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Forord
Denne rapport er udgivet af Projekthuset Aron og PenSam. Rapporten udgives som en
evalueringsrapport på indsatsen "Omsorgspiloten".
Omsorgspiloten blev gennemført i perioden 2015 - 2017 med støtte fra Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse (nu: Sundheds- og Ældreministeriet). I marts 2015 afsatte daværende sundhedsminister Nick Hækkerup 22 mio. kr til at afprøve, hvorvidt forebyggende sundhedstjek
på arbejdspladsen kan medvirke til at reducere uligheden i sundhed. Puljen var målrettet
partnerskaber med særlig vægt på små og mellemstore virksomheder.
I et partnerskab bestående af PenSam, FOA, Dansk Firmaidrætsforbund, Falck Healthcare og
Projekthuset Aron, fik Omsorgspiloten tildelt 3 mio. kr. til at gennemføre en række indsatser
for medarbejdere på en FOA overenskomst i Kolding Kommune og Varde Kommune.
Rapporten udgør den endelige evaluering til Sundheds- og Ældreministeriet og beskriver kort
metoderne bag Omsorgspiloten, ligesom rapporten beskriver de tiltag og indsatser, som
medarbejderne er blevet tilbudt. Slutteligt fremlægges projektets forventede og faktiske
resultater samt læringspunkter fra indsatsen.
Partnerskabet håber, at rapporten kan belyse aspekter vedrørende gennemførelsen af arbejdspladsbaserede sundhedstjek, som kan komme arbejdsgivere og myndigheder til gode.
Partnerskabet ønsker at takke alle deltagere - både arbejdsgiverne og arbejdstagerne - for
samarbejdet omkring Omsorgspiloten. En særlig tak skal lyde til de medarbejdere, som har
taget Omsorgspiloten til sig og deltaget i de forskellige aktiviteter. Kolding Kommune og
Varde Kommune takkes i særdeleshed for den tillid og engagement, de har vist os i projektperioden.
Eventuelle spørgsmål vedrørende Omsorgspiloten kan rettes til afdelingschef Lise Koldkjær
hos PenSam.

PenSam, marts 2018.

Healthcare
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Baggrund
PenSam og fagforbundet FOA har igennem en årrække arbejdet med ulighed i sundhed for
at skabe et sundere liv for alle. FOA organiserer medlemmer, der leverer offentlige service
ydelser indenfor fx børne-, ældre- og sundhedsområdet. Det vil sige, at FOA i særdeleshed
organiserer de kortuddannede faggrupper i Danmark - og langt størstedelen (ca. 86 %) er
kvinder.
FOA faggrupperne er i særlig høj grad udsatte faggrupper, hvad angår deres sundhed og
deres arbejdsmiljø. FOA faggrupperne er udsatte på en række parametre som sociale faktorer,
levevilkår og sundhedsadfærd – også sammenlignet med andre kortuddannede faggrupper
[1]. Det betyder bl.a., at FOA faggrupperne har en lavere middellevetid og færre raske leveår
sammenlignet med andre faggrupper [2, 3]. En større andel medarbejdere på FOA overenskomst har dermed ikke et fuldt arbejdsdygtigt liv og kan ikke fastholdes på arbejdsmarkedet i
samme grad som andre faggrupper. Det er bekosteligt for både den enkelte, pensionskollektivet
og for samfundet.
En undersøgelse af FOA medlemmernes sundhed viser, at FOA faggrupperne er særlig
udfordret: de ryger mere, de er oftere overvægtige og fysisk inaktive end danskere generelt.
Derudover er der flere FOA medlemmer, der overskrider højrisikogrænsen for alkoholindtag
og har langvarigt sygefravær [1]. FOA faggruppernes arbejdsmiljø er i højere grad præget
af tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger som bøjede eller forvredne stillinger
end blandt danskerne generelt. Slutteligt har flere af FOA medlemmerne et fysisk hårdt og
anstrengende arbejde [1].
Det er desværre også velkendt, at mange af FOA medlemmerne tager smertestillende medicin
for at kunne klare deres arbejde, fordi de er præget af smerter i bevægeapparatet [4]. I en
medlemsundersøgelse fandt FOA, at mere end 50 % af de medlemmer, der har smerter månedligt eller oftere, har måtte tage smertestillende piller inden for det sidste år [4]. Ligeledes
tager FOA fagrupperne oftere receptpligtig medicin sammenlignet med danskerne generelt [1].
Undersøgelser viser dog også, at FOA faggrupperne er meget motiveret for at ændre deres
sundhedsadfærd. Fx vil 76 % af rygerne gerne stoppe med at ryge, og 65 % af dem med
usunde kostvaner gerne spise sundere og 82 % af de inaktive vil gerne blive mere aktive [1].
Der er således tale om faggrupper, som er hårdt udsatte, men som ønsker at gennemføre
varige livsstilsændringer. PenSam og FOAs erfaringer på området viser dog, at disse faggrupper i høj grad har brug for at udvikle deres handlekompetencer inden for sundhedsområdet
og har gavn af en personlig støtte i dette [5].
Forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at træning på hold i
fællesskab på arbejdspladsen er mere effektiv end træning hjemme, når man vil reducere
smerter i muskler og led og nedbringe sygefraværet [6].
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Derfor udviklede partnerskabet en konceptmodel, der overordnet set:
• tilbød forebyggende helbredstjek
• tilbød opfølgende sundhedsfremmende og fællesskabsorienterede aktivitetstilbud
• adresserede individets vilje og kunnen i forhold til at ændre egen sundhedsadfærd.
De forebyggende helbredstjek skulle komme en særlig del af FOA faggrupperne til gode nemlig de faggrupper, der i høj grad arbejder uden fast kollegialt fællesskab. Det kan skyldes,
at de arbejder i deres eget hjem (fx dagplejere) eller har en udekørende funktion (fx hjemmehjælpere) eller har aften- og nattevagter (fx social- og sundhedshjælpere/assistenter).
Konceptidéen bag Omsorgspiloten var således at påvirke viljen og motivationen hos
medarbejderne, gennem forebyggende helbredstjek i kontekst af sociale fællesskaber, til at
forbedre deres sundhedstilstand.

Formål
Formålet med Omsorgspiloten har været at:
1. gennemføre arbejdspladsbaserede sundhedstjek for dermed at fremme sundhedstilstanden blandt medarbejderne
2. øge fællesskabet og trivslen hos medarbejderne.
Omsorgspiloten har haft som succeskriterier, at:
1. påvirke sundhedsadfærden for mindst 25 % af medarbejderne
2. at forbedre sundhedstilstanden for mindst 10 % af medarbejderne.
Fra Sundheds- og Ældreministeriets side har de uddelte puljemidler været øremærket projekter,
der havde til formål at undersøge, om arbejdspladsbaserede sundhedstjek kan reducere uligheden i sundhed blandt danske arbejdstagere. Dette mål har Omsorgspiloten understøttet
ved at tilbyde sundhedstjek til særligt udsatte målgrupper - nemlig FOA-faggrupperne, der
i høj grad er uuddannede eller kortuddannede, og derfor i høj grad oplever den sociale
ulighed.
Omsorgspiloten har derudover bidraget til at understøtte, at flere voksne skal have en god
mental sundhed (fx bedre trivsel) og være mere fysisk aktive, hvilket var delmål i den tidligere
regerings nationale sundhedsmål.

Sammenfatning
Baggrund
I et partnerskab bestående af PenSam, FOA, Dansk Firmaidrætsforbund, Falck Healthcare og
Projekthuset Aron, fik Omsorgspiloten tildelt 3 mio. kr. til at undersøge om, forebyggende
helbredstjek på arbejdspladsen kan påvirke sundhedstilstanden.
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Formål
Derfor iværksatte partnerskabet Omsorgspiloten med følgende formål:
• at gennemføre arbejdspladsbaserede sundhedstjek for dermed at fremme sundhedstilstanden blandt medarbejderen
• at øge fællesskabet og trivslen hos medarbejderne.
Omsorgspiloten har haft som succeskriterier, at:
• påvirke sundhedsadfærden for mindst 25 % af medarbejderne
• at forbedre sundhedstilstanden for mindst 10 % af medarbejderne.

Samarbejdskommuner
Kolding Kommune
I Kolding Kommune var Omsorgspiloten et tilbud til medarbejdere på Børne- og Uddannelsesområdet. På børneområdet arbejder dagplejere i særlig grad som alene-medarbejdere uden
daglig kontakt til kollegaer. I Kolding Kommune blev Omsorgspiloten derfor implementeret
som et tilbud til alle kommunens dagplejere - i alt 310 dagplejere. Medarbejderne i Kolding
Kommune har alle været en del af Model 1.
Varde Kommune
I Varde Kommune var Omsorgspiloten et tilbud til medarbejdere i plejesektoren fra Ældreområdet. Alle social- og sundhedsassistenter og medhjælpere på 13 kommunale plejecentre
har kunnet deltage i Omsorgspiloten - i alt ca. 570 medarbejdere. Deltagerne fra Varde
Kommune har været fordelt på både Model 1 og Model 2:
• 11 af de 13 plejecentre (410 medarbejdere) har været en del af Model 1
• 2 af de 13 plejecentre (158 medarbejdere) har været en del af Model 2.
Omsorgspiloten har i alt været et tilbud til ca. 878 medarbejdere i Kolding Kommune og
Varde Kommune:
• Model 1 omfatter i alt 720 medarbejdere.
• Model 2 omfatter i alt 158 medarbejdere.

Design
Omsorgspiloten er sammensat af fem hovedelementer og er gennemført i to forskellige
modeller. De fem hovedelementer er:
• Digital (online) sundhedstest
• Arbejdspladsbaseret helbredstjek
• Personlig tovholder
• Sundhedsambassadøruddannelse
• Aktivitetstilbud der fremme trivslen og sundheden.
I Model 1 blev medarbejderne, hvis digitale sundhedstest viste en rød smiley på min. ét af
de tre fokusområder, tilbudt et fysisk helbredstjek gennemført af Falck Healthcare. Den digitale
sundhedstest afgjorde, om der var behov for et mentalt sundhedstjek hos en psykolog, et
livsstilstjek hos en sygeplejerske, eller et bevægeapparatstjek hos en fysioterapeut. Sund-
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hedstesten fungerede som en slags screening af medarbejderen, der afgjorde, hvilken type
helbredstjek, der var mest gavnlig for deltageren. I Model 1 har medarbejderne haft mulighed for at deltage i yogahold, lokale gå-hold og madhold. Medarbejderne har selv kunne
vælge hvilken eller hvilke aktiviteter, de ønskede at deltage i.
I Model 2 blev alle medarbejdere tilbudt et livsstilstjek gennemført af en sygeplejerske fra
Falck Healthcare. Livsstiltjekket i Model 2 indeholdt en konditionstest, hvilket ikke var tilfældet
i Model 1. Model 2 har ikke haft gjort brug af målrettede helbredstjek på samme måde som
Model 1, men derimod været et tilbud til alle ansatte på arbejdspladsen. På baggrund af
svarene i den digitale sundhedstest og målinger fra det fysiske helbredstjek, blev der udviklet
et personligt træningsprogram til medarbejderne i Model 2. Træningsprogrammet blev
anvendt som led i projektaktiviteten "Træning i Arbejdstiden".

Resultater
Model 1
Af de 365 personer der er tilbudt forskellige aktiviteter, har 92 personer (25 %) valgt at deltage
på aktiviteter, 18 personer har deltaget i mere end een aktivitet. 60 personer valgte at deltage
på yogahold, 17 personer har været på madhold og 43 personer har valgt at være på gåhold.
363 personer har valgt at gennemføre Sundhedskompas een gang, og 73 personer af disse
har gennemført en opfølgning på Sundhedskompas. Af de 73 personer der har gennemført
Sundhedskompas to gange, har 48 personer ikke deltaget i nogen aktiviteter, mens 25 personer har valgt at deltage i aktiviteter. 17 har valgt at gå til yoga, fire har valgt madhold, ni har
valgt at deltage på gåhold og fem personer har valgt to aktiviteter.
Model 2
Af de 134 personer der har fået tilbudt træning i arbejdstiden, har 83 personer (63 %) valgt at
deltage i træningen. 65 personer har valgt at gennemføre Sundhedskompas een gang, og
17 personer har gennemført en opfølgning på Sundhedskompas. Af de 17 personer der har
gennemført Sundhedskompas to gange, har to personer ikke deltaget i træning i arbejdstiden, mens 15 personer har valgt at deltage i træning i arbejdstiden. 65 personer har valgt at
gennemføre livsstilstjek een gang og 40 personer har valgt at gennemføre livsstilstjek to gange.
Af de 40 personer har 5 personer ikke deltaget i træning i arbejdstiden, mens 35 personer har
valgt at deltage i træning i arbejdstiden.
Der er foretaget analyser på de deltagere, der har gennemført Sundhedskompas eller Livsstilstjek to gange for at undersøge, om sundheden har ændret sig, alt efter om medarbejderne
har deltaget i en aktivitet eller ej.
Analyserne kunne ikke påvise nogen ændring i sundhedstilstanden hos de personer der har
taget to test, hverken for de der har deltaget i en af Omsorgspilotens aktiviteter eller for der
ikke har deltaget i en aktivitet.
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Overordnet konklusion
Omsorgspiloten har haft følgende succeskriterier:
1. At påvirke sundhedsadfærden for mindst 25 % af medarbejderne.
At påvirke sundhedsadfærden hos medarbejdere betyder, at medarbejderne deltager
i de aktiviteter, der er målrettet en forbedret sundhed. Det vil sige at vælge at deltage
på aktiviteterne gåhold, yoga, madhold og træning i arbejdstiden er en ændring af
sundhedsadfærden hos deltagerne. 878 medarbejdere i Varde og Kolding Kommune
er blevet tilbudt at deltage i sundhedsændrende aktiviteter. 203 medarbejdere har valgt at
deltage, svarende til 23 %. Succeskriteriet om at påvirke sundhedsadfærden er dermed
tæt på at være indfriet.
2. At forbedre sundhedstilstanden for mindst 10 % af medarbejderne.
For at kunne undersøge om sundhedstilstanden er forbedret hos medarbejderne,
kræver det, at medarbejderne har gennemført et digitalt tjek, et livsstilstjek, et mentalt
tjek eller et bevægeapparatstjek to gange, med nogle måneders mellemrum. Dette
vil kunne vise om aktiviteter, såvel Omsorgspilotens som egne, har fået en sundhedsfremmende betydning. 203 medarbejdere har valgt at deltage i aktiviteter, men desværre bygger deltagelsen på en tillid til, at medarbejderne så også ville gennemføre
Sundhedskompas eller livsstilstjek (Model 2) før og efter aktiviteterne. Dette har ikke
været tilfældet. 138 medarbejdere har valgt at gennemføre een af disse test to gange.
For 15 medarbejdere er der sket en forbedring på een af parametrene for sundhed.
Dette svarer til, at 1,7 % af medarbejderne har forbedret deres sundhedstilstand.
Omsorgspilotens overordnede konklusion er, at det er lykkedes at opnå målet om at påvirke
sundhedsadfærden, men ikke at opnå målet om at ændre sundhedstilstanden hos de medarbejdere der har deltaget.

Partnerskabet
Partnerskabet bag Omsorgspiloten har bestået af en række virksomheder og organisationer,
med det fælles mål at gennemføre arbejdspladsbaserede sundhedstjek og aktiviteter. Alle
partnere har stor erfaring fra lignende indsatser og erfaring med at arbejde sundheds- og
trivselsfremmende. Alle partnere har deltaget i styregruppen og i udvalgte arbejdsgrupper.
Partnerskabet præsenteres herunder.
PenSam: Pensionsselskab, der leverer arbejdsmarkedspension til FOAs faggrupper - fx
rengøringsassistenter, social- og sundhedsassistenter/hjælpere, portører, brandmænd og
pædagogmedhjælpere. Pensionsselskab for ca. 470.000 kunder ansat primært i kommunerne
og regionerne. PenSam har mange års erfaring med at gennemføre sundhedsfremmende
aktiviteter på arbejdspladser. PenSam har bidraget til at udvikle og afvikle de forskellige aktiviteter i Omsorgspiloten, ligesom PenSam har bidraget til evalueringsarbejdet og haft den
overordnede og daglige projektlederrolle for Omsorgspiloten.
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FOA: Danmarks tredjestørste fagforbund med ca. 190.000 medlemmer, hvor størstedelen er
ansat i kommuner og regioner. FOA er en vigtig aktør på det sundhedspolitiske område og
har særlig fokus på ulighedsdebatten, som i høj grad berører FOA medlemmerne. FOA har
bidraget til at inddrage de lokale FOA afdelinger i Omsorgspiloten, ligesom FOA har bidraget
i dialogprocessen med kommunerne. Derudover har FOA ageret sparringspartner for
FOA-medlemmerne i forhold til projektaktiviteterne.
Dansk Firmaidrætsforbund: Danmarks tredjestørste hovedorganisation i dansk idræt, som
arbejder for at udbrede og understøtte idræt og sundhed med arbejdspladsen som det
naturlige omdrejningspunkt. Forbundets fundament er de 84 lokalforeninger, som arrangerer
idrætsaktiviteter rundt om i landet. Dansk Firmaidrætsforbund har bidraget til at udvikle og
afvikle de forskellige aktiviteter i Omsorgspiloten, ligesom de har bidraget til dataindsamlingen.
Falck Healthcare: Danmarks største private sundhedsleverandør. Leverer sundhedsydelser
til danske arbejdspladser og gennemfører, via deres mere end 120 klinikker og 1200 behandlere, mere end 800.000 behandlinger om året. Falck Healthcare har bidraget til at udvikle og
afvikle de forskellige aktiviteter, særligt de arbejdspladsbaserede helbredstjek. Falck Healthcare
har dermed også bidraget til dataindsamlingen.
Projekthuset Aron: Et privat konsulenthus der driver udviklings- og evalueringsprojekter for
private og offentlige organisationer og virksomheder. Projekthuset Aron er ekstern evaluator
på Omsorgspiloten og har haft det overordnede ansvar for evalueringen og har stået for gennemførelsen af den samlede proces- og effektevaluering af Omsorgspiloten. Seniorkonsulent,
ph.d., Hanne Christensen har haft den overordnede evalueringsrolle efter Omsorgspilotens
gennemførelse.
Udover de ovennævnte samarbejdspartnere har Omsorgspiloten ad hoc konsulteret med et
eksternt konsulenthus. Deres rolle beskrives nedenfor.
Implement Consulting Group: Just B. Justesen, partner i Implement Consulting Group, har
bistået Omsorgspiloten og styregruppen igennem projektperioden. Implement Consulting
Group har haft en stor rolle i at bringe Omsorgspiloten til Kolding Kommune og Varde Kommune,
som har haft et stærkt ønske om at arbejde med sundhedsfremme på et strategisk organisatorisk
niveau. Dette arbejde har Implement Consulting Group bistået Omsorgspiloten med. Særligt har
Implement Consulting Group foretaget en uddybende kulturanalyse, uddannet sundhedsambassadører og udviklet Varde Kommunes strategiske indsats på området. Dertil har Implement Consulting Group i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund udviklet modellen for
træning i arbejdstiden, som har været en af projektaktiviteterne.
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Samarbejdsmodel
De ovenstående virksomheder og organisationer har indgået i partnerskabet og deltaget i
styregruppen. Styregruppen har mødtes ca. halvårligt og ved særlige udfordringer i projektet
(se Bilag 1) har styregruppen mødtes ved ekstraordinære møder. Styregruppen har været
ansvarlig for partnerskabet og fremdriften og eksekveringen af projektet. PenSam havde
projektlederrollen.
En række arbejdsgrupper har været nedsat med fokus på de konkrete udviklings- og implementeringsopgaver i Omsorgspiloten. I disse grupper har primært repræsentanter fra PenSam,
Dansk Firmaidrætsforbund og Falck Healthcare deltaget. Arbejdsgrupperne har mødtes
løbende i hele projektperioden og har udarbejdet konkrete indstillinger, som styregruppen
derefter har forholdt sig til.
Samarbejdet med Kolding Kommune og Varde Kommune har været centreret omkring en
række møder med særligt udpegede projektkoordinatorer i kommunerne. Begge kommuner
har prioriteret at afsætte ressourcer til samarbejdet i form af medarbejdertimer.
Projektlederen har dertil haft løbende kontakt til projektkoordinatorerne og i samarbejde
fået detailplanlagt projektaktiviteterne. Projektkoordinatorerne har været et bindeled mellem
projektlederen og projektdeltagerne (medarbejderne). Den primære kommunikation til
medarbejderne i de to kommuner har foregået gennem projektkoordinatorerne. I forhold
til rekruttering af medarbejderne har der ikke været en direkte kommunikationsmulighed
mellem projektlederen og medarbejderne.

Projektets forløb
Omsorgspiloten blev søsat i foråret 2015 med forhåbning om at rekruttere medarbejdere gennem sundhedsrelaterede temamøder afholdt i lokale FOA-afdelinger i Region Sjælland. Denne
opgave viste sig at være særdeles udfordrende og måtte opgives. Efter forslag fra Implement
Consulting Group fulgte herefter en længere periode, hvor partnerskabet forsøgte at etablere
et samarbejde med interesserede kommuner i Region Sjælland; dette ville også sikre en mere
direkte adgang til medarbejdere på arbejdspladserne end gennem de lokale FOA-afdelinger.
Rekrutteringen af kommuner i Region Sjælland viste sig desværre at være ligeledes udfordrende
og blev opgivet.
På nuværende tidspunkt var ca. halvdelen af hele projektperioden gået og partnerskabet fik
af ministeriet lov til at forfølge et samarbejde med Kolding Kommune og Varde Kommune,
som havde tilkendegivet deres interesse i Omsorgspiloten. Samarbejdet blev indgået og
Omsorgspiloten blev "gen-søsat" i starten af 2017. Herefter har Omsorgspiloten fulgt den
tilrettede tids- og aktivitetsplan, som blev godkendt af ministeriet (se Bilag 1). Aktiviteterne
løb frem til udgangen af 2017, hvor evalueringsarbejdet blev påbegyndt.
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Projektmodel
Omsorgspiloten er sammensat af fem hovedelementer og er gennemført i to forskellige modeller.
De fem hovedelementer er:
1.
Digital (online) sundhedstest
2.
Arbejdspladsbaseret helbredstjek
3.
Personlig tovholder
4.
Sundhedsambassadøruddannelse
5.
Aktivitetstilbud der fremmer trivslen og sundheden.
De to modeller er afviklet sideløbende, dog med enkelte forskelle i indsatser og valgmuligheder (Figur 1).

Omsorgspiloten
Model 1

Model 2

Sundhedstjek

Online sundhedstest (sundhedskompas.dk)
Behovsbaseret helbredtjek på
arbejdspladsen (enten)
1. Mentalt sundhedstjek
2. Bevægelsesapparattjek
3. Livsstilstjek

Livsstilstjek til alle medarbejdere,
inkl. konditest og personligt træningsprogram

Projektaktiviteter

Personlig tovholder
til medarbejdere med behov for en understøttende indsats
Sundhedsrelaterede aktiviteter
(frit valg)
1. Yogahold
2. Gåhold
3. Madhold

Træning i arbejdstiden
Særlig indsats hvor medarbejderne
deltog i 1 times pålagt træning om
ugen

Uddannelse af Sundhedsambassadører
Figur 1. Indholdet i Model 1 og Model 2.

Udgangspunktet for begge modeller har været at udfylde en digital sundhedstest.
Omsorgspiloten har gjort brug af PenSam’s eksisterende sundhedstest kaldet Sundhedskompas
– sender dig på rette kurs (herefter: Sundhedskompas). Sundhedskompas består af 23 hovedspørgsmål inden for 6 forskellige områder og angiver personens "her og nu" sundhedstilstand:
1. Livsstil
2. Muskler og led
3. Mental sundhed
4. Fysisk/ psykisk arbejdsmiljø
5. Generelt helbred
6. Motivation.
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Derudover indeholdt Sundhedskompas 11 underspørgsmål indenfor kost, rygning, alkohol
og arbejdsmiljø, som kun blev stillet, hvis medarbejderen indikerede at være motiveret for at
ændre/ sætte fokus på de områder.
Resultatet (sundhedsscoren) præsenteres i form af en rød, gul eller grøn smiley. Den røde
smiley indikerer, at medarbejderens sundhed er ude af kurs, og at der er behov for en målrettet
indsats. Medarbejdere med en grøn smiley har omvendt en sundhed, der er på rette kurs.
Medarbejderen præsenteres også for en smiley på tre særlige fokusområder: bevægeapparatet,
livsstil og mental sundhed.
Sundhedskompas tilbyder også medarbejderne adgang til konkrete værktøjer og inspiration
til, hvad de selv kan gøre i forhold til at gennemføre positive livsstilsændringer. Sundhedskompas indeholder også information om, hvilke kommunale og nationale sundhedstilbud,
der er tilgængelige i medarbejderens lokalområde, ligesom der er træningsfilm og inspirationsartikler vedr. livsstilsændringer.
I Model 1 blev medarbejdere, hvis digitale sundhedstest viste en rød smiley på min. ét af de
tre fokusområder, tilbudt et fysisk helbredstjek gennemført af Falck Healthcare. Den digitale
sundhedstest afgjorde, om der var behov for et mentalt sundhedstjek hos en psykolog, et
livsstilstjek hos en sygeplejerske eller et bevægeapparatstjek hos en fysioterapeut. Sundhedstesten fungerede som en slags screening af medarbejderen, der afgjorde, hvilket type helbredstjek, der var mest gavnlig for medarbejderen (se Bilag 2). I Model 1 var helbredstjekkene
således behovsbaserede og målrettede.
Styregruppen aftalte, at medarbejdere, der var rød på mere end ét fokusområde, skulle tilbydes
et mentalt sundhedstjek. Uden handlekompetencer og mentalt overskud er det utrolig svært
at gennemføre vedvarende livsstilsændringer; derfor "vægtede" en rød smiley på det mentale
område tungere end fx en rød smiley på livsstilsområdet. Ved at give medarbejderen et
mentalt helbredstjek, og særligt den medfølgende personlige indsigt og brugbare værktøjer,
kunne Omsorgspiloten styrke medarbejderens personlige ressourcer til at skabe en varig
forandring.
I Model 2 blev alle medarbejdere tilbudt et livsstilstjek gennemført af en sygeplejerske fra
Falck Healthcare (se Bilag 2). Livsstilstjekket i Model 2 indeholdt en konditionstest (cykeltest),
hvilket ikke var tilfældet i Model 1. Model 2 har ikke haft gjort brug af de forskellige målrettede
helbredstjek på samme måde som Model 1, men derimod anvendt samme type helbredstjek
til alle ansatte på arbejdspladsen.
På baggrund af svarene i den digitale sundhedstest og målinger fra det fysiske helbredstjek,
blev der udviklet et personligt træningsprogram til medarbejderne i Model 2. Træningsprogrammet blev anvendt som led i projektaktiviteten "Træning i Arbejdstid" (se Bilag 3).
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Alle helbredstjek i Model 1 og 2 indeholdt en personlig handlingsplan med konkrete forslag/
øvelser/ opgaver, som medarbejderen skulle arbejde med frem til det opfølgende helbredstjek. De opfølgende helbredstjek, som var af samme type som det indledende, blev gennemført ca. 3 måneder efter det første tjek.
Alle medarbejdere, hvis sundhed var ude af kurs, blev også tilbudt en personlig tovholder.
Tovholderen er en personlig støtte, som gennem telefonsamtaler afdækker årsager og løsninger til de problemstillinger, som medarbejderen oplever. Der kan fx være tale om redskaber til at håndtere en travl og stressfyldt hverdag eller konkrete råd til, hvordan man kommer
igang med livsstilsændringer. Tovholderne har også opfordret medarbejderen til at deltage i
relevante kommunale sundhedstilbud, fx rygestop-, vægttabs- og motionstilbud og ligeledes
henvist medarbejderen til at gå til egen praktiserende læge, hvis relevant. Omsorgspiloten
har gjort brug af kommunens egne sundhedstilbud inden for kost, rygning, alkohol og motion
når det var muligt. Tovholderen var en uddannet socialrådgiver ansat i PenSam.
For bedst at understøtte medarbejderne i at gennemføre positive livsstilsændringer, tilbød
Omsorgspiloten en række aktivitetstilbud, der fremmer trivslen, fællesskabet og sundheden.
I Model 1 har medarbejderne haft mulighed for at deltage i yogahold, lokale gåhold og
madhold (se Bilag 4). Medarbejderne har selv kunne vælge, hvilken eller hvilke aktiviteter, de
ønskede at deltage i.
I Model 2 har medarbejderne kunne deltage i træning i arbejdstiden, hvor en instruktør fra
Dansk Firmaidrætsforbund afholdt fysisk træning på arbejdspladsen. Træning i arbejdstiden
har givet mulighed for 45 min. træning hver uge i en periode på 18 uger. Det har ikke været
muligt at vælge andre former for aktivitetstilbud i Model 2 (se Bilag 3).
Et vigtigt element når man arbejder med arbejdspladsbaseret sundhedsfremme er at involvere
medarbejderne i arbejdet. Det er afgørende at have frontløbere, som bakker op om den
sunde kultur og motiverer kollegaerne til at deltage i sundhedstiltagene på arbejdspladsen.
Derfor er et vigtigt element at udvælge og finde sundhedsambassadører på arbejdspladsen.
Omsorgspiloten har gennemført sundhedsambassadøruddannelse for udvalgte medarbejdere
i både Model 1 og Model 2 (se Bilag 5).

Projektdeltagere
Omsorgspiloten indgik samarbejde med Kolding Kommune og Varde Kommune i udgangen af
2016. Implementeringen af Omsorgspiloten startede ultimo 2017. Begge kommuner ønskede
at udrulle en indsats på sundhedsområdet, som ville være til gavn for både medarbejderne
og kommunen; medarbejderne i form af forbedret sundhed, trivsel og et øget kollegialt
fællesskab og for kommunen et reduceret sygefravær og højere medarbejdertrivsel. Omsorgspiloten har været en indsats for medarbejdere, der i høj grad arbejder uden dagligt kollegialt
fællesskab.
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Kolding Kommune
I Kolding Kommune var Omsorgspiloten et tilbud til medarbejdere på Børne- og Uddannelsesområdet. På børneområdet arbejder dagplejere i særlig grad som alene-medarbejdere uden
daglig kontakt til kollegaer. I Kolding Kommune blev Omsorgspiloten derfor implementeret
som et tilbud til alle kommunens dagplejere - i alt 310 dagplejere. Medarbejderne i Kolding
Kommune har alle været en del af Model 1.

Varde Kommune
I Varde Kommune var Omsorgspiloten et tilbud til medarbejdere i plejesektoren fra Ældreområdet.
Alle social- og sundhedsassistenter og medhjælpere på 13 kommunale plejecentre har kunnet
deltage i Omsorgspiloten - i alt ca. 570 medarbejdere. Medarbejderne fra Varde Kommune
har været fordelt på både Model 1 og Model 2:
• 11 af de 13 plejecentre (410 medarbejdere) har været en del af Model 1
• 2 af de 13 plejecentre (158 medarbejdere) har været en del af Model 2.
Varde Kommune ønskede at afprøve en strategisk indsats med træning i arbejdstiden. I samarbejde med Implement Consulting Group udpegede Varde Kommune to plejecentre, der
var særligt oplagte til indsatsen, grundet deres størrelse, lokation, parathed og ledelsesmæssig
opbakning. 158 medarbejdere har derfor været en del af Model 2, hvor den strategiske indsats omkring træning i arbejdstiden blev afprøvet.
Omsorgspiloten har i alt været et tilbud til ca. 878 medarbejdere i Kolding Kommune og
Varde Kommune:
• Model 1 omfatter i alt 720 medarbejdere
• Model 2 omfatter i alt 158 medarbejdere.

Projektets overordnede programteori
Forandringsagenter:
Tovholdere

Sundhedsprofil
Bevægeapparat

Forandringsagenter:
Ambassadører

Tilbud
1. Funktionstjek

Forandringsagenter:
Deltagerne selv

Forandringsagenter:
Deltagerne selv

Ændring i
2. Funktionstjek

Sundhedsprofil
Bevægeapparat

Sundhedsprofil
Bevægeapparat

Ændring i
2. Mentaltjek

Sundhedsprofil
Mentaltilstand

Sundhedsprofil
Mentaltilstand

Ændring i
2. Livsstilstjek

Sundhedsprofil
Livsstil

Sundhedsprofil
Livsstil

Output

Output
Kort sigt

Effekt

Tilbud om
Sundhedsprofil
Mental tilstand

Sundhedsprofil
Livsstil

Tilbud
1. Mentaltjek

Tilbud
1. Livsstilstjek

Målgrupper og metoder

Fysisk aktivitet
Yoga
Madlavning

Intervention

Figur 2. Omsorgspilotens programteori.
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Målgruppen: Medarbejdere inden for Børne- og Uddannelsesområdet i Kolding Kommune
og medarbejdere inden for Ældreområdet i Varde Kommune er den overordnede population.
Disse medarbejdere blev tilbudt at gennemføre Sundhedskompas. Målgruppen er de personer,
der scorer gult eller rødt på ét af de tre områder.
Metode: Målgruppen blev tilbudt en tovholder, der sammen med medarbejderen tager en
dialog om resultatet af Sundhedskompas og den medarbejderens ønsker om ændret adfærd.
Der tages afsæt i den enkeltes sundhedsmæssige udfordringer. Via personlige samtaler
guider tovholderen den enkelte til relevante sundhedstilbud.
Intervention: Tilbuddet af aktiviteter har været i form af enten gåhold, yogahold, madhold
eller træning i arbejdstiden (se Bilag 4).
Output: Teorien er baseret på, at interventionen får medarbejderen til at ændre adfærd
således at medarbejderen, der ved første test var rød, flytter sig til enten gul eller grøn, og
medarbejderen der ved første test var gul, flytter sig til grøn.
Effekt: Medarbejderen fortsætter med sin ændrede adfærd, hvorved scoren bliver grøn. Det
er udenfor dette projekts rammer at evaluere, om effekten opnås.

Evaluering
Projektdeltagelse
I alt har 499 personer gjort brug af minimum én af Omsorgspilotens komponenter. Dette svarer til en overordnet deltagelsesprocent på 57 %, hvilket peger på, at målgruppen har fundet
Omsorgspilotens aktiviteter som relevante.

Effektevaluering
Datagrundlag
499 personer har deltaget i Omsorgspiloten. 365 personer har deltaget i Model 1 med tilbud
om flere forskellige aktiviteter og 134 personer har deltaget i Model 2, hvor der udelukkende
har været et tilbud om træning i arbejdstiden.
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Model 1
Gennemført Sundhedskompas 1 gang

363

Gennemført Sundhedskompas 2 gange

Model 2
65

Totalt
428

73

17

90

Gennemført livsstilstjek 1 gang

6

117

123

Gennemført livsstilstjek 2 gange

1

40

41

Gennemført bevægeapparatstjek 1 gang

21

-

21

Gennemført bevægeapparatstjek 2 gange

4

-

4

Gennemført mentaltjek 1 gang

9

-

9

3

-

3

Deltaget på yogahold

60

-

60

Deltaget på madhold

17

-

17

Deltaget på gåhold

43

-

43

0

83

83

Gennemført mentaltjek 2 gange

Deltaget på træning i arbejdstiden
Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og deltagere i Model 1 og i Model 2.

203 personer har valgt at deltage i en af Omsorgspilotens aktiviteter. For at vurdere om det
har haft nogen sundhedsmæssig effekt, kræver det, at medarbejderne har udfyldt Sundhedskompas og deltaget i livsstilstjek, bevægeapparatstjek eller mentaltjek før og efter aktivitetsperioden. Desværre er der ikke mange, der har gjort det, hvorfor effektanalyserne er baseret
på færre personer.

Model 1
Af de 365 personer, der er tilbudt forskellige aktiviteter, har 92 personer (25%) valgt at deltage
på aktiviteter, 18 personer har deltaget i mere end én aktivitet. 60 personer valgte at deltage
på yogahold, 17 personer har været på madhold og 43 personer har valgt at være på gåhold.
363 personer har valgt at gennemføre Sundhedskompas én gang og 73 personer af disse
har gennemført en opfølgning på Sundhedskompas. Af de 73 personer, der har gennemført
Sundhedskompas to gange, har 48 personer ikke deltaget i nogen aktiviteter, mens 25 personer
har valgt at deltage i aktiviteter. 17 har valgt at gå til yoga, fire har valgt madhold, ni har valgt
at deltage på gåhold og fem personer har valgt to aktiviteter.

Model 2:
Af de 134 personer der har fået tilbudt træning i arbejdstiden, har 83 personer (63%) valgt at
deltage i træningen.
65 personer har valgt at gennemføre Sundhedskompas én gang og 17 personer har gennemført
en opfølgning på Sundhedskompas. Af de 17 personer der har gennemført Sundhedskompas
to gange, har to personer ikke deltaget i træning i arbejdstiden, mens 15 personer har valgt
at deltage i træning i arbejdstiden.
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65 personer har valgt at gennemføre livsstilstjek een gang og 40 personer har valgt at gennemføre livsstilstjek to gange. Af de 40 personer har fem personer ikke deltaget i træning i
arbejdstiden, mens 35 personer har valgt at deltage i træning i arbejdstiden.

Analyser
Der er gennemført i alt fem analyser, som danner grundlag for evalueringsarbejdet i Model 1
og Model 2. En oversigt over de fem analyser og tilhørende hypoteser følger nedenfor og
hypoteserne blive be- eller afkræftet efterfølgende.
Model 1

Hypothese

Analyse 1

Resultatet af at gennemføre Sundhedskompas,
får deltagerne til selv at ændre adfærd, så de
bliver bedre ved næste gennemførelse af
Sundhedskompas

Analyse 2

At deltage i Omsorgspilotens aktiviteter får en
positiv indflydelse på personernes sundhed, vist
ved, at parametrene i Sundhedskompas er mere
positive ved 2. test sammenlignet med 1. test

Model 2

Hypothese

Analyse 3

At deltage i Omsorgspiloten aktivitet "træning
i arbejdstiden" får en positiv indflydelse på personernes sundhed vist ved, at Sundhedskompas
parametre er mere positive ved 2. test sammenlignet med 1. test

Analyse 4

Træning i arbejdstiden (Model 2) ændrer
sundhedsprofilen mere markant end de øvrige
aktiviteter (Model 1)

Analyse 5

Træning i arbejdstiden (Model 2) medfører en
positiv ændring på resultaterne af livsstiltjek før
og efter træningsperioden

Tabel 2. Oversigt over evalueringens analyser og hypotese.

Model 1
Data fra de 365 personer, der har valgt at deltage i Omsorgspilotens Model 1, fordeler sig
som vist på Figur 3. Data kan underbygge at teste to hypoteser, analyse 1 og analyse 2.
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Model 1

• 365 personer

363 personer har
gennemført digitalt tjek
én gang

48 personer har ikke
deltaget i nogen
aktivitet

Hypotese: Det digitale
tjek første gang har fået
personerne til at gøre
'noget' selv

1. analyse

25 personer har
deltaget i en aktivitet

Hypotese: Deltagelse i
aktiviteterne medfører
en forbedret sundhedsprofil

2. analyse

73 personer har
gennemført digitalt tjek
to gange

17 yoga

9 gåhold

4 madhold

5 deltog på
2 aktiviteter

Ingen analyse på om den ene aktivitet er bedre end de andre. Materialet er for småt.

• 365 personer
1 person har
gennemført livsstilstjek
to gange

4 personer har
gennemført funktionstjek
to gange

3 personer har
gennemført mentaltjek
to gange

Ingen analyse. Materialet er for småt.

Figur 3. En oversigt over hvordan data kan danne grundlag for at teste to hypoteser, beskrevet i henholdsvis
analyse 1 og analyse 2.

Analyse 1
Hypotese
Resultatet af at gennemføre Sundhedskompas, får deltagerne til selv at ændre
adfærd, så de bliver bedre ved næste gennemførelse af Sundhedskompas.

•

48 personer (4 mænd og 44 kvinder) har gennemført Sundhedskompas to gange og
har i den mellemliggende periode ikke deltaget i nogen af Omsorgspilotens aktiviteter.
Hele gruppen:
Af de 48 personer var sundhedsscoren ved 1. test grøn for 18 personer, gul for 26
personer og rød for 4 personer.
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Der var ændringer fra 1. test i Sundhedskompas til 2. test.
8.3%
37.5%
54.2%

Sundhedskompas - 1. test

14.6%
54.2%

31.3%

Sundhedskompas - 2. test

Figur 3. Fordelingen af sundhedsscoren ved henholdsvis første og anden test.

Som det ses i Figur 3 er der en større andel, der er blevet grønne, men samtidig også en større
andel, der er blevet røde hos de personer, der har valgt at gennemføre Sundhedskompas to
gange uden at have deltaget i nogen af Omsorgspilotens aktiviteter. Hvilke parametre der
hovedsagelig har påvirket denne ændring, kan ses i Figur 4.
12.5%

20.8%
62.5%

14.6%
16.7%

Mental sundhedsscore - 1. test

47.9%

39.6%

72.9%

Mental sundhedsscore - 2. test

29.2%
58.3%
12.5%

12.5%

Bevægeapparatscore - 1. test

Bevægeapparatscore - 2. test

14.6%
60.4%

25.0%

Livsstilsscore - 1. test

16.7%
66.7%

Livsstilsscore - 1. test

Figur 4. Ændring i sundhedsscoren fra første til andet tjek på de tre fokusområder
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16.7%

Som det ses er der en stigning i andelen af grønne i alle tre scoringer mellem første og andet
tjek. Det ses ligeledes, at den øgede andel af røde i den samlede score (Figur 3) fortrinsvis
skyldes ændringer i livsstilsscoren.
De enkelte individer:
Nedenstående beskriver på individniveau, hvor mange der er status quo og hvor der henholdsvis sker en forværring og en forbedring mellem de to test.
Uændret
(67 %)

2 personer der scorede rødt ved 1. test, var stadig røde ved 2. test.
12 personer der scorede gult ved 1. test, var stadig gule ved 2. test.
Alle 18 personer der scorede grønt ved 1. test, var stadig grønne ved 2. test.

Forbedringer
(19 %)

For 2 personer der scorede rødt ved 1. test var den ene gul og den anden grøn
ved 2. test (hvilket skyldes forbedringer inden for alle 3 områder)
7 personer der scorede gult ved 1. test, scorede grønt ved 2. test. Dette var
fortrinsvist et resultat af forbedringer på bevægeapparatet

Forværringer
(10 %)

5 personer der scorede gult ved 1. test, scorede rødt ved 2. test. Der er ikke et
klart billede af hvad dette skyldes

Konklusion
Af de personer der valgte at gennemføre Sundhedskompas to gange, og som ikke deltog
i Omsorgspilotens aktiviteter, var der 67 %, der ikke ændrede sin profil, 19 % forbedrede sig
og 10 % blev dårligere. Dette betyder, at hypotesen ikke kan bekræftes. Det at gennemføre
Sundhedskompas første gang får enkelte til at ændre adfærd, mens der ikke sker nogen
adfærdsændringer for langt de fleste.

Analyse 2
Hypotese
At deltage i Omsorgspilotens aktiviteter får en positiv indflydelse på personernes
sundhed vist ved, at parametrene i Sundhedskompas er mere positive ved 2. test
sammenlignet med 1. test.
•

25 personer (alle kvinder) har gennemført Sundhedskompas to gange og har i den
mellemliggende periode deltaget i Omsorgspilotens aktiviteter. 17 har deltaget i yoga,
9 har været på gåhold, 4 på madhold og 5 har deltaget i mere end én aktivitet.
Hele gruppen
Blandt de 25 personer var sundhedsscoren ved 1. test grøn for 15 personer, gul for 9
personer og rød for 1 person.
Der var nogle ændringer i sundhedsscoren fra 1. test i Sundhedskompas til 2. test:
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36.0%
60.0%

24.0%
72.0%

Sundhedskompas - 1. test

Sundhedskompas - 2. test

Figur 5. Fordelingen af sundhedsscoren ved hhv. 1. og 2. gennemførelse af Sundhedskompas.

Som det ses i Figur 5, er der en større andel, der er blevet grønne hos de personer der har
valgt at gennemføre Sundhedskompas to gange og har deltaget i Omsorgspilotens aktiviteter.
Hvilke parametre der hovedsageligt har påvirket denne ændring, kan ses i Figur 6.
12.0%

16.0%

80.0%

84.0%

Mental sundhedsscore - 1. test

Mental sundhedsscore - 2. test

16.0%

28.0%
56.0%

16.0%

68.0%
16.0%

Bevægeapparatscore - 1. test

Bevægeapparatscore - 2. test

16.0%

92.0%

Livsstilsscore - 1. test

84.0%

Livsstilsscore - 1. test

Figur 6. Ændring i sundhedsscoren fra første til anden test på de tre fokusområder.

Der ses er der en stigning i andelen af grønne i bevægeapparatsscoren mellem første og
andet tjek. Det ses ligeledes, at andelen af røde falder i både bevægeapparatsscoren og
livsstilsscoren, men den stiger i den psykiske score, hvilket kan forklare den samlede uændrede
andel røde i den samlede score (Figur 5).
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De enkelte individer
Nedenstående beskriver på individniveau, hvor mange der er status quo og hvor der henholdsvis sker en forværring og en forbedring mellem de to test.
Uændret
(64 %)

1 person der scorede rødt ved 1. test, var stadig rød ved 2. test.
3 personer der scorede gult ved 1. test, var stadig gule ved 2. test.
12 personer der scorede grønt ved 1. test, var stadig grønne ved anden test.

Forbedringer
(24 %)

6 personer der scorede gult ved 1. test, scorede grønt ved 2. test. Dette var
fortrinsvist et resultat af forbedringer på bevægeapparatet.

Forværringer
(12 %)

3 personer der scorede grønt ved 1. test, scorede gult ved 2. test. Der er fortrinsvis et resultat af dårlige scoringer inden for det psykiske område.

Konklusion
Af de personer der valgte at gennemføre Sundhedskompas to gange, og som deltog i Omsorgspilotens aktiviteter, var der 64 % der ikke ændrede sin profil, 24 % der forbedrede sig og
12% der blev dårligere. Dette betyder, at hypotesen ikke kan bekræftes. Det at gennemføre
Sundhedskompas og deltage i aktiviteter får enkelte til at forbedre profilen, mens der for de
fleste ikke sker nogen forbedringer.

Model 2
Data fra de 134 personer der indgik i Omsorgspilotens Model 2 fordeler sig som vist på Figur 7
nedenfor. Data kan underbygge at teste tre hypoteser - analyse 3, analyse 4 (sammen med
Model 1) og analyse 5.

Model 2

• 134 personer

65 personer har
gennemført digitalt tjek
én gang

2 personer har
ikke deltaget i
nogen aktivitet

Hypotese: Det digitale
tjek første gang har fået
personerne til at gøre
'noget' selv

Ingen
analyse.
Materialet
er for småt

15 personer har
deltaget i træning
i arbejdstiden

Hypotese: Deltagelse i
træning i arbejdstiden
forbedrer sundhedsprofilen

3. analyse

17 personer har
gennemført digitalt tjek
to gange
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Model 1 og 2

• Gennemført digitalt tjek 2 gange
Model 1

Model 2

48 personer har
ikke deltaget i
nogen aktivitet

Hypotese:
Det digitale tjek
første gang har
fået personerne
til at gøre 'noget'
selv, men der er
forskel på hvorledes
modellerne er
blevet oplevet

2 personer har
ikke deltaget i
nogen aktivitet

Kan ikke
påvises
pga lille
materiale

25 personer har
ikke deltaget i
en aktivitet

15 personer har
deltaget i træning
i arbejdstiden

Hypotese:
Træning i arbejdstiden (model 2)
ændrer sundshedsprofilen mere
markant end de
øvrige aktiviteter
(model 1)

4. analyse

Model 2

• 134 personer
5 personer har
ikke deltaget i
nogen aktivitet
117 personer har
gennemført livsstilstjek
én gang

Ingen
analyse.
Materialet
er for småt

40 personer har
gennemført livsstilstjek
to gange
35 personer har
deltaget i træning
i arbejdstiden

Hypotese: Træning
i arbejdstiden får en
positiv ændring på
livsstilstjekket

5. analyse

Figur 7. Oversigt over datagrundlaget for de tre hypoteser beskrevet i hhv. analyse 3, analyse 4 og analyse 5.

Analyse 3
Hypotese
At deltage i Omsorgspilotens aktivitet "træning i arbejdstiden" får en positiv indflydelse på personerne sundhed vist ved, at Sundhedskompas' parametre er mere
positive ved 2. test sammenlignet med 1. test.
•

15 personer (alle kvinder) har gennemført Sundhedskompas to gange og har i den
mellemliggende periode deltaget i Omsorgspilotens aktivitet "træning i arbejdstiden".
Hele gruppen:
Af de 15 personer var sundhedsscoren ved 1. test grøn for 5 personer, gul for 6 personer
og rød for 4 personer.
Der var ændringer i sundhedsscoren fra 1. test i Sundhedskompas til 2. test:
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26.7%

33.3%

46.7%

40.0%
Sundhedskompas - 1. test

20.0%

33.3%

Sundhedskompas - 2. test

Figur 8. Fordelingen af sundhedsscoren ved henholdsvis 1. og 2. gennemførelse af Sundhedskompas.

Det fremgår af Figur 8 at der er en større andel af de røde, der er blevet gule hos de personer
der har valgt at gennemføre Sundhedskompas to gange og har deltaget i træning i arbejdstiden. Hvilke parametre der hovedsagelig har påvirket denne ændring, kan ses i Figur 9 nedenfor.

20.0%

26.7%
60.0%

46.7%

13.3%

33.3%

Mental sundhedsscore - 1. test

13.3%

Mental sundhedsscore - 2. test

20.0%
40.0%

46.7%

46.7%
33.3%

Bevægeapparatscore - 1. test

Bevægeapparatscore - 2. test

13.3%
26.7%
66.7%

6.6%

Livsstilsscore - 1. test

13.3%
73.3%

Livsstilsscore - 1. test

Figur 9. Ændring i sundhedsscoren fra første til anden test på de tre fokusområde

Der ses en stigning i andelen af grønne i scoren på alle tre områder mellem første og andet
tjek. Ligeledes ses det, at andelen af røde bliver større både i bevægeapparatsscoren og den
psykiske helbredsscore, mens den falder i livsstilsscoren. Der er ikke et klart billede af, hvilke
parametre der har betydning for ændringerne i Figur 8.
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De enkelte individer:
Nedenstående beskriver på individniveau, hvor mange der er status quo og hvor der henholdsvis sker en forværring og en forbedring mellem de to test.
Uændret
(67 %)

3 personer der scorede rødt ved 1. test, var stadig røde ved 2. test.
4 personer der scorede gult ved 1. test, var stadig gule ved 2. test.
3 personer der scorede grønt ved 1. test, var stadig grønne ved 2. test.

Forbedringer
(20 %)

1 person der scorede rødt ved 1. test var gul ved 2. test
(hvilket skyldes forbedringer inden for det mentale område)
2 personer der scorede gult ved 1. test, scorede grønt ved 2. test. Der er ikke et
klart billede af, hvad dette skyldes.

Forværringer
(12 %)

2 personer der scorede grønt ved 1. test, scorede gult ved 2. test. Der er ikke et
klart billede af, hvad dette skyldes.

Konklusion
Af de personer der valgte at gennemføre Sundhedskompas to gange og som deltog i Omsorgspilotens aktivitet træning i arbejdstiden, var der 67 % der ikke ændrede sin profil, 20 % forbedrede sig og 12 % blev dårligere. Dette betyder, at hypotesen ikke kan bekræftes. Det at
gennemføre træning i arbejdstiden får ikke en positiv effekt på scoren i Sundhedskompas.

Analyse 4
Hypotese
Træning i arbejdstiden (Model 2) ændrer sundhedsprofilen mere markant end de
øvrige aktiviteter (Model 1).
Af de personer der valgte at gennemføre Sundhedskompas to gange i Model 1, og som deltog
i Omsorgspilotens aktiviteter, var der 64 % der ikke ændrede sin profil, 24 % forbedrede sig
og 12 % blev dårligere. Dette betyder, at hypotesen ikke kan bekræftes. Det at gennemføre
Sundhedskompas og deltage i aktiviteter får enkelte til at forbedre profilen, mens der for de
fleste ikke sker nogen forbedringer.
Af de personer der valgte at gennemføre Sundhedskompas to gange og som deltog i
Omsorgspilotens aktivitet træning i arbejdstiden i Model 2, var der 67 % der ikke ændrede
sin profil, 20 % forbedrede sig og 12 % blev dårligere. Dette betyder, at hypotesen ikke kan
bekræftes. Det at gennemføre træning i arbejdstiden får ikke en positiv effekt på scoren i
Sundhedskompas.
Model 1

Model 2

Uændret

64 %

67 %

Forbedringer

24 %

20 %

Forværringer

12 %

12 %

Tabel 3. Andelen der har ændret sundhedstilstand.

Konklusion
Hypotesen må forkastes. Der er ingen effekt på Sundhedskompas efter aktiviteter i Model 1
eller træning i arbejdstiden.
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Analyse 5
Hypotese
Træning i arbejdstiden (Model 2) medfører en positiv ændring på resultaterne af
livsstilstjek før og efter træningsperioden.
35 personer, der har deltaget i træning i arbejdstiden, fik udført et livsstilstjek før og efter
træningsperioden.

20.6%
35.3%
23.5%

BMI 18,5 - 24,9 = Normal vægtig
BMI 25 - 29,9 = Overvægtig
BMI 30 - 34,9 = Svær overvægtig
BMI <35
= Fed

20.6%

Figur 10. BMI fordeling blandt medarbejderne der har deltaget i træning i arbejdstiden.

Fordelingen af medarbejdernes Body Mass Index (BMI)1 ved første test viser, at ca. 2/3 af alle
deltagere ikke var normalvægtige (Figur 10).
Vægt
Som gennemsnit tabte gruppen 0,4 kg i legemsvægt (BMI: - 0,2). 13 personer tabte sig mellem
1 og 5 kg (BMI: -0,3 til -2,0), 7 personer havde uændret legemsvægt, og 13 personer havde
taget 1 kg på, og 2 personer 2 kg på (BMI: +0,3 - +0,8). Disse ændringer kan ikke ses som en
ændring for hele gruppen.
Fedtprocent
Som gennemsnit for hele gruppen steg fedtprocenten med 1,6 %. 11 personer havde et fald
i fedtprocenten med 0,3 % til 10,0 %, og 23 personer havde en stigning i fedtprocenten fra
0,2 % til 13,2 %. Disse ændringer kan ikke ses som en ændring for hele gruppen.
Kondital
20 personer fik foretaget måling af kondital i begge tests. Som gennemsnit for hele gruppen
faldt konditallet med 0,2 (-1,2 - 0,6). Otte personer fik et øget kondital med en øgning fra 0,3
til 0,6 mens otte personer fik et lavere kondital fra 1,2 til 0,4. Disse ændringer kan ikke ses som
en ændring for hele gruppen.
Konklusion
Hypotesen må forkastes. Der er ingen effekt på livsstilstjekket efter træning i arbejdstiden.

1

Body Mass Index defineres som: vægt i kg/legemshøjde i cm/legemshøjde i cm
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Overordnet konklusion
Omsorgspiloten har haft følgende succeskriterier:
1. At påvirke sundhedsadfærden for mindst 25 % af medarbejderne.
At påvirke sundhedsadfærden hos medarbejdere betyder, at medarbejderne deltager
i de aktiviteter, der er målrettet en forbedret sundhed. Det vil sige at vælge at deltage
på aktiviteterne gåhold, yoga, madhold og træning i arbejdstiden er en ændring af
sundhedsadfærden hos deltagerne.
878 medarbejdere i Varde og Kolding Kommune er blevet tilbudt at deltage i sundhedsændrende aktiviteter. 203 medarbejdere har valgt at deltage, svarende til 23 %.
Succeskriteriet om at påvirke sundhedsadfærden er dermed tæt på at være indfriet.
2. At forbedre sundhedstilstanden for mindst 10 % af medarbejderne.
For at kunne undersøge om sundhedstilstanden er forbedret hos medarbejderne,
kræver det, at medarbejderne har gennemført et digitalt tjek, et livsstilstjek, et mentalt
tjek eller et bevægeapparatstjek to gange med nogle måneders mellemrum. Dette
vil kunne vise, om aktiviteter, Omsorgspilotens eller egne, har fået en sundhedsfremmende betydning.
203 medarbejdere har valgt at deltage i aktiviteter, men desværre bygger deltagelsen
på en tillid til, at medarbejderne så også ville gennemføre Sundhedskompas eller
livsstilstjek (Model 2) før og efter aktiviteterne. Dette har ikke været tilfældet.
138 medarbejdere har valgt at gennemføre én af disse test to gange. For 15 medarbejdere er der sket en forbedring på én af parametrene for sundhed. Dette svarer til, at
1,7 % af medarbejderne har forbedret deres sundhedstilstand.
Omsorgspilotens overordnede konklusion er, at det er lykkedes at opnå målet om at
påvirke sundhedsadfærden, men ikke at opnå målet om at ændre sundhedstilstanden
hos de medarbejdere der har deltaget.

Forklaringsmodeller på effektevalueringen
Som beskrevet i programteorien var hypotesen, at personer der scorer rødt på et af de tre
områder (bevægeapparatet, mental sundhed, livsstil) i Sundhedskompas, kan ændre adfærd
så Sundhedskompas' komponenter scores til gul og derefter grøn. Denne ændring skete ikke.
En af forklaringerne kan være, at Omsorgspiloten ikke har nået den oprindelige målgruppe.
Resultaterne viser, at 90 personer (18 % Model 1 + Model 2) valgte at gennemføre Sundhedskompas to gange. Fordelingen af scoren for de 90 personer var ved første test: 38 grønne
(42 %), 42 gule (47 %) og 10 røde (11 %).
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Deltager i aktivitet

Deltager ikke i aktivitet

Grønne 38 personer

18 personer (47 %)

20 personer (53 %)

Gule 42 personer

15 personer (36 %)

27 personer (64 %)

Røde 10 personer

3 personer (30 %)

7 personer (70 %)

Tabel 4. Deltagelse i aktiviteter afhængig af sundhedsscore ved første test.

Tabellen viser tydeligt, at inden for den gruppe af personer, der scorer gult eller rødt ved første
gennemgang af Sundhedskompas, er der en høj andel der ikke vælger at tage imod et
aktivitetstilbud. Det er kun ca. 1/3 af den oprindelige målgruppe, der vælger at tage imod et
aktivitetstilbud, mens ca. halvdelen af de personer der scorer grønt tager imod et aktivitetstilbud. Dette kan være en del af forklaringen på, at der ikke ses forskelle i sundhedsprofilen
før og efter, da de grønne ikke kan forbedre sig mere.

Udsagn fra deltagerne i Omsorgspiloten
Partnerskabet har en klar opfattelse af, at aktivitetstilbuddene har været relevante og yderst
velkomne. Først og fremmest har en stor andel af medarbejderne deltaget i minimum én
aktivitet (57 %). Træning i arbejdstiden har været særlig populært, hvor 53 % af de der fik træningen tilbudt, valgte at deltage. Dernæst blev aktivitetstilbuddene kvalificeret af deltagerne
på sundhedsambassadøruddannelserne, som gav input til, hvilke aktiviteter, de gerne ville
deltage i.
Der er ikke foretaget egentlige evalueringer af aktivitetstilbuddene, med undtagelse af gåholdene (se Bilag 6). Baseret på henvendelser fra medarbejderne undervejs i projektperioden,
er det dog partnerskabets klare overbevisning, at deltagerne har været glade for forløbene
og aktiviteterne.
Flere af deltagerne på yogaholdene var så glade for tilbuddet (og instruktøren), at de uopfordret
tog fat i projektlederen og udtrykte deres ønske om flere yogahold. Dette imødekom
Omsorgspiloten, og der var flere gengangere på yogaholdene. I Varde blev der udtrykt en
vis utilfredshed med, at der kun blev gennemført yogahold på to plejecentre, hvilket også
kan tages som tegn på, at aktiviteten var ønsket. Omsorgspiloten kunne formentlig have haft
endnu flere deltagere, hvis aktivitetstilbuddene var afholdt flere steder. Dog havde flere af
plejecentrene ikke de fornødne lokaliteter, hvorfor dette ikke var muligt.
Madholdene fik også rosende ord med på vejen; særligt det fællesskab, som kom ud at lave
mad sammen blev oplevet positivt.
46 % af deltagerne på gåholdene i Kolding vurderede, at deres gåhold (sammensat af kollegaer)
var en motivationsfaktor. 57 % af deltagerne angav, at de gik sammen med deres hold én
gang om ugen. Særligt aktivitetens fleksibilitet var en motiverende faktor og 85 % angav,
at de sandsynligvis eller helt sikkert ville fortsætte med at gå efter forløbets afslutning
(se Bilag 6). Gåholdene var populære i Kolding og særligt muligheden for at deltage i den
nationale TÆL SKRIDT kampagne gav fine tilbagemeldinger.
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Den strategiske indsats med træning i arbejdstiden (Model 2) har ligeledes afstedkommet
mange positive tilbagemeldinger. Lederne har tilkendegivet, at de oplevede et øget fællesskab på tværs af teams og et øget sammenhold. Træningen har resulteret i en god stemning
blandt medarbejderne (se Bilag 7), hvor særligt det at kunne grine sammen, trods den hårde
træning, har givet værdi blandt medarbejderne.
Der er for partnerskabet ingen tvivl om, at Omsorgspiloten har indfriet målsætningen om
at styrke fællesskabet blandt medarbejderne. Den videre forankring af det styrkede fællesskab skal bl.a. varetages af sundhedsambassadørerne. Særligt i Model 1 blev sundhedsambassadørerne klædt på til selv at udvikle og afholde sundheds- og fællesskabsfremmende
aktiviteter.

Forventede og faktiske resultater
Antal sundhedstest
Partnerskabet havde en oprindelig forventning om, at ca. 1.000 medarbejdere i Region Sjælland
ville gennemføre testen. Grundet ændringerne i projektet, herunder lokationsændringerne,
blev forventningen hertil justeret undervejs. Forventningen om 1.000 sundhedstests var
baseret på flere deltagende kommuner.
I alt gennemførte 428 personer den digitale sundhedstest én gang i Kolding Kommune og
Varde Kommune. Dette er et ganske acceptabelt resultat set i lyset af, at Omsorgspiloten
alene var udrullet i disse to kommuner. Set i forhold til antallet af potentielle deltagere i
Kolding Kommune og Varde Kommune, udfyldte 49 % den digitale sundhedstest. Dette er
acceptabelt.
Den store udfordring lå i at få deltagerne til at tage sundhedstesten to gange. Her har partnerskabet ikke indfriet sine forventninger. Kun 21 % har gennemført den digitale sundhedstest to gange. Partnerskabet havde forventet et vist frafald, men ikke så stort.
Årsagerne hertil er uklare, men partnerskabet har dog erfaret, at en fysisk tilstedeværelse har
positiv effekt på målgruppen. Jo mere partnerskabet/projektlederen var til stede i Kolding og
Varde, jo højere deltagelse og involvering. Da sundhedstesten skulle udfyldes første gang, var
partnerskabet fysisk til stede ved besøg i basisgrupperne og på plejecentrene. Dette gav en
højere deltagelse end ved gen-testen, hvor partnerskabet ikke var fysisk tilstede. Her forventede
partnerskabet, at sundhedsambassadørerne, lederne og kommunikation via medarbejdernes
intranet ville være nok til at få dem til at tage testen igen. Det tyder på, at Omsorgspiloten blev
"glemt" i de perioder, hvor partnerskabet/ projektlederen ikke aktivt var stede.

Antal helbredstjek
Baseret på de oprindelige 1.000 sundhedstest havde partnerskabet en forventning om at
gennemføre 200 målrettede og behovsbaserede helbredstjek. Igen, som konsekvens af
ændringerne undervejs, er dette antal ikke helt indfriet. Dog fik 151 medarbejdere gennemført et fysisk helbredstjek til at begynde med, hvilket er acceptabelt.
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Den store udfordring i forhold til helbredstjekkene var også at få medarbejderne til at deltage
i det opfølgende helbredstjek. Kun 48 medarbejdere (ud af 151) fik gennemført to fysiske
helbredstjek. Dette er utrolig ærgerligt, da det har reduceret datamaterialet betydeligt og
dermed påvirket mulighederne for evalueringen og læringen.
Årsagerne til hvorfor så få ønskede at deltage i det opfølgende tjek er uklare, men partnerskabet erfarede desværre, at der opstod forvirring omkring gen-testene i Model 2. Her skete
der internt i Varde Kommune noget forvirring, hvilket betød, at medarbejderne fik forkert
information omkring afholdelsen af de opfølgende helbredstjek. Dette viste sig at få betydelige negative konsekvenser for deltagelsen.

Målrettede og behovsbasserede helbredstjek
Omsorgspilotens oprindelige helbredstjekmodel var centreret omkring behovsbaserede og
målrettede helbredstjek (Model 1). Partnerskabet må dog erfare, at interessen i at deltage i de
målrettede helbredstjek (mentalt-, livsstils- og bevægeapparatstjek) var relativ lille.
Partnerskabet konkluderer dog, at det i højere grad skyldes setuppet end selve helbredstjekket.
Ud fra et fagligt standpunkt giver det god mening at tilbyde et målrettet helbredstjek frem
for et "klassisk helbredstjek", men setuppet i Omsorgspiloten har desværre vanskeliggjort
deltagelsen. Med målgruppen i mente, er det vigtigt at sikre, at personlige barrierer for deltagelse minimeres. Det vil sige, at tilbuddene helst skal foregå i arbejdstiden, så centralt som
muligt og være nemt for medarbejderen. Medarbejderne skal - så at sige - ikke have nogen
"undskyldning" for ikke at deltage.
Dette må partnerskabet erfare ikke er lykkedes. Ligeledes må partnerskabet erfare, at modellen
gav anledning til for mange "overgange". Det vil sige tidspunkter, hvor deltagerne nemt kunne
falde fra. Nogle medarbejdere mente fx, at der gik for lang tid fra de tog den digitale test til at
de fik tilbudt helbredstjekket, så tilbuddet var nu "ikke relevant længere". Flere deltagere, som
var røde på det mentale område, havde svært ved at forstå, hvorfor de skulle tale med en
psykolog, for "så galt var det jo heller ikke". Ligeledes var nogle uforstående overfor, hvorfor
der ikke var tale om egentlig behandling, men et afklarende tjek. Omsorgspiloten har således
ikke formået at tilbyde helbredstjek, der var attraktive nok i Model 1.

Læringspunkter
Læringspunkter vedrørende projektledelse
Partnerskaber er givende. Projektet får bredere kompetencer og en større vidensbank, hvilket
løfter et projekt. Det er dog vigtigt, at der er en direkte kommunikationskanal mellem projektledelsen og deltagerne, selvom partnerskabet har forskellige roller i forhold til deltagerne.
At etablere aftaler med arbejdsgiver og målgruppe tager rigtig lang tid. Det er vigtigt at
inddrage målgruppen meget tidligt i forløbet, så man kender de forhold (betingelser), der
er gældende for, at målgruppen vil deltage. Der skal arbejdes meget med deltagernes og
arbejdspladsernes rammebetingelser, så aktiviteterne virker tiltrækkende.
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Tilstedeværelse af konsulenterne på arbejdspladsen er altafgørende for, at medarbejderne
deltager i aktiviteterne, hvilket skal indtænkes fra projektets start.

Læringspunkter vedrørende målgruppen
Partnerskabet forventede, at målgruppen var 'svær at nå', men det viste sig næsten umuligt.
Medarbejderne ser ikke sundhed som et punkt, de har overskud til, hvorfor Sundhedskompas
for dem ikke giver nogen mening. Så selvom det er gratis for medarbejderne, bliver det ikke
altid positivt modtaget.
Efter en grundig involveringsproces, hvor alle medarbejdere er blevet hørt, viste det sig, at
bedste løsning til, at medarbejdere bliver booket til at træne, skal foretages af lederne. Det vil
sige, at når lederne udarbejder vagtplaner, indarbejdes aktiviteten nu direkte i vagtskemaet,
så der ikke er tvivl om, hvornår og hvem der skal deltage i aktiviteten.

Læringspunkter vedrørende design af projektet
Det har vist sig, at der er ledelsesmæssige udfordringer på arbejdspladserne i form af lyst
og ressourcer til at deltage. For at lederne med sikkerhed bakker op om aktiviteterne, tyder
det på, at der skal være et incitament for ledelsen selv. Selvom ledelsen ikke er den direkte
målgruppe, bør man overveje, hvad det betyder, hvis ledelsen deltager, eller om der skal
etableres selvstændige aktiviteter for ledelsen.
Når arbejdspladsen er arena for sundhedsfremmende tiltag, er det vanskeligt kun at tilbyde
aktiviteter for en del af de ansatte. I projektet var målet at tilbyde, de medarbejdere der scorede gult eller rødt i Sundhedskompas, at deltage i aktiviteter med det mål at ændre sundhedsscoren. I projektet kunne det konstateres, at det fortrinsvis er de medarbejdere, der er grønne
(sunde), der deltager på aktiviteterne.
Når der er tale om livsstilsændringer, kræver det længere tid til at få ændringerne ind som
en del af en ‘ny dagligdag’. De rammer, der er til stede for at gennemføre interventioner og
måling af effekt som følge af denne, tillader ofte ikke denne længere tid, så målinger af effekt
ofte kommer, inden interventionen er forankret.
Designet med at alle deltagere skulle foretage en test i Sundhedskompas, for at få mulighed
for at deltage i en aktivitet, og så gentage en test i Sundhedskompas, byggede udelukkende
på en tillid, om at det ville deltagerne gøre, når det blev pointeret, at de skulle. Dette viste sig
ikke at være tilfældet. En overvejelse om ‘adgangsbillet’ til aktiviteterne i form af en udført
sundhedstest, og et design der sikrede, at alle deltagere også tog en sundhedstest efter
aktiviteterne, bør være i fokus fremadrettet.
Etablering og uddannelse af motivatorer gør en forskel i relation til at motivere kollegaer samt
hjælpe projektledere og instruktører/trænere med, at aktiviteten lykkes. Motivatorer kan hjælpe
med at håndtere opstartsvanskeligheder og sørge for en konstant kommunikation, om hvorfor
vi gør det, og hvordan vi gør det i praksis. Det er vigtigt at være tydelig omkring rolle og
ansvar mellem leder og motivator fra start, hvilket bidrager til at skabe tryghed i forhold til
rollen som motivator.

32 |

OMSORGSPILOTEN

Når en virksomhed vælger at implementere aktiviteter i arbejdstiden, skal ledelsen sammen
med tilknyttede trænere og instruktører blive ved med at kommunikere om, hvorfor og hvordan aktiviteten i arbejdstiden skal foregå. Kommunikationen skal fortsætte til alle er med.

Læringspunkter vedrørende aktiviteterne
Det virker som om, at træning i arbejdstiden har større appel end andre typer af tilbud. Dog
stillede målgruppen den betingelse, at det ikke måtte være så fysisk anstrengende, at de ‘fik
sved på panden’, da de ikke ville skifte tøj. Dette kan være en af forklaringerne på, at træning i
arbejdstiden ikke kunne påvises at have en positiv effekt på deltagernes sundhed.
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Bilag 1
Ændringer i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse
Her følger en beskrivelse af de større ændringer i tids-, lokation- og projektaktiviteter, som
Omsorgspiloten har været nødsaget til at foretage. Ændringerne har haft betydning for den
samlede evaluering af projektet, hvilket også beskrives. Ændringerne har været kommunikeret til Sundheds- og Ældreministeriet undervejs.

Lokation: fra Region Sjælland til Region Syddanmark
Først og fremmest oplevede partnerskabet store udfordringer med at rekruttere deltagere
gennem de lokale FOA-afdelinger. De første 4 planlagte temaaftener i Region Sjælland måtte
aflyses grundet mangel på deltagere. Om end emnerne var kvalificeret gennem kvalitative
interviews, og de lokale FOA-afdelinger forsøgte at bidrage til rekrutteringen, måtte partnerskabet konstatere, at temaaftener om sundhed og trivsel ikke tiltrak nok deltagere. Ideen om
at bruge de lokale FOA-afdelinger som "arbejdsplads" for målgruppen, som i særlig høj grad
var alene-medarbejdere, var desværre urealistisk.
Hvad præcis dette skyldes, vides ikke, men partnerskabet antager, at bl.a. rekrutteringsmetoden
(som omfattede Facebook annoncer og postkort sendt til hjemmeadressen) ikke har været
gode nok. Derudover antager partnerskabet, at ikke alle i målgruppen forbandt de lokale
FOA-afdelinger med et samlingssted for kollegiale fællesarrangementer; særligt ikke dem, der
ikke er medlem af FOA. Derudover har fyraftensmøder på en hverdag svært ved at tiltrække
denne målgruppe; som projektet skred frem, er det blevet tydeligt, at netop denne målgruppe
foretrækker arrangementer der ligger i eller i umiddelbar forlængelse af arbejdstiden.
Dette betød, at partnerskabet anmodede om at ændre lokation. Ligeledes blev det besluttet,
at Omsorgspiloten i stedet skulle udrulles i et tættere samarbejde med relevante kommuner. Det at sikre arbejdsgivers direkte tilknytning, formodede partnerskabet ville betyde en
forstærkning af projektet, ligesom det ville give mulighed for at afholde projektaktiviteterne på arbejdspladsen og evt. i arbejdstiden. Partnerskabet måtte desværre sande, at alle
kommuner i Region Sjælland, af den ene eller anden årsag, ikke ønskede at indgå i et sådant
projektpartnerskab. For langt de fleste kommuners vedkommende, omhandlede det mangel
på ressourcer, mens det for andre kommuner skyldtes, at de allerede havde gang i sundhedsfremmende aktiviteter for deres medarbejdere.
Gennem Implement Consulting Group blev partnerskabet gjort opmærksom på, at Kolding
Kommune og Varde Kommune var interesserede i Omsorgspiloten. Med Ministeriets accept,
blev der oprettet et samarbejde om Omsorgspiloten. Efter en række indledende planlægningsog forventningsmøder med hhv. Kolding Kommune og Varde Kommune, blev Omsorgspiloten
derefter igangsat i starten af 2017. Den svære rekrutteringsproces har i særdeleshed haft
betydning for tidsforløbet. Som konsekvens er nogle af projektaktiviteterne gennemført ud
fra en komprimeret tidsplan. Det har haft særlig betydning for opfølgningstiden mellem helbredstjekkene, som er blevet kortere end oprindeligt tiltænkt. Ca. 3 måneder har der været
mellem de indledende og opfølgende helbredstjek.
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Udvidet målgruppe: både alene-medarbejdere og medarbejdere med nogen kollegial
kontakt. I forhold til den oprindelige projektbeskrivelse, har Omsorgspiloten måtte udvide
målgruppen. Der var oprindeligt tale om et projekt for "alene-medarbejdere", som ikke har
daglig kontakt med kollegaer - fx dagplejere, skolepedeller og ansatte i plejesektoren med
nattevagt eller i hjemmeplejen.
I Varde Kommune, hvor der blev indgået et samarbejde med Ældreområdet, var det nødvendigt at udvide målgruppen en smule for at kunne udrulle Omsorgspiloten på de 13
plejecentre. I Varde Kommune har Omsorgspiloten derfor været et projekt for alle social- og
sundhedsassistenter/ hjælpere på plejecentrene; faggrupper som ikke opfattes som "alenemedarbejdere". Dog er det en faggruppe, som ofte rapporterer, at de savner både faglig og
social støtte i deres daglige arbejde, hvorfor partnerskabet ikke finder udvidelse af målgruppen problematisk.
Projektaktiviteter: fra temaaftener til besøg på arbejdspladsen og sundhedsambassadøruddannelse. De oprindelige temaaftener - udover at have et vigtigt fagligt indhold - havde
også til formål at rekruttere medarbejdere, som ønskede at udfylde den digitale sundhedstest. Da temaaftenerne blev henlagt, var partnerskabet nødt til at finde en alternativ måde at
rekruttere medarbejderne på.
Partnerskabet besluttede at gennemføre opstartsaktiviteter i kommunerne for bedst muligt
at "reklamere" for Omsorgspiloten. Løsningen blev at besøge medarbejderne i deres arbejdstid for at tale om projektet, og de muligheder der var forbundet hermed. Dagplejerne i
Kolding Kommune blev derfor besøgt i deres basisgrupper; en minigruppe bestående af 3-4
dagplejere, der én gang om ugen mødes sammen med børnene. Tre medarbejdere fra PenSam
og to tillidsrepræsentanter fra dagplejeområdet besøgte således alle basisgrupper over en
periode på 3 uger. Formålet var at få fortalt om projektet og hjælpe til med at få udfyldt den
digitale sundhedstest.
I Varde Kommune blev der gennemført besøg på plejecentrene efter behov. Også her var
formålet at orientere medarbejderne om Omsorgspiloten og de sundhedsrettede muligheder samt at hjælpe til med at få udfyldt den digitale sundhedstest. I Varde Kommune blev
otte af de 13 plejecentre besøgt. Plejecentrene blev besøgt således, at både dag-, aften-, og
natarbejdere havde muligheden for at deltage. Plejecentrene blev besøgt af én medarbejder
fra PenSam.
Udbyttet af disse besøg var størst blandt dagplejerne i Kolding. Dette skyldes, at som socialog sundhedsassistent/hjælper kan det være meget svært og ubelejligt at gå fra den borger,
de netop er i gang med at hjælpe. I basisgrupperne havde dagplejerene bedre mulighed for
at "overlade" deres børn til en kollega, mens de individuelt udfyldte sundhedstesten og fik
besvaret eventuelle spørgsmål. Derudover havde opbakningen fra lederne på plejecentrene
stor betydning for, hvor mange medarbejdere, der kom forbi til disse "introseancer". Partnerskabet oplevede desværre, at medarbejderne på nogle af plejecentrene slet ikke var orienteret om, at partnerskabet ville være til stede.
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For bedst at sikre en forankring af projektaktiviteterne og et lokalt engagement blandt medarbejderne, besluttede partnerskabet også at gennemføre et sundhedsambassadør-uddannelsesforløb (se Bilag 4). Sundhedsambassadøruddannelsen havde fokus på sundhed, trivsel
og personlige barrierer mod livsstilsforbedringer, hvilket også var det grundlæggende i de
henlagte temamøder.
Sundhedsambassadøruddannelsen gav mulighed for ligeledes at afdække medarbejdernes
egne ønsker til de sundhedsfremmende aktiviteter. Dette gav partnerskabet mulighed for i
højere grad at "målrette" aktiviteterne til medarbejderne, frem for at udrulle aktiviteter, som
medarbejderne måske ikke havde interesse i. Hvorfor tilbyde et elastiktræningshold, hvis
medarbejderne hellere ville deltage i et mindfulness kursus? Derfor "opgav" partnerskabet
det aktivitetskatalog, som indgik i den oprindelige projektbeskrivelse. Partnerskabet vurderer
helt klart, at der har været tale om en forbedring af projektet på denne måde.
I det oprindelige aktivitetskatalog kunne man bl.a. finde aktiviteterne: stresshåndtering, rygestop og varigt vægttab. For bedst at benytte kommunes eksisterende tilbud på KRAM-området,
valgte partnerskabet i stedet at promovere disse; dette foregik gennem den personlige tovholder, som gjorde deltagerne opmærksom på mulighederne i kommunen.
Helbredstjek. Den svære rekruttering af kommunerne og den stramme tidsplan har betydet,
at partnerskabet måtte reducere i målsætningen om antal gennemførte helbredstjek. Med
Ministeriets accept blev både antallet af helbredstjek og antal tovholderforløb således reduceret.
Evalueringen af Omsorgspiloten. Ændringerne i Omsorgspiloten har naturligt påvirket den
samlede evaluering. Særligt har det reducerede antal helbredstjek begrænset, hvilke muligheder evaluator har haft i forhold til at udarbejde analyserne. Derudover har det reducerede
antal, der har taget den digitale sundhedstest to gange, også begrænset evaluators muligheder.
Ligeledes har det meget komprimerede tidsforløb begrænset muligheden for at gennemføre
to procesevalueringer undervejs i forløbet. Det har heller ikke været muligt at opretholde, at
effektevalueringen blev gennemført ca. 1 år efter sidste helbredstjek. Der er ikke gennemført nogen spørgeskemaanalyser eller kvalitative interviews i forbindelse med den samlede
evaluering.
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Bilag 2
Fysiske helbredstjek
Det overordnede formål med Omsorgspiloten har været at gennemføre arbejdspladsbaserede
helbredstjek/ sundhedstjek for at vurdere, om sådanne kan medvirke til at reducere den
ulighed i sundhed, der eksisterer i Danmark.
Der har været anvendt tre forskellige typer af helbredstjek i Omsorgspiloten. Som tidligere
beskrevet, har helbredstjekkene i Model 1 været behovsbaserede - det vil sige kun tilbudt de
medarbejdere, som har haft særlig brug for det, baseret på resultatet af den online sundhedstest. I Model 2 har alle medarbejdere fået tilbudt det samme helbredstjek, uagtet resultatet
på den digitale sundhedstest. For alle gælder det, at medarbejderne er blevet tilbudt et
opfølgende helbredstjek ca. tre måneder efter det første. Alle helbredstjek er gennemført af
Falck Healthcare.
Nedenfor beskrives indholdet i de tre helbredstjek.
Mentalt helbredstjek: Dette helbredstjek afvikles som en face-to-face samtale mellem
medarbejderen og en psykolog fra Falck Healthcare. Samtalen varer 45 min. og fokuserer på
medarbejderens mentale sundhed og i særdeleshed de problemstillinger, som medarbejderen
selv oplever.
Helbredstjekket skal ses som en afklarende samtale og er således ikke et behandlingsforløb.
Medarbejderne skal indledningsvis besvare et kort spørgeskema om deres generelle trivsel.
Til formålet bruges WHO-5 trivselsindekset, som frit kan anvendes til måling af personers
trivsel. Det består af fem spørgsmål omhandlende personens trivsel i de foregående to uger.
Spørgsmålene lyder:
1. I de sidste to uger har jeg været glad og i godt humør
2. I de sidste to uger har jeg følt mig rolig og afslappet
3. I de sidste to uger har jeg følt mig aktiv og energisk
4. I de sidste to uger er jeg vågnet frisk og udhvilet
5. I de sidste to uger har min dagligdag været fyldt med ting der interesserer mig.
Alle spørgsmål besvares ud fra følgende skala:
Hele tiden (5)
Det meste af tiden (4)
Lidt mere end halvdelen af tiden (3)
Lidt mindre end halvdelen af tiden (2)
Lidt af tiden (1)
På intet tidspunkt (0).
I forhold til resultatet gives en tilbagemelding til medarbejderen på stedet efter en simpel
udregning; jo højere medarbejderen scorer, jo bedre er vedkommendes trivsel.
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Samtalen med psykologen afsluttes med at medarbejderen og psykologen i samarbejde
udarbejder en handlingsplan med konkrete anbefalinger, som medarbejderen kan arbejde
videre med frem til det opfølgende helbredstjek. Psykologen har tavshedspligt.
Bevægeapparatstjek: Dette tjek afvikles af en uddannet fysioterapeut fra Falck Healthcare.
Medarbejderen får et overordnet funktionstjek af deres krops fysiske tilstand. Der er særlig
fokus på muskler og led. Medarbejderne tilbydes dette bevægeapparatstjek, hvis deres digitale
sundhedstest har vist tegn på, at medarbejderen har udfordringer på muskel og ledområdet
- fx, at de oplever mange smerter eller er besværet i deres daglige gøremål.
Bevægeapparatstjekket tager 30 min. at gennemføre og skal ses som en afklarende samtale
- ikke et egentlig behandlingsforløb. Medarbejderne skal indledningsvis gennemføre et
funktionstjek, hvor deres mobilitet, motorik, balance og styrke vurderes af fysioterapeuten.
Deltageren testes i øvelser som mavebøjninger, armstrækninger, rygtest og "storken" (en
balance og styrke øvelse).
I forhold til resultatet får medarbejderen en samlet funktionsscore, som præsenteres i form af et
lyskryds - hvor rød betyder, at funktionen er særlig udfordret, mens grøn betyder, at funktionsevnen er god. Funktionsscoren siger således noget om kroppens sundhedstilstand og er
lavet på baggrund af dokumenterede øvelser, men må kun opfattes som et pejlemærke for
medarbejderen.
Bevægeapparatstjekket afsluttes med en handlingsplan med konkrete øvelser og anbefalinger,
som medarbejderen skal lave frem til det opfølgende helbredstjek.
Livsstilstjek: Dette tjek afvikles af en sygeplejerske fra Falck Healthcare. Medarbejderen
gennemfører et "klassisk" helbredstjek og får dermed kortlagt deres generelle sundhedstilstand. I livsstilstjekket måles følgende: total kolesterol, blodsukker, blodtryk, fedtprocent,
taljemål, højde og vægt (inkl. BMI) samt lungefunktion.
Hvis ovenstående målinger giver anledning til bekymring, henviser sygeplejersken straks
medarbejderen til egen læge. Det kan fx være, hvis lungefunktionstesten viser tegn på KOL
(Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) eller hvis blodtrykket er faretruende højt. I sidstnævnte
tilfælde vil resten af livsstilstjekket ikke blive gennemført.
Derudover indgår sygeplejersken og medarbejderen i en motiverende samtale omkring
livsstilsændringer. Der sættes fokus på de ændringer, som medarbejderen selv udtrykker
mest motivation for at igangsætte. Gennem den motiverende samtale får medarbejderne
vejledning i, hvad der skal til for at bevare et sundt arbejdsliv. Medarbejderen får resultatet af
sine målinger med hjem, ligesom der udarbejdes en afsluttende handlingsplan, som medarbejderen kan arbejde på frem til det opfølgende livsstilstjek.
Det skal nævnes, at livsstilstjekket i Model 2 også inkluderede en cykeltest til måling af et
egentlig kondital.
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Bilag 3
Træning i arbejdstiden
I Varde Kommune fik medarbejderne på to plejecentre mulighed for at deltage i den udvidede
strategiske sundhedsindsats - træning i arbejdstiden.
Konceptet blev udviklet af Just Bendix Justesen, Implement Consulting Group. Udover at være
partner i Implement Consulting Group, er Just B. Justesen tilknyttet Syddansk Universitet, Institut
for Idræt og Biomekanik, hvor han bl.a. forsker i arbejdspladsbaseret sundhedsfremme, herunder fysisk aktivitet på arbejdspladsen og de positive effekter, det har for medarbejdernes
helbred og virksomhedens bundlinje. Konceptet træning i arbejdstiden - i regi af Omsorgspiloten - er således baseret på nyeste forskning og er centreret omkring muligheden for at
træne i sin arbejdstid i fællesskab med kollegaer.
For bedst at kunne implementere indsatsen "træning i arbejdstiden", var det af afgørende
betydning, at der blev gennemført en kulturanalyse. Kulturanalysen havde til formål at:
1. afdække hvordan indsatsen bedst blev implementeret
2. sikre medarbejder og lederinvolvering i processen
3. afdække hvilke udfordringer og bekymringer medarbejdere og ledere kunne have
vedrørende indsatsen
4. udpege mulige Motivatorere blandt medarbejderne
5. vurdere de praktiske foranstaltninger i forbindelse med indsatsen, herunder udvælgelse af fx. lokaler, træningstidspunkter og holdsammensætning.
Kulturanalysen har bestået af følgende komponenter:
• Observationer og interviews af 5-10 minutters varighed ved udvalgte arbejdsstationer
- Formål: at forstå plejecenterets artefakter, skrueværdier og overbevisninger gennem
en afdækning af plejecenterets normer, regler, arbejdsprocesser, vagtskemaer, subkulturer og mikrokulturer. Nysgerrighed i forhold til at be- eller afkræfte artefakter,
skueværdier og overbevisninger, bidrager til at identificere modstandere og
tvivlere blandt medarbejderne og lederne. Processen med at gennemføre korte
interviews ved arbejdsstationerne er samtidig den måde, hvorpå ledere og medarbejdere udvælges til fokusgruppemøde.
•

Fokusgruppemøder a 2-3 timers varighed med udvalgte medarbejdere og ledere,
ledet af en facilitator. På fokusgruppemødet orienterede konsulenten bag kulturanalysen om selve fokusgruppemødet. I alt deltog 20 medarbejdere og ledere, som blev
inddelt i mindre grupper.
Fokusgruppemødet har fokus på:
- Formålet med fokusgruppemødet og kulturanalysen
- Identifikationen af artefakter, skrueværdier og overbevisninger
- Antagelser og overvejelser der hjælper til eller yder modstand mod træningsindsatser, herunder muligheden for at ændre holdninger og adfærd.
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-

Opnåelse af konsensus blandt deltagerne i forhold til, hvordan organisationen
eksekverer i forhold til at arbejde med modstand mod træningsindsatsen. Der
afholdes fokusgruppemøder, indtil konsensus er fundet.

Efter kulturanalysen var gennemført, blev den egentlige træningsindsats udrullet på de to
plejecentre. Den praktiske gennemførelse af træning i arbejdstiden blev varetaget af en
instruktør fra Dansk Firmaidrætsforbund med en bachelorgrad i Idræt og Sundhed.
Fra uge 32 til uge 50, 2017 kunne medarbejderne deltage i træning i arbejdstiden på deres
egen arbejdsplads. De ugentlige træningssessioner varede 45 min., hvilket gav medarbejderen
15 min. til at klæde om før og efter træning. Ligeledes giver det mulighed for et bad efter
træningssessionen, hvis medarbejderen skal tilbage på arbejde. Medarbejderne var inddelt i
mindre grupper af ca. 10-15 medarbejdere afhængig af deres arbejdsskema.
Hver træningssession indledes med fælles opvarmning i ca. 10 min. Derefter følger min 20
minutters høj intensitets konditionstræning for alle deltagere. Medarbejderne bestemmer
selv, hvordan højintensitets konditionstræningen skal gennemføres i samskabelse med
træneren. Herefter instruerer træneren hver medarbejder i at gennemføre deres specifikke
øvelser med anbefalede træningsintensiteter.
Alle medarbejdere har, på baggrund af deres besvarelse af Sundhedskompas og livsstilstjekket,
fået udarbejdet et personligt træningsprogram, der er målrettet deres sundhedsmæssige
udfordringer. De individuelle træningsprogrammer er udarbejdet af en forsker på Syddansk
Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik.
Træningsprogrammerne indeholdt øvelser til styrketræning af kroppens store muskelgrupper;
der vælges ud fra fem forskellige øvelser: en for skuldre, tre for underkrop og en for brystmusklerne. Intensiteten i styrketræningen af de store muskelgrupper skal ligge mellem 60 %
og 80 % af en RM (maksimal gentagelse af én øvelse) Frekvens: tre sæt á 8 gentagelser.
Afbrydelser: Deltagerne blev instrueret i at skifte mellem øvelser, hvilket betyder maksimalt
10 sek. pause mellem sættene.
Eksempler på øvelserne for nakke og skulderstyrke var "shrugs", "reverse flyers" og "arm abduction".
Formålet med disse øvelser var, udover at øge deltagerens styrke og udholdenhed, også at
reducere nakke og skuldersmerte. Intensiteten for nakke og skulder træning var til smertegrænsen eller så tung som muligt. Frekvens: tre sæt af 8 gentagelser. Pause: 1 - 2 min. mellem
hvert sæt.
Derudover indgik øvelser til funktionel træning som blev udvalgt fra ni forskellige øvelser:
fem for balance træning og fire for kernestabilitet træning. Funktionel træning har ingen krav
til intensitet eller hyppighed.
Deltagerne blev instrueret i korrekt teknisk udførelse, således der ingen skader opstod.
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Bilag 4
Aktivitetstilbud der fremmer trivslen, fællesskabet og sundheden
For at understøtte medarbejderne i gennemførelsen af livsstilsforbedringer, tilbød Omsorgspiloten en række aktiviteter med det formål at fremme trivslen, fællesskabet og sundheden.
Aktivitetstilbuddene blev kvalificeret af medarbejderne på sundhedsambassadøruddannelsen i
Model 1. Det er således deres ønsker, der til dels har ligget til grund for udvalget af aktivitetstilbud. Praktiske foranstaltninger har ligeledes påvirket, hvilke aktivitetstilbud Omsorgspiloten
har kunnet gennemføre.
Gåhold: Blandt dagplejerne var interessen stor for at oprette små lokale gåhold. Dagplejerne
organiserede selv gåholdene og hvor ofte de gik. Formålet var at øge deltagernes fysiske
aktivitet i fritiden og styrke fællesskabet blandt kollegaerne.
Gang er overset som motionsform, hvilket er ærgerligt, da det er en nem og overskuelig
måde at komme i gang med mere motion på. Alle kan gå og det styrker konditionen,
knoglerne, leddene og senerne. Hvert hold havde en "gåholds-anfører" - dvs. en person som
havde deltaget i en introaften og som kunne bistå gruppen med træningsprogrammer,
motivation og koordinering. Introaftenen blev gennemført af en sundhedskonsulent fra
Dansk Firmaidrætsforbund og dagplejerne blev opfordret til at gå 2-3 gange om ugen. Alle
deltagere fik udleveret en skridttæller og blev tilmeldt Dansk Firmaidrætsforbunds nationale
"Tæl Skridt" kampagne (se mere her: www.taelskridt.dk).
For dagplejerne var gåholdene en utrolig god måde også at styrke fællesskabet blandt dem,
og for mange var det en motivationsfaktor i sig selv at kunne mødes med kollegaerne.
Læring: Gåhold er en god, overskuelig og resourcevenlig aktivitet, som tiltaler mange i
målgruppen. Sammenholdet og fællesskabet øger lysten og forbedrer arbejdstrivslen. Det er
vigtigt, at deltagerne selv kan tilrette, hvornår gåturene ligger.
I Varde forsøgte partnerskabet også at tilbyde gåhold som aktivitet. Efter tre forsøg på at
afvikle en introaften for interesserede gåholds-anførere, blev ideen henlagt. Via sundhedsambassadørerne blev det efterfølgende afklaret hvorfor; tilbuddet var ikke attraktivt nok.
Som faggruppe går social- og sundhedsassistenter/ hjælpere utrolig meget i løbet af en
arbejdsdag. De føler simpelthen, at de går dagen lang, hvorfor de ikke også vil gå en tur efter
arbejde. Gang som motionsform tiltalte dem ikke. Partnerskabet støttede dog en enkelt
gruppe (12 personer) med skridttællere.
Læring: Hvad der virker for en faggruppe (dagplejere) virker ikke nødvendigvis for andre (social- og sundhedsassistenter/hjælpere). Dette er vigtig læring i forhold til fremtidige projekter,
da det er let at antage, at interessen vil være ens.
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Yogahold: Både i Kolding Kommune og Varde Kommune (Model 1) var interessen for at deltage på et yogahold stor. Formålet var at øge deltagernes fysiske aktivitet i fritiden og styrke
fællesskabet blandt kollegaerne.
I Kolding blev der i første omgang gennemført to yogahold; ét i Kolding Midtby og ét i Vester
Nebel, ca. 15 km. uden for Kolding. For at øge deltagelsen blandt dagplejerne, gjaldt det om
at afholde yogaholdene så lokalt som muligt. Yogaholdene blev afviklet efter arbejdstid, da
dagplejernes arbejde ikke giver mulighed for aktiviteter i deres arbejdstid. Holdet blev ledet
af en uddannet yogainstruktør og var tilrettelagt således, at både nybegyndere og øvede
kunne deltage. Holdene mødtes 8 gange i perioden april til juni, 2017.
Yogaholdene blev en ret stor succes og efter sommerferien tilbød Omsorgspiloten derfor
yderligere to yogahold i Kolding. Med samme instruktør og på de samme lokationer havde
dagplejerne i Kolding mulighed for at fortsætte deres yogatræning i otte uger mere i perioden
august til oktober, 2017. Partnerskabet havde i Kolding fået lov at låne/ leje en lokal gymnastiksal og et forsamlingshus til formålet.
I Varde blev der ligeledes gennemført fire yogahold; to hold på to forskellige plejecentre,
som havde brugbare faciliteter. Yogaholdene blev afviklet uden for arbejdstid, men således
at både dag- og aftenvagter kunne deltage (enten før deres vagt eller i forlængelse deraf).
Yogaholdet blev ledet af en lokal uddannet yogainstruktør, som også sørgede for, at både
nybegyndere og øvede kunne deltage. Holdene mødtes otte gange i perioden november
og december, 2017.
Læring: Aktivitetstilbuddene skal afholdes så lokalt som muligt for, at denne målgruppe vil
deltage. De foretrækker derudover, at aktiviteterne foregår i arbejdstiden eller i umiddelbar
forlængelse deraf. Afstanden til og tidspunktet for aktiviteten, er nogle af de personlige
barrierer, som ofte blev nævnt i forhold til målgruppens interesse i sundhedsfremmende
aktiviteter. Medarbejderne (særligt i Kolding Kommune) gav partnerskabet meget positive
tilbagemeldinger; yogaholdene havde bidraget til et godt sammenhold, og særligt det at se
hinanden i (til tider) lidt "sjove" og udfordrende yogastillinger gjorde det sjovt at deltage.
Madhold: I Kolding Kommune blev dagplejerne ligeledes tilbudt at deltage på lokale madhold.
Formålet var at give deltagerne viden om sund mad og inspiration til sunde og nemme hverdagsmåltider, samt styrke fællesskabet blandt dagplejerne. Målgruppen har en relativ stor viden
om sund mad (hvilket serveres dagligt til deres dagplejebørn), men som privatpersoner kan
dagplejerne også have udfordringer med at få lavet sund mad i en ofte travl hverdag.
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Gennem fire workshops fik deltagerne konkrete fif til sunde indkøb, gode madplaner, hvordan madspild minimeres, samt ny viden om forskellige fødevaregrupper.
Hver workshop havde et fokusområde:
1. Mellemmåltider og frokost
2. Lette aftensmåltider, fx supper og fyldige salater
3. Hverdagsretter med mange grøntsager og særlig fokus på fisk
4. Hurtige hverdagsretter - herunder madplaner og ugentlige indkøb.
Efter en fælles intro til dagens emne, blev medarbejderne inddelt i små grupper, som derefter
tilberedte eksempler på dagens emne (fx et sundt mellemmåltid). Workshoppen blev afsluttet
med fællesspisning og hygge.
De fire workshops blev afholdt i både Kolding Midtby og i Christiansfeld, ca. 12 km. syd for
Kolding i oktober og november, 2017. De blev gennemført af en professionsbachelor i
Ernæring og Sundhed, som dagligt arbejder med at vejlede borgere, der ønsker en sundere
og lettere hverdag. Partnerskabet lånte to skolekøkkener til formålet af Kolding Kommune.
Aktivitetsdag for dagplejerne: Særligt dagplejerne ønskede projektaktiviteter, der havde til
formål at styrke fællesskabet blandt kollegaerne. Som "alene-medarbejdere" oplever de ofte
en ensomhed i jobbet, både hvad angår faglig sparring og social støtte.
Derfor inviterede Omsorgspiloten til en aktivitetsaften i Geografisk Have i Kolding Midtby. Her
skulle deltagerne dyste i fire meget anderledes aktiviteter:
1. Bazookagolf
2. Byg en Rullemarie
3. Lego-stolpeløb
4. Park-minigolf.
Alle aktiviteterne satte fokus på samarbejde, fysisk aktivitet og fællesskab. Aftenen blev afsluttet
med grill i haven. Tre instruktører fra Dansk Firmaidrætsforbund stod for gennemførelsen af
aktiviteterne, som blev afviklet i september 2017.
Der blev ikke afholdt en aktivitetsaften i Varde Kommune.
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Bilag 5
Sundhedsambassadøruddannelse
Uddannelsen af sundhedsambassadører har været et vigtigt element i projektet, men grundet
de to modeller og kommunernes egne ønsker, har setuppet omkring sundhedsambassadøruddannelsen været forskellig i Model 1 og Model 2. Ligeledes er uddannelsesforløbet blevet
navngivet to forskellige ting; i Model 1 blev deltagerne navngivet Omsorgspiloter, og i Model
2 blev deltagerne navngivet Motivatorer. Navngivningen var bl.a. en refleksion af den rolle
deltagerne var tiltænkt i de to modeller.
I alt har Omsorgspiloten uddannet 61 sundhedsambassadører. Fordelt på de to modeller og
kommuner har deltagelsen set således ud:
• Uddannelse af Omsorgspiloter i Kolding Kommune (Model 1): 27 personer
• Uddannelse af Omsorgspiloter i Varde Kommune (Model 1): 22 personer
• Uddannelse af Motivatorer i Varde Kommune (Model 2): 12 personer.
Forløb:
Kolding Kommune besluttede, at uddannelsesdagen for dagplejerne i Model 1, skulle foregå
som et heldagsarrangement af otte timer. Varde Kommune besluttede, at uddannelsen af
social- og sundhedshjælperne/assistenterne i Model 1 skulle afvikles over to mødegange af
hver fem timer. I forhold til Motivatorerne, besluttede Varde Kommune, at uddannelsesforløbet
i Model 2 foregik som et forløb af fire halve dage.
Rekruttering af deltagere:
Rekrutteringen af deltagerne var i Model 1 baseret på fri tilmelding - dvs., at alle der havde
lyst til at deltage i uddannelsesforløbet kunne tilmelde sig. Tilmeldingen foregik gennem
lederne, som fra partnerskabets side, blev kraftigt opfordret til at finde min. én deltager fra
deres område.
Rekrutteringen af deltagere i Model 2 var baseret på udvælgelse. Til grund for udvælgelse
lå kulturanalysen, hvor mulige Motivatorere var blevet identificeret i et samarbejde mellem
plejecenterlederne og Implement Consulting Group.
Udbyder:
• Dansk Firmaidrætsforbund har forestået uddannelsesforløbene af Omsorgspiloterne
i Model 1 i både Kolding Kommune og Varde Kommune.
• Just B. Justesen fra Implement Consulting Group har forestået uddannelsesforløbet
af Motivatorerne i Varde Kommune i Model 2.
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Nedenfor følger en beskrivelse af uddannelsen, fokus og indhold i begge uddannelsesforløb.

Model 1 - Omsorgspiloter - fokus på aktiviteter, omsorg, online test og helbredstjek
Formål: At øge medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen gennem sundhedsfremme- og
fællesskabsaktiviteter.
Hvordan: Dansk Firmaidrætsforbunds sundhedsambassadøruddannelse har givet medarbejderne den nyeste viden om sundhed og indsigt i, hvordan de succesfuldt kan implementere
sundhedstiltag på arbejdspladsen. Sundhedsambassadørerne er blevet undervist i at udvikle
og igangsætte både store og små sundhedsaktiviteter på deres egen arbejdsplads, ligesom
de har arbejdet med handleplaner for disse. Derudover er de opfordret til at holde fingeren
på pulsen i forhold til medarbejdernes ønsker og behov.
Omsorgspiloterne bliver således centrale personer på arbejdspladsen, da de har øje for
kollegaernes trivsel og behov. Omsorgspiloterne går forrest uden dog at være "perfekte"
rollemodeller. Mange af Omsorgspiloterne har aldrig arbejdet med sundhed før og flere er
interesserede i at deltage for netop også at arbejde med deres egen sundhed.
I projektet havde Omsorgspiloterne til opgave at hjælpe med at motivere medarbejderne
til at deltage i de forskellige aktiviteter - eksempelvis at få udfyldt den digitale sundhedstest
og deltage i aktivitetstilbuddene. Omsorgspiloterne havde således en meget opsøgende
rolle blandt deres kollegaer og skulle medvirke til at nedbryde de personlige barrierer, som
medarbejderne oplever i forhold til deltagelse.
Eftersom medarbejderne i Kolding Kommune i særdeleshed har været ægte "alene-medarbejdere" har Omsorgspiloterne her haft en særlig rolle. Dagplejere arbejder i eget hjem,
og har ikke daglig kontakt med deres kollegaer. Dagplejerne i Kolding Kommune indgår i
såkaldte "basisgrupper", hvor 3-4 dagplejere én gang om ugen mødes sammen med deres
børn. Omsorgspiloterne i Kolding Kommune har derfor haft ringere "adgang" til deres kollegaer, hvilket har besværliggjort rekrutteringen af kollegaerne og svækket muligheden for at
motivere kollegaerne løbende.
Uddannelsen af sundhedsambassadører er en vigtig investering for arbejdsgiverne. Først
og fremmest fordi der dermed investeres i medarbejdernes trivsel og sundhed her og nu.
Dernæst fordi, når der er tale om efteruddannelse, kan man sikre en mere varig effekt, idet
ambassadørernes nye viden og engagement kan bruges selv efter et projekt som Omsorgspiloten er afsluttet. Det vil sige, at man sikrer en mere varig forankring af projekttiltagene,
hvilket medvirker til en langsigtet effekt. I Model 1 blev uddannelsesforløbet afsluttet med et
kursusbevis.
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Indhold: Medarbejderne fik viden om kost, motion og livsstil krydret med en "værktøjskasse"
med helt konkrete idéer og inspiration til sundhedsfremme på arbejdspladsen. Derudover
var der rig mulighed for at få både sparring og rådgivning til at igangsætte og understøtte
en sund handleplan på deres arbejdsplads. Der blev taget udgangspunkt i deltagernes egne
handleplaner og idéer for lige netop, hvad de ønskede at gennemføre på deres arbejdsplads.
På kursusdagen (kursusdagene) blev medarbejderne introduceret for nedenstående moduler:
1. Hvad er sundhed?
a. Hvad sundhed er for den enkelte person, og hvilke sunde vaner ønskede medarbejderne personligt at arbejde med i forhold til at forbedre egen sundhed.
2. Hvad har betydning for sundhed?
a. Hvilke faktorer påvirker vores sundhed? Hvordan sikres varige livsstilsforbedringer?
b. "Nudging" som effektivt værktøj i arbejdet med egen og kollegaers sundhed
c. Eksempler på personlige barrierer der kan hindre livsstilsforbedringer.
3. Rollen som Omsorgspilot
a. Hvordan motiverer man sine kollegaer? Hvem skal der være særlig fokus på?
b. At turde gå forrest og selv være aktiv
c. Kollegial omsorg - hvordan udvises det bedst og hvornår?
4. Handlingsplaner til fremme af sundhed og trivsel på arbejdspladsen
a. At arbejde med handlingsplaner som redskab for igangsættelse af aktiviteter.
b. Mulige udfordringer i forhold til at implementere aktiviteter af sundhedsmæssige
karakter
5. Opfølgning på deltagernes egne handlingsplaner (obs. kun for Omsorgspiloterne
i Varde Kommune)
a. Siden sidst - hvad er lykkedes og hvad er ikke lykkedes?
b. Hvad har haft betydning for denne succes/ fiasko?

Model 2 - Motivatorer - fokus på træning i arbejdstiden og helbredstjek
Formål: At give Motivatorerne viden om og redskaber til at motivere deres kollegaer til at
deltage i træning i arbejdstiden og evt. andre sundhedsrelaterede aktiviteter.
Hvordan: Som del af kulturanalysen (se Bilag 3), blev der udvalgt 12 Motivatorere på de to
plejecentre, som var del af den forstærkede strategiske indsats med træning i arbejdstiden.
Disse blev udpeget af Implement Consulting Group og lederne på de to plejecentre.
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Medarbejderne blev udvalgt som frontpersoner og kulturbærere for træningsindsatsen og
har deltaget i fire halve kursusdage. Kursusdagene blev afholdt månedsvis i perioden fra
august til december 2017. Gennem de fire kursusdage har Motivatorerne modtaget viden
og fået kompetencer til at motivere deres kollegaer i at deltage i træningen i arbejdstiden.
Kompetenceudviklingen har fokuseret på arbejdet med holdninger, motivation, modstand,
barrierer og adfærdsændringer.
Motivatorerne har bidraget til at lave den konkrete planlægning af træningsindsatsen på
plejecenteret sammen med træningsinstruktøren og den lokale leder. Motivatorerne har
naturligvis selv deltaget i træningen på lige fod med alle andre og har dermed gået forrest og
været med til at motivere kollegaerne, særligt hvis disse manglede motivation for deltagelse.
En del af Motivatorernes rolle har også været at bidrage til, at træningen afvikles hver gang,
og at flest muligt deltager; dette arbejde blev udført sammen med lederen og træningsinstruktøren. Slutteligt har Motivatorerne arbejdet med andre sundhedstiltag, da træningsindsatsen for alvor var implementeret.
Indhold: De fire kursusdage har haft følgende fokus:
1. Kursusdag: Strategisk trivsel og sundhed hos os
a. Gennemgang af forløbet, herunder grundig gennemgang af fund fra kulturanalysen
b. Min rolle som Motivator
c. Arbejde med sundhedsstrategi ud fra rammer fra første lederworkshop
i. Accept omkring effektmål på, at Motivatorer skal sørge for, at mindst 80% af deres
kollegaer deltager i træning i arbejdstiden
d. Fakta og myter i forhold til Trivsel og Sundhed
e. Gennemgang af helbredstjek ved Falck Healthcare, så Motivatorerne kan
afmystificere tjekket og få deres kollegaer til at deltage
f. Hverdagsimplementering – se nedenfor.
2. Kursusdag: Hvordan motiverer jeg mine kollegaer til at deltage?
a. Barrierer i forhold til at arbejde med trivsel og sundhed
b. Træning og sundhed i arbejdstiden – hvad betyder det i praksis. Har vi tid til
omklædning, hvornår skal vi træne, kan vores arbejdsgiver bruge ledelsesretten
(obligatorisk), og hvad siger FOA?
c. Motivation og adfærdsændringer
d. Arbejde med effektmål for strategien på baggrund af gennemførte sundhedstjek,
kulturanalyse og spørgeskema
e. Hverdagsimplementering – se nedenfor.
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3. Kursusdag: Hvordan håndterer jeg modstand hos mine kollegaer
a. Arbejde videre med motivation og adfærdsændringer
b. Spørgeteknik – hvordan arbejder jeg med spørgeteknik i praksis
- dvs. som redskab til at motivere mine kollegaer
c. Håndtering af modstand
d. Hverdagsimplementering – se nedenfor.
4. Kursusdag: Hverdagsimplementering
a. Trivsel og sundhed i drift – hvordan skal vi organisere det hos jer
b. Handleplaner på afdelingsniveau, som redskab til at drifte sundhedsarbejdet
c. Fortsat arbejde med modstand
d. Hvordan støtter jeg min leder - hjælper min leder med at være rollemodel
sammen med mig
e. Vi fortsætter vores arbejde (drift) i følgende form…
Både imellem og efter de fire kursusdage, arbejdede de tilknyttede projektledere og instruktører
med at omsætte viden og værktøjer fra kursusdagene til praksis. Det vil sige, at Motivatorerne
modtog støtte, rådgivning og ledelse, indtil de kunne bruge værktøjerne i deres dagligdag.
Dette bidrog til, at Varde Kommune kunne realisere deres interne mål om, at mindst 80 %
deltog i træning i arbejdstiden.
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Bilag 6
Deltagernes oplevelse af gåhold
Indledning
Dagplejen i Kolding Kommune valgte at etablere lokale gåhold, hvor kollegaer kunne få motion
sammen i form af gåture. Denne aktivitet blev skudt i gang med en introaften for alle der
ønskede at være "gåholds-anfører". Dansk Firmaidrætsforbund afholdte de indledende introaftener og gav kyndig vejledning til anførerne om træningsmetoder, viden om gang som
motion, og hvordan man fører træningsdagbøger. Alle deltagere på gå-holdene blev tilmeldt
Dansk Firmaidrætsforbunds nationale "Tæl Skridt" kampagne. Der blev oprettet en lukket
Facebookgruppe ("Kolding Dagplejens gå-gruppe") til deltagerne, hvor de fx kunne motivere
hinanden og dele gode ruter.
Efter aflutningen af gå-holdende, blev der udarbejdet et spørgeskema med det formål at
afdække deltagernes motivation for at deltage og deres oplevelse af tilbuddet. Resultaterne
fra denne mini-evaluering kan bruges, hvis der fremadrettet gennemføres nye gåhold i et
andet regi.
Spørgeskemaet blev sendt ud til 43 mailadresser. Der er afgivet 25 fulde besvarelser og 5
delvise besvarelser, dvs. 30 respondenter i alt. Den samlede svarprocent på alle spørgsmål er
således 58 %.
Deltagerne var alle kvinder og over 40 år gamle; hele 23 % var over 60 år. 21 personer deltog
ikke i introaftenen, hvoraf ni var forhindrede og syv havde ikke lyst til at være gåholds-anførere.
To personer deltog ikke, fordi de ikke havde nået at tilmelde sig og tre havde slet ikke hørt
om introaftenen.
26 respondenter har svaret på spørgsmålet, om de var tilmeldt Facebookgruppen. 18 af dem
har angivet at være medlem af gruppen. Det reelle medlemstal i Facebookgruppen var 33
deltagere. Èn af disse var en konsulent fra Dansk Firmaidrætsforbund og én var dagplejekonsulent (leder af dagplejerne). Der har således reelt været 31 deltagende dagplejere i
Facebookgruppen, så svarprocenten blandt disse deltagere ligger på 58 %.

Hvorfor deltog de – og har de været tilfredse?
Motiverne for at deltage er knyttet til aktivitetens fleksibilitet og lysten til at gå. Halvdelen
angiver, at de holder af at gå; de synes gang er en god motionsform, og at det passer godt
ind i hverdagen. I forhold til målgruppen, har der således været tale om den rigtige motionsform.
89 % har svaret, at det var nemt at finde sammen med et hold og tilmelde sig forløbet. 85 %
angiver, at de fik den nødvendige information før og under forløbet. Forløbet varede sammenlagt 10 uger. 81 % angav, at det var passende og 85 % vil sandsynligvis eller helt sikkert
fortsætte med at gå, selvom forløbet er slut.
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Deltagelse på et hold
46 % af respondenterne vurderer, at deres hold i en eller anden grad har været en motivationsfaktor og 57 % har gået sammen med deres hold én dag om ugen. Resten har gjort det
sjældnere eller slet ikke. Deltagerne har gået ture væsentligt oftere og blandt de 25, der har
svaret på, hvor ofte de har været ude at gå, har næsten halvdelen gået 3-5 dage om ugen.
Ingen af deltagerne har fulgt et program. Der er ikke mange tilbagemeldinger på, hvorfor,
men forklaringen er formentlig, at deltagerne ikke har fundet det nødvendigt, da gang er
nemt at komme i gang med og ikke kræver en grundlæggende form. Desuden vurderes det,
at det har været for krævende for deltagerne at opmåle ruter og følge en plan. Kun 16 % har
delvist fulgt et program.
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Omtale af Træning i Arbejdstiden
FOA Varde medlemsblad
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Fra Jydske Vestkysten
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Bilag 8
Datagrundlag
499 personer har deltaget i Omsorgspiloten.
• Model 1:
• Model 2:

365 personer
134 personer

Model 1
Model 1

• 365 personer
48 personer har ikke
deltaget i nogen
aktivitet
363 personer har
gennemført digitalt tjek
én gang

73 personer har
gennemført digitalt tjek
to gange
25 personer har
deltaget i en aktivitet

17 yoga

9 gåhold

4 madhold

5 deltog på
2 aktiviteter

Model 1

• 365 personer
48 personer har ikke
deltaget i nogen
aktivitet

Hypotese: Det digitale
tjek første gang har fået
personerne til at gøre
'noget' selv

1. analyse

25 personer har
deltaget i en aktivitet

Hypotese: Deltagelse i
aktiviteterne medfører
en forbedret sundhedsprofil

2. analyse

73 personer har
gennemført digitalt tjek
to gange
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Model 1

• 365 personer

73 personer har
gennemført digitalt tjek
to gange
25 personer har
deltaget i en aktivitet

17 yoga

9 gåhold

4 madhold

5 deltog på
2 aktiviteter

Ingen analyse på om den ene aktivitet er bedre end de andre. Materialet er for småt.

Model 1

1 person har
gennemført livsstilstjek
to gange

• 365 personer
4 personer har
gennemført funktionstjek
to gange

Ingen analyse. Materialet er for småt.
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3 personer har
gennemført mentaltjek
to gange

Model 2
Model 2

• 134 personer
2 personer har
ikke deltaget i
nogen aktivitet
65 personer har
gennemført digitalt tjek
én gang

17 personer har
gennemført digitalt tjek
to gange
15 personer har
deltaget i træning
i arbejdstiden

Model 2

• 134 personer
2 personer har
ikke deltaget i
nogen aktivitet

Hypotese: Det digitale
tjek første gang har fået
personerne til at gøre
'noget' selv

Kan ikke
påvises
pga lille
materiale

15 personer har
deltaget i træning
i arbejdstiden

Hypotese: Deltagelse i
træning i arbejdstiden
forbedrer sundhedsprofilen

3. analyse

17 personer har
gennemført digitalt tjek
to gange
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Model 1 og 2
Model 1 og 2

• Gennemført digitalt tjek 2 gange
Model 1

Model 2

48 personer har
ikke deltaget i
nogen aktivitet

2 personer har
ikke deltaget i
nogen aktivitet

Hypotese:
Det digitale tjek
første gang har
fået personerne
til at gøre 'noget'
selv, men der er
forskel på hvorledes
modellerne er
blevet oplevet

Kan ikke
påvises
pga lille
materiale

Model 1 og 2

• Gennemført digitalt tjek 2 gange
Model 1

Model 2
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25 personer har
ikke deltaget i
en aktivitet

15 personer har
deltaget i træning
i arbejdstiden

OMSORGSPILOTEN

Hypotese:
Træning i arbejdstiden (model 2)
ændrer sundshedsprofilen mere
markant end de
øvrige aktiviteter
(model 1)

4. analyse

Model 2
Model 2

• 134 personer
5 personer har
ikke deltaget i
nogen aktivitet
117 personer har
gennemført livsstilstjek
én gang

40 personer har
gennemført livsstilstjek
to gange
35 personer har
deltaget i træning
i arbejdstiden

Model 2

• 134 personer
5 personer har
ikke deltaget i
nogen aktivitet

Ingen
analyse.
Materialet
er for småt

40 personer har
gennemført livsstilstjek
to gange
35 personer har
deltaget i træning
i arbejdstiden

Hypotese: Træning
i arbejdstiden får en
positiv ændring på
livsstilstjekket

5. analyse
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