning, styrketræning og motionshold
give tilbud om tjek af blodtryk og kondital
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Medarbejderen kan fx:
l
l
l
l
l
l

finde sig en træningsmakker på arbejdspladsen
gå en tur i frokost- eller kaffepausen
gå over til sin kollega, når man skal give en besked
tage trappen, selv om der er elevator
bruge skridttæller og sætte sig personlige mål for antal skridt pr. dag
danne løbe- eller cykelhold

De fleste mennesker bruger tid på daglig transport og tager ofte bus, bil eller tog.
Der er mulighed for at få meget bevægelse og brænde kalorier af ved fx at:
l
l
l

tage cyklen eller gå til arbejde
finde en kollega eller flere at gå sammen med
stå af et par stoppesteder før eller parkere bilen lidt væk og gå det sidste stykke, hvis man har langt til arbejde

Cykling til arbejde.

3.3 Kost
Kosten har stor betydning for sundheden, idet usund kost foruden overvægt er
forbundet med en række sygdomme.
I forhold til at tilegne sig nye kostvaner har forskningen vist, at undervisning i kost
og opfølgning i grupper kombineret med tilbud om individuel rådgivning og opfølgning ved diætist virker bedst.
Virksomheden kan fx:
l
l
l

inddrage fremme af sund kost i sin arbejdsmijø- og sundhedspolitik
tilbyde sund mad i kantinen samt ved møder og arrangementer
uddanne særlige nøglepersoner inden for sund kost

10

126955_Sundhedsfremme_Layout 1 26/04/12 08.46 Side 11

l
l
l
l
l

tilbyde tjek af fx kolesterol og kroppens fedtprocenter
tilbyde medarbejderne fælles arrangementer, hvor man mødes og laver
mad sammen
etablere slankeklub
tilbyde kogebøger med lette opskrifter på sund mad og råd til sunde
mellemmåltider
give tilbud om sund aftensmad til at tage med hjem

Medarbejderen kan fx slå sig sammen med kolleger om at købe og lave sund frokost/sunde madpakker.

3.4 Psykisk arbejdsmiljø
I industrien ses udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø i forhold til tidspres, manglende indflydelse, manglende social støtte, manglende anerkendelse og konflikter.
Psykiske arbejdsmiljøproblemer fører typisk til stress og stressrelaterede lidelser,
og der er også risiko for muskel- og skeletbesvær.
En effektiv sundhedsfremmestrategi satser på at supplere et godt psykisk arbejdsmiljø og opnå en større åbenhed, tillid og rummelighed over for hinanden på
arbejdspladsen. Det handler om holdninger, en anerkendende kultur og fælles
værdier. Disse elementer kan indskrives i virksomhedens politikker for personale,
arbejdsmiljø og sundhed.
Undersøgelser har vist, at psykisk arbejdsmiljø og tryghed har betydning for forekomsten af stress og stressrelaterede lidelser og muskel- og skeletbesvær, herunder rygproblemer.
En dansk videnskabelig undersøgelse har tillige vist, at det psykiske arbejdsmiljø
har stor indflydelse på, om medarbejdere deltager i fysiske træningsprogrammer
på arbejdspladsen. Så også af hensyn til kroppen og det fysiske velbefindende er
det vigtigt at arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Hertil kommer, at sociale stressfaktorer som konflikter og mobning også øger risikoen for overvægt, fordi mange mennesker reagerer på stress ved at spise mere, spise mindre sundt, dyrke mindre
sport og sove dårligt.

Fælles madlavning i kantinen med gode råd fra diætist.
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Aktiviteter udført i fællesskab på arbejdspladsen kan være sjove, styrke fællesskabet og medvirke til en større åbenhed og accept over for hinanden, når man ser
hinanden på nye måder. Eksempler på aktiviteter er:
l
l
l
l
l
l
l

fælles løb, vandvolleyball, elastikøvelser, der kræver fælles koordinering, og andre sportsformer, som udøves i fællesskab
zumba, hiphop eller andre danseformer
madklubber
pausegymnastik
pilates
afdelingsarrangementer som fx ture uden for arbejdspladsen
aktive pauser med mulighed for Wii-spil (Wii-sports og Wii-fit)

Virksomheden kan også tilbyde:
l
l

kurser i balance mellem arbejde og fritid
efter- og videreuddannelse, der forbedrer evnen til at udføre og udvikle
sine opgaver

Sundhedsfremme i forhold til psykisk arbejdsmiljø handler også om at få gang i
anerkendende dialoger om, hvordan man trives i arbejdet. Sådanne dialoger kan
supplere afklaringen af forventninger til hinanden i forhold til opgaver, indflydelse,
samarbejde og koordinering.
Anerkendende dialoger handler om at fortælle hinanden historier om det, man
sætter pris på i arbejdet og samarbejdet med kolleger og ledere. Fokus på at se
mulighederne, styrkerne og succeserne hos hinanden er med til at give energi og
arbejdsglæde. Derudfra er det også muligt at tale om, hvad man eventuelt ønsker
forbedret og inddrage det i arbejdsmiljøarbejdet. Gennem anerkendende dialog
kan det bedre lykkes at nå hinanden og at forebygge konflikter.
Anerkendende dialoger kan fx finde sted i følgende situationer:
l
l
l
l
l

medarbejderudviklingssamtaler
gruppeudviklingssamtaler
fraværssamtaler
når den lovpligtige APV-kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø gennemføres mundtligt på et temamøde eller lignende
personlige uddannelsesplaner

Anerkendende dialoger kan være nyt for nogen, men de kan fx fremmes gennem:
l
l
l
l
l
l
l

en politik, som klargør mål og ansvarsfordeling for initiativerne, så man
ved, hvem man kan henvende sig til
fremlæggelse af også de positive resultater af en undersøgelse af det
psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne
en temadag med konsulent udefra om de positive forhold i det psykiske arbejdsmiljø, samarbejdet og kommunikationen, som eventuelt afsluttes med medarbejdernes forslag til fastholdelse og forbedringer
kurser i anerkendende kommunikation
arbejdsmiljørepræsentanter, som uddannes til at være nøglepersoner
inden for anerkendende dialog om psykisk arbejdsmiljø
brætspil og dialogkort om psykisk arbejdsmiljø
at man arbejder med fremadrettede forslag til initiativer inden for psykisk arbejdsmiljø og sundhedsfremme på post-it-sedler, der efterfølgende sorteres og prioriteres.
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Sundhedsfremme kan også være individuel eller gruppebaseret rådgivning og
støtte til at forstå egne behov og lære at sige til og fra som supplement til det lovpligtige arbejde med hensyn til stress. En kombination af initiativer for at udvikle
evne til psykisk og fysisk stressforebyggelse, dvs. kropsbevidsthed og fysisk træning, har vist sig effektiv.

3.5 Risiko for arbejdsskader som følge af arbejdsulykker
Arbejdsulykker er et område, som ikke traditionelt har været koblet til sundhedsfremme. Emnet er medtaget her, da der i industrien er relativ stor risiko for arbejdsskader som følge af ulykker.
Virksomheden reducerer først og fremmest ulykker og skader gennem det lovpligtige arbejde med tekniske og organisatoriske løsninger. En sikkerhedskultur,
hvor man undgår at presse hinanden til farlige situationer og tager ansvar for egen
og andres sikkerhed, kan medvirke til at reducere ulykker og skader.
Fysisk træning kan give kropsbevidsthed og styrke og dermed mindske risikoen
for fysiske skader.
Det er lovpligtigt at yde psykisk førstehjælp til en person, som har været udsat for
en ulykke og til involverede kollegaer. Psykologhjælp kan være et sundhedsfremmende supplement, som kan forebygge psykiske senfølger af skader.

3.6 Skifteholdsarbejde og arbejde uden for dagtimerne
Skifteholdsarbejde og arbejde uden for dagtimerne er udbredt i industrien. I forbindelse med skifteholdsarbejde er der fundet en lidt højere forekomst af hjertekar-problemer som følge af ændret døgnrytme og ringere kostvaner. Derudover er
mave- og tarmproblemer hyppigere, ligesom der er en højere forekomst af arbejdsulykker. Mange års regelmæssigt natarbejde giver forøget risiko for brystkræft og forøget risiko for abort og dødfødsler. Enearbejde om natten kan give
angst, stress og nervøsitet. Som skifteholdsarbejder kan det bl.a. være en udfordring at få nok søvn af en god kvalitet og dermed den restitution, som er nødvendig for at klare arbejdet og livet med familie mv. ved siden af. Videnskabelige
undersøgelser viser, at dårlig søvn øger risikoen for bl.a. overvægt.
Virksomhedens forebyggende arbejdsmiljøindsats består i at overholde anbefalingerne i Arbejdstilsynets vejledning om helbredskontrol ved natarbejde og vejledningen om natarbejde fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd for hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skifteholdsarbejdet, herunder sørge for skift med uret
og så få natskift som muligt og med højst tre natskift i træk. Af hensyn til skifteholdsarbejderens sociale liv kan indflydelse på arbejdstiden og planlægning af
vagter i god tid hjælpe. Endvidere skal virksomheden tilbyde det lovpligtige helbredstjek ved natarbejde, herunder information om helbredsrisici ved en sundhedsfaglig person. I henhold til Industriens Overenskomst skal helbredstjek
tilbydes hvert andet år.
Sundhedsfremme i forhold til skiftehold, som ligger ud over lovgivningen, indebærer initiativer rettet mod skifteholdsarbejderens vaner med hensyn til søvn, kost
og i sammenhæng hermed psykiske velbefindende. Den enkelte kan selv gøre en
hel del for at få sig en god søvn, bl.a. med gode søvnvaner og kost tilpasset til
aften og nat. Virksomheden kan:
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l
l
l

lave en opsamling på emnerne fra helbredstjek ved natarbejde og se,
om der er et generelt sundhedsområde blandt medarbejderne, som det
vil være oplagt for virksomheden at beskæftige sig med
tilbyde undervisning og fælles drøftelse for alle om søvnens og kostens
betydning, om gode søvnvaner og mad til om aftenen og natten
få de gode historier frem fra medarbejderne om fx hvordan det er lykkedes at få en bedre søvn eller sundere kost – som eksempler til efterfølgelse.

Morgenmadsbuffet og frugt.

3.7 Rygning
Rygning er den faktor, der har størst betydning for danskernes sundhed. Knap en
fjerdedel af alle dødsfald i Danmark kan henføres direkte til rygning. Blandt faglærte
ryger cirka hver tredje. Kvinder i industrien har flere lungebetændelser end kvinder i andre brancher, og rygere har cirka to gange højere risiko for at få lungebetændelser på grund af et svækket immunforsvar.
Virksomheden kan fx:
l
l
l
l
l
l
l
l

i forbindelse med virksomhedens lovpligtige rygepolitik sætte mål for at
nedbringe antallet af rygere blandt medarbejderne
tilbyde helbredstjek af lungefunktion
uddele skriftlig information om rygestop fra fx læge eller apotek
nedlægge rygekabiner
tilbyde individuel vejledning ved rygestopkonsulent. Rygestop nås især
ved individuel rådgivning kombineret med medicinsk behandling
lave rygestophold. Deltagelse på hold hjælper til at fastholde motivationen. Det er nemmere at holde op, når man har forpligtet sig over for
en kollega, og kollegaen kan støtte en, når det bliver svært
uddanne ambassadører i forhold til rygestop og vejledning
få de gode historier frem om rygestop, der er lykkedes – som eksempler til efterfølgelse
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3.8 Alkohol
Alkohol er skyld i 7500 dødsfald årligt i Danmark. I hver tredje trafikulykke er alkohol indblandet, og en kvart million danskere drikker mere end det anbefalede
antal genstande pr. uge. Ved indsatser i forhold til alkohol virker det at inddrage familie og venner eller at anvende gruppeaktiviteter. Tiltag over for alkohol har størst
effekt, når de kobles sammen med indsats i forhold til stress og psykosociale forhold, fordi der her tit ses en sammenhæng.
Sundhedsfremme i forhold til alkohol kan bestå i at:
l
l
l
l
l
l

få alkohol med ind i virksomhedens arbejdsmiljø- og sundhedspolitik
få skriftlige retningslinjer om forbruget af alkohol på arbejdspladsen
tilbyde hjælp til personer med alkoholproblemer
uddanne nøglepersoner, der har kendskab til mulighederne for deltagelse i grupper mv. og som kan tage snakken med kolleger, der er i risiko for alkoholproblemer
give information om eksterne tilbud om alkoholafvænning
nærmeste leder tager en tidlig snak med medarbejdere, der har begyndende alkoholproblemer

Alkoholpolitikken gøres nærværende gennem fx debatmøder og ved introduktion
af nye medarbejdere.

4.

Sundhedsfremme som proces

Selv om virksomheden kan lære meget af, hvad andre har gjort, kan andres erfaringer med sundhedsfremme ikke direkte kopieres. Den virkningsfulde indsats er
tilpasset virksomheden, dens kultur og de forskellige medarbejdergrupper, og indholdet fastsættes i fællesskab. Aktiviteterne skal opfylde behov og ønsker hos medarbejderne på netop denne virksomhed.
Sundhedsfremmeindsatsen har nogle typiske faser med hver sine spørgsmål og
særlige forhold, man skal være opmærksom på: Forberedelse, gennemførelse,
evaluering og forankring.
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Bordfodbold.

4.1. Fase 1: Forberedelsen
Afklaring af forståelsen af sundhed
Sundhedsfremmeindsatsen indledes fx med en snak om, hvad der menes med
sundhed, hvad virksomheden allerede foretager sig i forhold til sundhed, herunder arbejdsmiljøarbejdet, hvad der virker og ikke virker, og hvordan den ønskede
forandringsproces kan gribes an.
Ledelsen viser vejen
Ledelsens involvering i sundhedsfremmetiltag er vigtig for medarbejdernes tilfredshed. Topledelsen afsætter tid og ressourcer, ledelsen opstiller mål og rammer
for integrerede indsatser mellem arbejdsmiljø og sundhedsfremme og lægger planer for involvering af medarbejderne. Mellemlederne inddrages, så der sikres fælles engagement og kompetencer i hele ledergruppen, og således at aktiviteterne
ses som en del af forretningen og ledelsens ansvar for at skabe en attraktiv arbejdsplads, øge kvaliteten og reducere fraværet.
Som nærmeste leder har mellemlederne en vigtig funktion som en synlig og engageret deltager i forløbet, hvilket kan være med til at sikre medarbejdernes engagement.
Arbejdsmiljørepræsentanter involveres
Indsatsen integreres i arbejdsmiljøorganisationen for at sikre sammenhæng til arbejdsmiljøindsatsen. Repræsentanter fra samarbejdsudvalget kan med fordel inddrages, så der sikres øget ejerskab fra alle virksomhedens parter.
Der kan eventuelt etableres et sundhedsudvalg under arbejdsmiljøudvalget. Udvalgte nøglepersoner uddannes i at følge indsatserne og få dem til at virke. Det
overvejes, om der derudover kræves kompetencer udefra til at støtte op om processen – enten med faglig viden eller med processtøtte. En klar opgave- og ansvarsfordeling for indsatsen aftales.
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Alle medarbejdere inddrages
Medarbejderne føler ejerskab til processen, når de inddrages fra begyndelsen og
selv danner sig en mening om indsatsen. En form for behovsanalyse fulgt op med
spørgsmål og diskussion skaber et godt fundament, fordi den hjælper med at afdække, hvad medarbejderne forstår ved sundhed, og hvad der er vigtigst for dem
at prioritere. Behovsanalysen kan fx gennemføres ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse eller en interviewrunde. Behovsanalysen suppleres med informationer om virksomhedens arbejdsmiljø og fravær, fx fra APV’en og fraværsstatistikken.
Inddragelse af alle kræver en god kommunikationsindsats med synlige mål og opmærksomhedspunkter. Kommunikationen kan ske via personaleblad, opslag på
opslagstavler, plancher, plakater, postkort, breve og virksomhedens hjemmeside.
Kommunikationen kan også være mundtlig, fx på personale- og erfamøder.
Mål og plan
Resultatet af en sundhedsfremmeindsats hænger sammen med de mål, der opstilles for indsatsen. Virksomheden planlægger, inden den går i gang. Der kan fx
lægges årsplaner med delmål og milepæle for henholdsvis forberedelse, gennemførelse, evaluering og forankring.
I samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen udarbejder ledelsen på baggrund af
behovsanalysen blandt medarbejderne en strategi, der indeholder en definition af
sundhed og rummelighed, mål, succeskriterier og plan for tiltagene inden for arbejdsmiljø, sundhed og rummelighed og for evaluering. Mål og succeskriterier tilpasses virksomhedens vision og mission, og de skrives ind i arbejdsmiljø- og
personalepolitikken og i virksomhedens eventuelle CSR-politik (Corporate Social
Responsibility = virksomhedens sociale ansvar). Jo større sammenhæng medarbejderne oplever mellem vision, politikker, kultur og aktiviteter, desto mere engagerer de sig og bakker op om aktiviteterne.
Den lille virksomhed
For den lille virksomhed kan APV’en fx være starten på en sundhedsfremmeaktivitet. Den lille virksomhed, som ikke så let som den store kan indrette fx motionsrum og en sund kantine, kan indkøbe og tilbyde motions- og styrketræningsredskaber som fx elastikker, kettlebells, vægte, skridttællere mv., som kan
anvendes i dagligdagen. Der kan også dannes eksempelvis løbe- eller cykelhold.
Derudover kan den lille virksomhed med fordel danne netværk og fællesaktiviteter med andre virksomheder eller med andre aktører i lokalområdet som fx de lokale idrætsforeninger. Netværket kan bruges som inspiration til processen og
aktiviteterne. Virksomheden kan også benytte sig af sammenholdet på virksomheden til at gennemføre konkurrencer med andre virksomheder.

4.2 Fase 2: Gennemførelsen
Frivillighed
Ud over den lovpligtige rygepolitik og en alkoholpolitik, der sætter grænser, er virksomhedens indsats for ændret livsstil og sundhedsfremme et tilbud, som medarbejderne frit kan vælge til eller fra uden pres.
Virksomheden lægger op til en åben dialog, der anerkender forskellige holdninger,
og øger derved chancen for også at nå de medarbejdere, der ellers ikke ville deltage. Virksomheden sørger for, at medarbejderne kender og forstår målet med
indsatsen og har mulighed for at tale om den: Hvorfor den sættes i gang, og hvordan den kan blive en gevinst for alle parter. Der er også en åben snak om metoderne.
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De tilbudte aktiviteter bør være lette at integrere i hverdagen og være attraktive
valg for deltagerne. Sundhedstjek skal foretages af eksterne personer, og individuelle helbredsresultater skal i henhold til arbejdsmiljølovgivningen holdes fortroligt. De generelle sundhedsresultater kan dog med fordel anvendes til vurdering af
indsatser.
Virksomheden og den enkelte medarbejder bør være opmærksomme på regler
vedrørende beskatning af sundhedsfremmende tilbud og forsikringsbetingelser
vedrørende fx dækning af aktiviteter i arbejdstiden.
Øje for forskellene
Mænd og kvinder, unge og ældre, ufaglærte og højere uddannede, danskere og
andre etniske grupper og medarbejderne i virksomhedens forskellige afdelinger
vælger forskelligt. Derfor kan der tilbydes flere forskellige typer aktiviteter for at tilgodese forskellige interesser og undgå, at nogle medarbejdere føler sig stemplet
som dårlige kolleger, hvis de ikke deltager i udbudte aktiviteter. Det er vigtigt med
respekt for den enkeltes grænser og accept af meget forskellige behov og forskellige opfattelser af, hvad der er det gode liv.
Træning i kælderen.
I forhold til motion, rygestop og stress/psykisk arbejdsmiljø deltager mænd og
kvinder erfaringsmæssigt lige meget, mens mænd fx deltager mindre end kvinder
i tiltag vedrørende kost og i behandlingsordninger som eksempelvis massage. Rygestop-initiativer appellerer især til ældre medarbejdere, mens individuelle initiativer vedrørende forebyggelse af stress især tiltrækker medarbejdere fra 30 år og
opefter.
Virksomhedens største udfordring er at få inddraget dem, der har størst behov og
som ofte er dem, der undgår at deltage. Virksomheden kan overveje, om den vil
gøre en særlig indsats her for at udfordre medarbejderens holdninger, samtidig
med at medarbejderens grænser respekteres. Det handler om virksomhedens sociale ansvar og fastholdelse af medarbejderne.

Nordic walking/stavgang i naturen.

Pilotprojekter
Nogle virksomheder gennemfører pilotprojekter – midlertidige, kortvarige projekter der igangsættes, før en større indsats sættes i gang – for at vurdere, hvilke
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behov for aktiviteter der vil få størst og mest blivende virkning i virksomheden. Med
pilotprojekter kan der i begyndelsen tillige satses på de ”små, sikre succeser”, der
kan være med til at skabe motivation for en videre indsats. Pilotprojektet kan også
sikre, at man kommer i gang i stedet for at ”snakke det hele ihjel”.

4.3 Fase 3: Evalueringen
Minimum en gang om året evaluerer ledelsen og de involverede medarbejderrepræsentanter sundhedsfremmeindsatsen i forhold til de opstillede mål og succeskriterier. Evalueringen omfatter en vurdering af, i hvilken grad målene og
succeskriterierne er opfyldt, hvad der har virket i indsatsen, hvad der ikke har virket, hvorfor og hvordan noget har virket, og hvorfor noget andet ikke har virket. På
baggrund af evalueringen justeres den videre indsats.
Som grundlag for evalueringen kan virksomheden gennemføre en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne med fokus på de mål og de aktiviteter,
som sundhedsfremmeindsatsen omfatter. Virksomheden kan også gennemføre
en spørgeskemaundersøgelse før og efter hver sundhedsfremmeaktivitet for at få
et bud på, hvad den konkrete aktivitet har betydet for medarbejdernes sundhed.
Datagrundlaget for evalueringen omfatter også:
l
l
l
l
l
l

APV
fraværsstatistik
den behovsanalyse, som eventuelt blev gennemført som indledning til
sundhedsfremmeindsatsen
de generelle resultater af eventuelle helbredsundersøgelser og sundhedsprofiler
eventuelle registreringer af deltagelsen i de forskellige sundhedsfremmeaktiviteter
andre datakilder, der belyser de forhold, som sundhedsfremmeindsatsens mål og succeskriterier vedrører.

Mange andre forhold end selve sundhedsfremmeindsatsen kan påvirke udviklingen i forhold til de opstillede mål og succeskriterier. Dette må tages i betragtning,
når indsatsen evalueres. Fokusgruppeinterviews eller individuelle interviews med
nøglepersoner i virksomheden kan give bud på, hvad der kan have influeret på
resultaterne.
Det vigtigste er, at evalueringen tager udgangspunkt i de opstillede mål og succeskriterier, og at resultatet giver læring i forhold til den fremtidige sundhedsfremmeindsats i virksomheden.

4.4 Fase 4: Forankringen
Indsatsen integreres i virksomhedens drift
Når indsatsen for sundhedsfremme løftes til det strategiske niveau, og målet er at
integrere den i udførelsen af virksomhedens kerneopgaver, ses den ikke længere
som et projekt, men derimod som en vedvarende og langsigtet indsats. Indsatser,
der er vedvarende eller gentages over tid, har den mest positive effekt.
Det tager tid at integrere sundhed i virksomhedens vision, værdier, politikker og i
tilrettelæggelsen af arbejdet, så arbejdsmiljø, sundhedsfremme og rummelighed
går op i en højere enhed. Det kræver ofte holdningsændringer hos både ledere og
medarbejdere for at komme frem til de ønskede ændringer. Skriftlige procedurer
– fx for vurdering af risikoen for fysisk nedslidning af medarbejderne i forbindelse
med indkøb af nye maskiner og arbejdsorganisatoriske ændringer, der er en del
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af APV-arbejdet og dermed lovpligtig – fremmer fastholdelsen af den gode praksis.
Gentagelse og systematik
Aktiviteter skal gentages og foretages ofte for at grundlægge nye vaner. Der kan
lægges planer om tilbagevendende aktiviteter, fx fælles fysiske aktiviteter dagligt/ugentligt og/eller i form af deltagelse i den årlige ”Vi cykler til arbejde”-kampagne.
Det kan også være jævnlige helbredstjek og/eller sundhedssamtaler med sundhedsfaglig person eller årligt besøg af fysioterapeut for inspiration til nye fysiske aktiviteter. Der kan være forskellige aktiviteter måned for måned for at fastholde
opmærksomhed og nyhedsværdi omkring aktiviteterne. Der kan også dannes årlige erfaringsdage, hvor man på arbejdspladsen udveksler gode ideer om sundhed. Endvidere kan sundhedsindsatsen forankres ved at være en fast del af
introduktionen af nye medarbejdere.
Viden og erfaringer kan fx fastholdes på virksomhedens interne hjemmeside. Virksomheden kan fx sammenfatte en metodehåndbog eller værktøjskasse for ledere,
der kan kombinere driftslederrollen med sundheds- og personaleledelse.
Opmærksomhed, ambassadører og tovholdere
Indsatsen kan med fordel fastholdes gennem særlige personers engagement. Det
kan fx være nøglepersoner fra arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalget eller mellemledere, der har en særlig rolle for at skabe fortsat opmærksomhed
og et særligt ansvar for at holde gang i tiltagene og forankre disse i hverdagen.

Uddeling af elastikker til træning i virksomhedens omgivelser.

Aktiviteter i arbejdstiden
Virksomheden kan overveje at gennemføre aktiviteter i arbejdstiden, som kan
hjælpe medarbejderne til at gøre noget ved deres egen sundhed og dermed undgå
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dårlig samvittighed og tidspres hjemme. Alle ved, at fysisk træning er sundt, og at
det slanker, men mange oplever, at de ikke har tid til at træne ved siden af job, husligt arbejde og familie mv. Derfor kan det være en fordel med aktiviteter på arbejdspladsen eller på vej til og fra arbejde. Erfaringer viser, at aktiviteter i
arbejdstiden har den største deltagelse.
Sundhedsfremme i arbejdstiden forudsætter, at medarbejderne har tid og lyst til at
deltage. Derfor tilrettelægges aktiviteterne, så medarbejderne ikke behøver deltage hver gang. Dermed kan der tages højde for periodevis travlhed med daglige
opgaver.
Arbejdsmiljøcertifikat og sundhedsfremme
Et arbejdsmiljøcertifikat kan være virksomhedens bud på forankring af indsatsen.
Ved et arbejdsmiljøcertifikat erhvervet efter reglerne i enten bekendtgørelse nr.
923 eller bekendtgørelse nr. 924 fra Arbejdstilsynet er et af kravene, at ledelsen i
samarbejde med medarbejderne beslutter, hvordan man vil arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen. Planen skal for virksomheder med arbejdsmiljøorganisation indeholde mål, handlingsplan og retningslinjer for, hvordan der følges
op på handlingsplanen. Dansk Standard har udarbejdet en standard for sundhedsfremme, der sigter mod at gøre det nemmere for virksomhederne at arbejde
systematisk med sundhedsfremme.
Støtte fra Forebyggelsesfonden
Virksomheden kan to gange årligt søge støtte til sundhedsfremme hos Forebyggelsesfonden. Der kan søges støtte til projekter, der har til formål at:
l
l
l
l

forebygge nedslidning og få medarbejdere til at blive i arbejdet
forebygge stress og psykisk nedslidning
øge bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet
forbedre sygemeldtes rehabilitering og genoptræning

Træning under vejledning af fysioterapeut.
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Henvisninger
Arbejdstilsynet:
Vejledning D.7.5 om helbredskontrol ved natarbejde
Vejledning F.5.2 om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Vejledning om virksomhedernes arbejde med sundhedsfremme med henblik på at erhverve arbejdsmiljøcertifikat
At-intern instruks nr. 3/2012 Når de tilsynsførende vejleder om sundhedsfremme
IBAR:
Informationsmateriale om natarbejde
Arbejdsmiljørådet:
Pjece om sundhedsfremmeaktiviteter på arbejdspladsen
Pjece Sund i et godt arbejdsliv
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:
Vilhelm Borg et al.: Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til
arbejdet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2010
Ole Steen Mortensen et al.: Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde
ved muskel- og skeletbesvær, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
2008
Sundhedsstyrelsen:
Pjencen Sundhed og trivsel på arbejdspladsen
Dansk Standard:
Sundhedsledelse, DS 10001
Arbejdsmiljøledelse, DS 18001
Andre henvisninger:
www.forebyggelsesfonden.dk
Inspiration til fysiske aktiviteter/øvelser, sund kost, alkoholbehandling og rygeafvænning fås på følgende hjemmesider:
www.jobogkrop.dk
www.gigtforeningen.dk
www. hjerteforeningen.dk
www.cancer.dk
www.diabetes.dk
www.alkohol.dk
www.rygning.com
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Inspiration til aktiviteter i forhold til psykisk arbejdsmiljø fås på følgende hjemmesider:
www.frastresstiltrivsel.dk
www.etsundtarbejdsliv.dk
www.gamegroup.dk
Per Tybjerg Aldrich et al.: Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller,
LO, 2010
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CO-industri
Vester Søgade 122, 1790 København V.
Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk
www.co-industri.dk
DI
H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V.
Tlf.: 3377 3377 - E-mail: di@di.dk
www.di.dk
Lederne
Vermlandsgade 65, 2300 København S.
Tlf.: 3283 3283 - E-mail: lh@lederne.dk
www.lederne.dk

Industriens Branchearbejdsmiljøråd
Postboks 7777
1790 København V
E-mail: ibar@ibar.dk
www.ibar.dk
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