ARBEJDSMILJØKONFERENCE
For virksomheder og
medarbejdere i de grønne erhverv

Pensionsopsparing
Vi skal tænke sundhed, som vores fysiske
pensionsopsparing – Hvor de der sætter
sundere mad og prioritere deres fysiske
sundhed, står med de største fordele og
op til fem gode år ekstra, når pensionen
skal udbetales.

Mie Eilsø Hansen
• Uddannet professionsbachelor i Ernæring og
Sundhed – sundhedsfremme, forebyggelse og
formidling
• Uddannet ﬁtnessinstruktør
• Ejer af virksomheden Stærk Balance
Specialiseret i sundhedsfremme i håndværkerindustri- og transportvirksomheder
• Arbejder sideløbende som fysioterapeutassistent og
kostvejleder

Udfordringer og udsigter
•
•
•
•
•
•

Mange år på arbejdsmarkedet
Ofte under tidspres
Ergonomi i transportbranchen
Overvægt og dårlige spisevaner, skaber dårligere betingelser for kroppen
Stillesiddende arbejde vs. Fysisk aktivitet og kroppens styrke
Stor nedslidning – større i fremtiden

• Antallet af arbejdsulykker falder
MEN:
• Nedslidningen er steget – Koster hvert år mellem 65-110 mia. kroner
• Hver 4. 36-årig vil blive nødsaget til at gå på førtidspension (pensionsalder
71 år)
• Nedslidning og dårligt arbejdsmiljø er dyrt
- Både for virksomhederne, men også for individet

Hvad kan man tillade sig?
• Hvor meget kan vi tillade os at blande os i
medarbejdernes privatliv? Vægt, sundhed og
velvære?
• Grænserne for hvad vi kan blande sig i rykker
sig
• Sundhed som fællesnævner – omtanke
• Sundhed og arbejdsmiljø som regelsæt
• Men der skal klare linjer til – tydelig
kommunikation

Virksomheder med 100 ansatte, der reducere 1
sygedag pr medarbejder årligt, kan bidrage med
omkring 1 million kr. til bundlinjen

Fysiologiske fordele
• Et større dansk studie påviser at arbejde udendørs, nedsætter
risikoen for depressioner med 40%. Nedsætter derudover generelt
risikoen for at udvikle mentale sygdomme.
• Har en generelt positiv eﬀekt på humøret og den enkeltes følelse af
velbeﬁndende
• At arbejde udendørs er stressnedsættende
• Et stort Hollandsk studie viser en sammenhæng mellem
udendørsarbejde og øget antal af gode leveår

Når man har et fysisk krævende job og arbejder udenfor har man
ofte:
• En stærkere krop à Vores knogler bliver styrket i særlig grad, når
kroppen bruges dagligt.
• Et stærkere immunforsvar, da kroppen er vant til at imødekomme
de klimatiske forandringer der er, i løbet af året.
• En af de få grupper der får mest D-vitamin
à D-vitamin er et af de vigtigste vitaminer i forhold til at opretholde
et fuldt funktionelt nervesystem, knogleopbygning og god
muskelfunktion.
• Håndværker med udendørsarbejde har muligheden for at
forbrænde mange kalorier og være i god fysisk forfatning.

Men det gode liv kommer ikke af sig selv
• Den kloge håndværker à Forstår at passe på sig selv. Den bedste
medarbejder er ikke den, som hovedløst løfter alt med de bare
næver, men derimod den, som forstår at tage vare på sig selv både
som medarbejder, kollega og privatperson.
à Den gode medarbejder, lader ikke kollegaerne lege Tarzan – men
give gode alternativer
• Den stærke krop har brug for træning
à Træning styrker led og muskler, så kroppen er stærk nok, til at
imødekomme arbejdets udfordringer

Vi skal være menneske – både på arbejde og når
vi kommer hjem
• Træning ﬂere gange om ugen, styrker kredsløbet og gør at vi kan
klare en arbejdsdag uden at gå helt kold à Og det er når vi er
trætte og udmattede vi tager ugennemtænkte beslutninger
à Vi skal være i form og god forfatning, således at vi også kan have
et godt liv ved siden af arbejdslivet.
• Vi bør alle dage varme vores muskler op (2-3 min) og strække
vores brugte muskler ud efter endt arbejde (1-2 min)
• Den kloge håndværker formår at tage ansvar for sin krop og sind,
således at man kan holde i en branchen, der kræver gode
beslutninger
• Sundhed og træning er den fysiologiske del af din
pensionsopsparing – Det som du investere i dig selv nu, er det som
du kan høste på sigt.

Uden mad og drikke, duer (hverdags) helten ikke!

•Den rigtige mad er afgørende
•Der skal
•Hvad skal vi spise – og hvor ofte
•Viden er afgørende
•Lad ikke dovenskaben dominere

Hvad gør vi nu?
• Det skal gribes anderledes an end tidligere
• Vi skal være der, hvor medarbejderne er
• Der skal arbejdes strategisk med sundhed – daglig indsats ligesom fokus
på god service og godt håndværk
• Målrettet, konkret og personlig vejledning i indsatsen
• Der skal laves visioner og personlige målsætninger
Omstændigt? Nødvendigt!
• Der skal arbejdes med fællesskabet – sundhed og trivsel i et godt
arbejdsmiljø hænger sammen
• Det skal være konkret og fokusere på de udfordringer der er i den enkelte
virksomhed! – hvad er den brændende platform?

• Når vi ved bedre – gør vi bedre. Viden og
handlekompetencer er nøgle ord.
• Vi skal dyrke deltagelse og engagement
Direktøren har et stort ansvar – det har medarbejderne
også
• Der må være en mediator/forandringsleder til
eksekvering, mægling, vidensdeling og som støtte og
inspirator
• Tid til tanke
Arbejdet med mennesker og sundhed er udfordrende og
vores udgangspunkt er forskellige
• Undervisning på uddannelsesstedet – opstart i
virksomheden
• Personaledage – Fokus på fællesskab og sundhed

Hvad virker?
• Fulde sundhedstjek på arbejdspladsen
• Viden om opvarmning og udstræk – brug kroppen selv om den er
træt
• Mental sundhed – social sundhed
• Viden om god frokost/ernæring og vigtigheden af vand
• Motion på arbejdspladsen
• Sundhedsfremme i virksomheden – personlig vejledning –
fælleskaber – mål

Gør en indsats nu, så dine kære kan have dig i
længere tid

Muskler og led
• Omkring 600 muskler – ca.100 led
• Led består af muskler der hæfter på knogler via ledbånd
• I et led er der brusk og led-væske.
Bruges som smørelse af leddet. Holder knoglerne fra hinanden
• Muskel- og skeletsygdomme er de hyppigste i bygge- og
anlægsbranchen
• Træning er det mest forebyggede – ignorering af
problemet gør at led kan være ødelagt for
bestandig, når skaden er sket.

Slidgigt
• Når brusken nedbrydes og knoglerne gnider mod hinanden
• Knoglerne bliver ﬂossede og man oplever stivhed og smerter
• Overvægt er den største faktor iht. udvikling af slidgigt

Motivation – autonomi - beslutsom
• Find motivationen i medarbejder gruppen
• Involver medarbejderne så meget som muligt – har de været med til
beslutningen, synes de som regel den er god
• Det er mere bindende at deltage i noget, man selv har været
medbestemmende på
• Lad ikke barriere og modstand sætte en stopper for udviklingen –
mød den med åbenhed
Sundhed er vores fysiske pensionsopsparing – det vi ligger i det nu,
høster vi igen på længere sigt

Vi er medskaber på hvordan vores fremtid skal se ud
Nogle elementer er vi ikke herre over
Men vi må tage ansvar for vores krop og passe på vores helbred
At tage ansvar for det vi kan – det er vi herre over!

Workshop 2A
1. Quiz – Sundhedsquiz
Test din viden om sundhed og kroppen

2. Skab dit eget opvarmnings-/træningsprogram
Hvad har du brug for i din hverdag? – bliv bevidst om, hvordan du kan
optimere øvelser i forhold til din krop!

