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Walk-and-talk møder er en af "Vejen er sund"-aktiviteterne, der er igangsat af medarbejdere, ledere og sundhedsambassadører.
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Partnerskabsprojektet ”Vejen er sund” er blevet gennemført fra efteråret 2015 til og med 2017, 

som en lokal og målrettet indsats for og med medarbejderne i Vej og Parks driftsafdeling (Drif-

ten) samt Renovationsafdelingen i Kolding Kommune.

Partnerskabet har været et ligeværdigt samarbejde mellem Kolding Kommunes HR-afdeling og 

Dansk Firmaidrætsforbunds Idræts-, Motions- og Sundhedsafdeling.

Partnerskabsprojektet ”Vejen er sund” er gennemført med tilskud fra Sundheds- og 

 Ældreministeriet.

Afrapporteringen er gennemført af Ingo Hahn, Kolding Kommune og Trine Kyed, 

Dansk Firmaidrætsforbund.

Formålet med projekt ”Vejen er sund” har været at medarbejderne gennem en bred indsats, 

skulle forbedre deres sundhedsadfærd inden for fysisk aktivitet, kost, rygning, alkoholforbrug 

og mental sundhed. 

Projektet har opnået at styrke sundheden i hverdagen for medarbejderne i Vej og Parks drifts-

afdeling og Renovationen, hvilket i alt omfatter ca. 130 kortuddannede medarbejdere.

På hvilken måde, det er lykkedes, beskrives i denne afrapportering.

Partnerskabsprojektet ”Vejen er sund” 
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Opstartsworkshop – ”Hvilke gevinster skal indsatsen give dig?” – Medarbejderne drøfter og noterer. 



"Vejen er sund" En sundhedsindsats i Drift og Renovation 2015-2017

7

Styregruppen i ”Vejen er sund” bestod af en repræ-

sentant fra Dansk Firmaidrætsforbund og syv repræ-

sentanter fra Kolding Kommune; en fra HR, en leder 

fra driften, en leder fra renovation samt en formand 

fra driften, en tillidsmand og to arbejdsmiljørepræ-

sentanter. I alt otte personer. Styregruppen har i hele 

projektperioden været i tæt kontakt – i nogle perioder 

ugentligt – både via fysiske og digitale møder.

 

Referencegruppen bestod af medarbejdere i form af 

tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra ar-

bejdspladserne, som alle blev uddannet til sundheds-

ambassadører. I alt blev 23 medarbejdere uddannet.

I projektbeskrivelsen var ønsket at få uddannet 15 

medarbejdere i denne gruppe, men interessen herfor 

var ved de første workshops i september 2015 posi-

tivt stor. Alle som ønskede at deltage i uddannelsen til 

”Vejen er sund”s sundhedsambassadører fik lov. 

Partnerskabet havde som udgangspunkt lagt vægt 

på at tilknytte arbejdsgrupper og inddrage lokale for-

eninger sammen med Friluftsrådet, men som herefter 

beskrevet tog ”Vejen er sund”s aktiviteter udgangs-

punkt i medarbejdernes aktivitetsønsker. Iderigdom-

men fra medarbejderne i forhold til aktiviteter var fra 

start af og løbende stor og gav medarbejderne de 

bedst mulige rammer for at være aktive både i og 

uden for arbejdstiden. Disse foreninger og frilufts-

rådets tilbud synes for medarbejderne ikke at være 

attraktive nok og blev derfor ikke tilvalgt.

Projektet er derfor i mindre grad lykkedes med at ind-

drage disse lokale partnere. Således har Friluftsrådet, 

Kolding Firma Idræt, foreninger i Kolding og omegn 

samt 3F sparsomt fået mulighed for at bidrage til pro-

jektet via deres aktiviteter i lokalområdet. 

Projektets organisering

Ledelsen på de to arbejdspladser gav tidligt i projekt-

perioden tilsagn om at sundhedstjek og ”aktivitetspak-

ker” kunne foregå i arbejdstiden, hvilket gav et godt 

afsæt til at motivere medarbejderne til at deltage heri, 

samt skabe de vigtige fællesskaber, der fastholder.

Ledelsen udviste stor velvilje, opbakning og engage-

ment i starten af indsatsen. Gennem projektperioden 

blev den vedholdende kontakt fra den lokale projekt-

leders side dog afgørende for at fastholde dette enga-

gement. 

Ledelsesopbakning

Styregruppemøder
Styregruppen har holdt møder hvert kvarte år. Her 

gjorde gruppen status og drøftede mulige veje frem, 

samt traf ledelsesmæssige beslutninger for projektle-

delsen og arbejdspladser. Det har været afgørende at 

mødes i direkte dialog, da projektledelsen og projekt-

deltagerne ikke til dagligt mødes. I denne dialog kun-

ne holdninger, rammer og forestillinger om projektet 

drøftes og afklares, hvilket har været medvirkende til 

at give projektledelsen handlerum og styrket medar-

bejdernes engagement.

Første delkonklusion: 

Ledelsesopbakning og synlig sundheds-

ledelse er en vigtig succesfaktor.
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”Vejen er sund” satte målrettet ind på at styrke den 

sociale kapital, som er afgørende for at tiltrække og 

fastholde målgruppen i aktiviteter og sunde praksisser. 

Dette blev gennemført ved at planlægge indsatser, der 

styrker sammenholdet og fællesskabet på arbejds-

pladsen.

 

Udgangspunktet var ligeledes en teori om; at når ar-

bejdsopgaverne ofte foretages alene, vil et fælles mål, 

motivation og sammenhold bidrage til en større trivsel i 

det daglige arbejde og en stærkere forankring af en ny 

sundhedsadfærd.

Beskrivelse af de konkrete initiativer i 
”Vejen er sund”

 Opstartsworkshop – ”Hvad er sundhed for dig?” - Medarbejderne fortæller hinanden om deres syn på sundhed.
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I efteråret 2015 startede ”Vejen er Sund” med at 

invitere alle medarbejdere i arbejdstiden til ”Op-

startsworkshop”. Workshoppen blev designet som 

en blanding af de i ansøgningen rammesættende op-

startspeptalks og dialogmøder med medarbejderne. 

I løbet af september 2015 blev der afholdt i alt fem 

workshops. Målsætningen var, at 80 % af alle medar-

bejdere deltog i disse workshops/dialogmøder. Resul-

tatet blev, at over 90 % af medarbejderstaben deltog. 

Succesen tilskriver vi ledelsens og de tillidsvalgtes 

store engagement.

Hovedfokus for dagene var at finde fælles værdier 

for ”Vejen er sund” – fokus på fælles aktiviteter, fæl-

lesskab og socialt samvær. Desuden ønskede vi på 

disse workshops at motivere til at få udformet de 

første ”aktivitetspakker” og give information om og 

baggrund for de forestående sundhedstjek.

Opstarts-peptalks og dialogmøder 

Værdierne – humor, energi og fællesskab
Værdierne som fremkom på dagene blev HUMOR – 

ENERGI og FÆLLESSKAB.

Disse værdier er blevet brugt som ”grundsten” gen-

nem hele ”Vejen er sund”-projektet.

På workshopdagene blev der lagt op til at ”Vejen er 

sund” skulle være medarbejdernes projekt og at idéer 

til aktiviteter skulle ønskes og komme fra dem. Såle-

des blev aktiviteter og tilbud i projektet udviklet i tæt 

samarbejde med arbejdspladsens medarbejdere og 

ledere, så form, rammer, indhold og tilrettelæggelse 

stod i overensstemmelse med medarbejdernes hver-

dag og praksis. 

Fra projektledelsens side lagde vi løbende op til dette, 

med håbet om, at initiativerne ville blive varieret og 

målrettet efter både den enkeltes og fællesskabets 

behov og ønsker inden for sundhedsfremme. Des-

uden blev workshopdagene afholdt med henblik på at 

skabe gode, bæredygtige relationer mellem projekt-

ledelsen og medarbejderne. Vi var så privilegerede, 

at vi på ganske kort tid lykkedes med at skabe gode 

relationer til medarbejderne.

Anden delkonklusion: 

Den gode relation var skabt.
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Eget motionsrum var et stort ønske hos medarbejder-

ne. Ledelsen imødekom ønsket og et meget fint og 

brugbart motionsrum blev etableret i et ledigt lokale 

hos driften. De mange timer på at få lokalet ryddet, 

istandsat og færdiggjort blev gennemført af en lille 

gruppe entusiastiske medarbejdere, som knoklede 

intensivt i deres fritid. Resultatet af en ihærdig indsats 

blev et flot og brugbart rum, der allerede kunne ind-

vies før jul 2015. Et rum, som alle medarbejdere og 

administrative medarbejdere i projektet var velkomne 

til at benytte. Dette tilbud til medarbejderne blev et af 

de bedre og godt strukturerede tilbud.

Træningslokalet blev allerede i foråret 2016 – et halvt 

år inde i projektet - evalueret med følgende ordlyd: 

”Træningslokalet fungerer fint og flere (8-12 personer) 

benytter fast lokalet. Der tilbydes løbende træning 

med instruktør. Tre medarbejdere er tilmed uddannet 

til instruktører i motionsrummet. Uddannelsesforløbet 

for dem er gennemført og afsluttet. Alle medarbejdere 

herunder også de vinterhjemsendte medarbejdere 

i driften, har gennemgået introduktion til lokalet i 

marts.”

Uddannelse af sundhedsambassadører 
og deres virke

Etablering af et motionsrum hos Driften 

Under instruktion af tidligere professionel bokser træner medarbejderne i deres nye motionsrum.

Første del af ”Vejen er sund”s sundhedsambassadør-

uddannelse blev gennemført i november 2015. Her 

deltog 23 medarbejdere i en dag, hvor deltagerne 

udviste meget høj motivation, engagement og idérig-

dom. Samtidig blev indsatsens grundtanke tydelig-

gjort: ”Det er medarbejderne, som skal komme med 

de gode ideer til tiltag”.

Fra projektledelsens side satte vi stor fokus på 

den opgave, der lå i at vedligeholde sundheds-

ambassadørernes engagement. Løbende blev både 

sundhedsambassadører og medarbejdere støttet og 

motiveret via aftalte og spontane besøg på arbejds-

stederne, samt mails og opslag. Ligeledes blev med-

arbejderne og sundhedsambassadørerne opfordrede 

til at støtte hinanden. Motivation blev målsætningen 

for samtlige indsatser, således at det sunde valg skul-

le være det nemmeste, bedste og anerkendte valg.
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Sundhedsambassadørerne samarbejder i Geografisk Have – ”Kæmpe bazookaer afprøves”. 

I marts 2016 deltog 22 medarbejdere i sundhedsam-

bassadøruddannelsen del 2 under ”Vejen er sund”. 

Dagen var tilrettelagt udendørs og bestod af en team-

buildingsdel og en planlægningsdel i skønne omgivel-

ser i Geografisk Have i Kolding. Sundhedsambassa-

dørerne blev i blandede grupper sendt ud i forskellige 

opgaver og havde god mulighed for at drøfte aktivi-

teter på tværs af arbejdssted. Dagen sluttede med, 

at grupperne udarbejdede idéer og handleplaner for 

de kommende aktiviteter og fik opstartet et årshjul 

2017/18 for planlagte aktiviteter.

Tredje delkonklusion: 

Medarbejderne vil høres og 

bestemmer selv.

Diplom
har deltaget i Sundhedsambassadør-uddannelsen 

for ”Vejen er sund”

Dato: Den 26. november 2015
Sted: Kolding Kommune

Kurset indeholder bl.a.: 
Ideer til at kunne igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter

Viden om sundhed
Motivation – at komme godt i gang og holde ved

Redskaber til at tackle modstand 
Værktøjer til at kunne spotte kollegaernes ideer

Metoder til at bringe gevinster fra workshoppen i spil

Undervisere:
Ingo Hahn, Sundheds- og arbejdsmiljøkonsulent, Kolding Kommune 

Anette Lindahl Mikkelsen, Sundhedsvejleder, Kolding Kommune 
Trine Kyed, Sundhedskonsulent, Dansk Firmaidrætsforbund

Henrik Hansen

Diplomer til sundhedsambassadørerne efter fuldført uddannelse.

Uddannelse af sundhedsambassadører 
og deres virke
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Firmaidrættens Tæl Skridt-kampagne er en landsdæk-

kende kampagne, der handler om at få mere aktivitet, 

socialt samvær og lidt venlig konkurrence ind i ar-

bejdsdagen. Medarbejderne blev tilbudt og deltog i 4 

kampagner i både 2016 og 2017. ”Vejen er sund” ind-

købte skridttællere, som alle deltagerne fik udleveret. 

Deltagerne talte og indberettede deres skridt for hver 

kampagne. Målet var at gå 10.000 skridt om dagen i 

kampagneugerne - mange af medarbejderne gik langt 

længere.

Ved efterårets Tæl Skridt-kampagne i 2016 blev ”Vejen 

er sund” tilmeldt med 19 hold og 84 deltagere. Projek-

tet udlovede tre ugepræmier til lodtrækning blandt de 

tre mest skridttællende hold. 

Præmierne var:

•  Fit.nu-kasser, som lover dig ”Fit på 90 dage” inde-

holdende en træningselastik, trænings DVD og et 

hæfte med ernæringsråd og en kostplan. 

•  Sandwich af den sunde slags til hele holdet, med 

mulighed for at afholde en walk and talk frokost.

•  Et gavekort til en musikoplevelse eller anden kulturel 

oplevelse for alle på holdet.

Ugerne med Tæl Skridt-kampagnerne satte godt gang 

i både holdånd og konkurrence. Hver gang, der er 

præmier på højkant, er det en ekstra god motivations-

faktor.

Tæl Skridt-kampagner 

Projektleder Ingo Hahn overrækker ugepræmier i Tæl Skridt-kampagnen til et af de vindende hold på Renovation.
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Rygestop

Projekt ”Vejen er sund” havde tiltænkt kostaktiviteter 

både med fokus på spisepauser og det sunde valg.

I starten af 2017 valgte Styregruppen, at der var gode 

gevinster at hente ved at indarbejde Fødevareministe-

riets årlige Nøglehulskampagne i projektet gennem 

forskellige kostaktiviteter i Renovation og Drift. Der 

blev sat fokus på Nøglehulsmærket og god sund 

kost, samt uddelt en nøglehulsmærket sandwich 

og en pose snackgulerødder. Medarbejderne viste i 

nogen grad interesse for inspirationsmaterialet og i 

mindre grad for at diskutere kost med konsulenterne 

– madpakker og snacks var en succes, som skabte 

fokus ud over selve dagen.

Ud af de 76 kommuner, som deltog i dette års nøg-

lehulskampagne, var de fem mest aktive kommuner 

nomineret til en pris. I denne kategori kom indsatsen 

omkring ”Nøglehullet” i forbindelse med ”Vejen er 

sund”, Kolding kommune. Den endelige pris tilkom 

desværre ikke ”Vejen er sund”. En vis utilfredshed 

herfra idet ”Vinderen” blev fundet ved lodtrækning og 

ikke via en faglig kvalitativ vurdering. 

Nøglehulskampagne

Projektet havde sat sig for at tilbyde rygestop, både 

som et holdtilbud, samt individuelle rygestopforløb 

med gratis rygestopmedicin. I aktivitetsmuligheder og 

diverse tilbud valgte vi fra projektets start kraftigt at 

nedtone ”indsatsen MOD rygerne”.

Resultatet for rygestop blandt medarbejderne blev 

overvældende positivt. 18 medarbejdere deltog i et 

rygestopforløb over fem gange. Enkelte af disse star-

tede desværre igen, hvilket ses som et naturligt tilba-

gefald. Vi opfordrede løbende til, at disse medarbej-

dere kunne tilbydes nye rygestopforløb. Kommunens 

sundhedskonsulenterne følger op. 

Rygestop har, og der understreges, på INGEN måde 

været et fokusområde i ”Vejen er sund”. Vi anser det 

som en kæmpebonus, at så mange kvittede smøgen 

eller reducerede antallet af daglige smøger, samtidig 

med at ”Vejen er sund” formåede at skabe gode rela-

tioner uden at medarbejderne stødte på ”sundheds-

apostle”.

Fjerde delkonklusion:

Det vi ikke løfter pegefingeren for, vokser 

(måske) af sig selv.
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Øverst:

I proces om at sætte værdierne for ”Vejen er sund”.

Nederst, til venstre:

Sundhedsambassadørerne anno 2015.

Nederst, til højre:

Renovationens hyldest til vinderholdet i Firmaidræt-

tens Tæl Skridt-kampagne.



"Vejen er sund" En sundhedsindsats i Drift og Renovation 2015-2017

15

Øverst, til venstre:

Renovationen vinder præmie for bedste udklædning 

ved Slotssøstafetten.

Øverst, til højre:

Rigtige mænd fra Driften – I aktion ved Firmaidræt-

tens ”Rigtige Mænd” løb 2017.

Nederst:

Afslutning på første sæson af ”Bevægelse i vand”.



HR, Kolding Kommune og
Dansk Firmaidrætsforbund

16

• Sundhedstjek og Arbejdsmiljøsamtaler 2015, 2016 og 2017

• Istandsættelse og indretning af lokale til træningslokale*
•  Facebookgruppe med billeder, videoer, opfordringer, fællesskab*

Sundhedsambassadørerne etablerede en lukket FB-gruppe til deling af de gode idéer

•  Foredrag med Jan Hammer fra første omgang ”Rigtige Mænd”*
•  Små juleevents i formandsgrupperne

•  Sundhedsambassadøruddannelse af 23 medarbejdere over to dage. 

Efterfølgende blev afholdt én samling, løbende sparring og kontakt

•  Introduktion til træningslokalet hos driften i Smedegade*
•  Træningshold i træningslokalet i Smedegade med instruktør udefra*
•  Træn selv i træningslokalet i Smedegade*
•  Instruktøruddannelse til træning i træningslokalet i Smedegade*
•  Bevægelse i vand*. Fælles svømmehold blev efter ønske igangsat 10 eftermiddage. Otte medarbejdere deltog

•  Mindfullnessforløb* – ekstern instruktør – 18 medarbejdere deltog

•  Cykelhold på renovation – eget indkøb af tre cykler til udlån*
•  Renovationen har oprettet et cykelhold, efter de har indkøbt 3 MTB cykler. Cyklerne står til fri afbenyttelse for 

medarbejderne. To af cyklerne blev opgraderet med racerhjul

•  ”Træn smerterne væk”, Smertehold i arbejdstiden – træning ved fysioterapeut 

Et hold for medarbejdere med smerter. 10 medarbejdere deltog

•  Rygestop fordelt på fire hold*
I alt har 18 medarbejdere deltaget i et rygestopforløb over fem gange.

Andre har forsøgt ved egen indsats – med og uden succes

•  Deltagelse i BF-dag. Kommunes egen aktivitetsdag for medarbejderne i forvaltningen* Her deltog 15 medar-

bejdere i 2016. Tidligere år har ingen deltaget. I 2018 afholdes arrangementet på Driftens arealer i Smedega-

de. Stor tilslutning forventes

•  Event ”Vandkampen” – Termokrus til alle medarbejdere til koldt vand om sommeren* 

•  Slotssøstafetten i august 2016 – lokal løbestafet i Kolding* 

Renovation deltog med et meget synligt hold og vandt præmie for bedste udklædning

•  Tæl skridt-kampagne – fire kampagner i både 2016 og 2017

•  Båndsalat – tilberedning af fælles sund aftensmad – fællesspisning og filmhygge*. Afholdt to gange

•  Yoga*
•  Madevent – En aften med en kok – Madinspiration og fællesspisning i skolekøkken

•  Opfordring fra fysioterapeut – Benyt tennisbolde til muskelmassage*
•  Nøglehulskampagne

•  Rigtige mænd-løb* – Et hold af fem deltagere deltog

•  Fit.nu-kasse – med vejledning samt cd-rom til tre måneders kost og træningsprogram

•  Walk-and-talk til møder*
•  Walk’n eat, gående frokost*

Aktiviteter "Vejen er sund" samlet oversigt:

Projektet har været godt tilrettelagt og tidsplanen for de ønskede hovedaktiviteter er blevet overholdt. I alt er 29 aktiviteter 

 gennemført – hele 20* aktiviteter udspringer fra medarbejdere og lederne, otte aktiviteter udspringer af projektledelsen. 

Aktiviteter mærket med * er igangsat af medarbejdere, ledere og sundhedsambassadører.

Aktiviteter gennemført i ”Vejen er sund” 
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En sundhedsindsats i Drift og Renovation 2015-2017 Vejen er sund

Aktiviteter gennemført i ”Vejen er sund” 

•  Et vægttabsforløb for særlig kvalificerede deltagere 

med et BMI over 29 og målrettet mænd blev ikke 

gennemført. Flere har tilsluttet sig til Kolding Kom-

munes Sundhedsordnings andre vægttabstilbud. 

En del medarbejdere har tabt sig til trods for at dette 

forløb ikke er afholdt. Specielt er det at bemærke, 

når tre rigtig store medarbejdere har tabt adskillige 

kilo. Vi tager gerne noget af æren herfor.

•  Forebyggende alkoholsamtaler/screening med 

henblik på at opspore medarbejdere med risiko for 

at udvikle et alkoholproblem og herefter at kunne 

iværksætte den påkrævede indsats.

Emnet faldt simpelthen ikke i tråd med den linje, som 

var lagt i ”Vejen er sund”.

DELTAGERE I DE 
TILBUDTE AKTIVITETER
22 Foredrag med Hammer i december

15 Små juleevents i formandsgrupperne

21 Uddannelse til sundhedsambassadør

50 Introduktion til træningslokalet i Smedegade

18 Træningshold i Smedegade med Leon

16 Træn selv i træningslokalet i Smedegade

4 Instruktøruddannelse til træning i Smedegade

8 Svømmehold - bevægelse i vand

18 Mindfullness

5 Cykelhold på renovation

13 ”Træn smerterne væk”, træning ved fysioterapeut Gert Laugesen

13 Rygestop

15 BF-dag, aktivitetsdagen for forvaltningen

6 Slotsøstafetten i august

20 Facebook gruppen med billeder, videoer, opfordringer, fællesskab

81 Termokrus til alle medarbejdere til koldt vand om sommeren

Ikke gennemførte aktiviteter i projektperioden

Som det ses af oversigten til højre 

blev forskelligheden af aktiviteter 

stor og valget af deltagelsesgrad 

lå hos den enkelte. Nogle med-

arbejdere deltog med højt enga-

gement i aktiviteterne – andre i 

mindre grad.

Resultatet af projekt ”Vejen er 

sund” blev, at aktiviteterne blev 

godt varieret. De er billedligt opli-

stet til højre på siden.
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”Vejen er sund”-projektet, var bygget om et tilbud 

om et årligt sundhedstjek af medarbejderne – i alt tre 

sundhedstjek gennemført i efterårene 2015, 2016 og 

2017, som en startmåling, en midtvejsmåling og en 

slutmåling. I denne afrapportering er der valgt at sam-

menligne første og sidste sundhedstjek. 

Styregruppen for projektet havde som mål at opnå så 

høj deltagelsesgrad i sundhedstjekkene som muligt. 

Derfor udvidede styregruppen sundhedstjekkene med 

en obligatorisk arbejdsmiljøsamtale. 

Alle medarbejdere skulle møde op og deltage i en in-

dividuel arbejdsmiljøsamtale af 15 minutters varighed. 

Målet med arbejdsmiljøsamtalen var at få et billede af, 

hvordan medarbejderne oplevede sundhedsparamet-

res påvirkning af udførsel af arbejdet. Medarbejderne 

blev ydermere forespurgt, hvilken motivation de havde 

for at ændre på nogle af parametrene. Sundhedstjek-

ket lå placeret lige i forlængelse af denne arbejdsmil-

jøsamtale. Sundhedstjekket var frivilligt for medarbej-

derne. 

Sundhedstjek

Vurdering af din arbejdsevne
Når du skal udføre dit arbejde, hvordan vurderer du så?

Vejen er Sund – vejen frem

Dette er dit personlige handleplansark. Husk at følge op på dine målsætninger – gerne i fællesskab 
med dine kolleger.

Vi anbefaler, at du gennemgår hele Sundhedstjekket med SundScore.

Min samlede 
vurdering

Min 
motivation 
for ændring
På en skala fra 0-5

Vægt

Fysiske form 
(kondition)

Fysiske form 
(muskelstyrke)

Energiniveau

Søvn
(udhvilet)

Led– og 
muskelgener

Trivsel

Fællesskab

Navn: Dato Instruktør

Køn:  Mand          Kvinde              Alder: 

Siden sidst - hvordan er det gået?

Hvad har betydet mest for dig?

Deltagelse i projekt ”Vejen er sund” aktiviteter. (Se særskilt ark).

Hvilke ændringer kunne du ønske dig? (Eksempelvis i forhold til mad, bevægelse og fritid)

Samtaleskema fra arbejdsmiljøsamtalerne afholdt årligt i projektet.
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”Vejen er sund”s målsætning for sundhedstjekkene 

var, at 70 % af medarbejderne gennemførte et sund-

hedstjek. Takket være en stor indsats fra ledelsen, 

administrative medarbejdere og tillidsvalgte var del-

tagelsen i sundhedstjekkene i 2015 lige knap 80 % 

og mere end 90 % deltog i arbejdsmiljøsamtalen. I alt 

100 medarbejdere gennemgik således Arbejdsmiljø-

samtale og første Sundhedstjek med SundScore. 

Arbejdsmiljøsamtalen i 2015 viste, at der var god mo-

tivation for indsatser på kondition, muskelstyrke, led- 

og muskelgener, energiniveau og vægt.

I 2016 opnåede ”Vejen er sund” igen flotte resultater 

for deltagelsen i efterårets sundhedstjek. Det var 

skønt med en midtvejsmåling med temmelig gode 

resultater, som viste, vi var på rette vej. Disse resul-

tater er dog ikke medtaget i denne slutevaluering. 

Rapporter fra de to afdelinger og en samlet sammen-

ligningsrapport for årene 2015 og 2016 forefindes og 

kan rekvireres. Ministeriet modtog disse i foråret 2017.

Ved slutmålingen blev vi udfordret af en lettere mod-

stand for at gennemføre sundhedstjekkene blandt 

medarbejderne samtidig med, at vi desværre ikke 

oplevede den samme administrative og ledelsesmæs-

sige fokus på tilmeldingerne. Dette har beklageligvis 

været medvirkende til, at der har været en nedgang i 

antallet af testede medarbejdere. 

Ved optælling af gengangere fra sundhedstjekket i 

2015, som er gentestet i 2017 viser det sig, at 73 % 

af medarbejderne har fuldført begge omgange sund-

hedstjek. Afrapporteringen forholder sig til de data, 

der statistisk må anses som rimelig troværdige.

Resultaterne viser, at der er opnået forbedringer på 

parametrene BMI, blodtryk, lungefunktion, kondital, 

indtagelse af grøntsager, rygning, alkoholforbrug og 

den samlede SundScore. 

”En aften med en kok”. Under kyndig vejledning tilbereder deltagerne en lækker 3-retters menu.

"Vejen er sund" En sundhedsindsats i Drift og Renovation 2015-2017
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Forbedringerne viser sig blandt andet ved, at der er færre svært overvægtige. Dog viser data også, at der 
er sket et svagt fald i antal normalvægtige og en stigning af overvægtige.

Deltagerne har fået en forbedret kondi, idet færre har et lavt og meget lavt kondital og flere har et mid-
del og højt kondital.

Medarbejderne spiser markant flere grøntsager i slutning af projektperioden end i starten. Hvor der i 
starten var 13 %, som spiste 400 gram grøntsager ca. hver dag, er det nu 36 %, som spiser 400 gram 
grøntsager i slutning af projektet.
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Resultater 2015 og 2017
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Over den treårige periode har flere medarbejderne kvittet smøgerne eller reduceret antal cigaretter pr. 
dag. Antallet af ikke-rygere er steget fra 34 % til 49 % og antallet af medarbejdere, der ryger flere end 
20 cigaretter pr. dag er faldet fra 20 % til 6 %.

På den samlede sundhedsscore ses ligeledes en god forbedring idet flere medarbejdere viser en god og 
meget god Sundscore, mens antallet af medarbejdere med lav og middel Sundscore er faldet.

Sundhedstjekkene viser, at der er sket ændringer i fedtprocenten. Flere har en lav fedtprocent og færre 
en anbefalet efter projektets afslutning. Herudover ser vi, at færre har en meget høj fedtprocent og flere 
en høj fedtprocent.

Resultaterne for sundhedstjek og arbejdsmiljøsamtale 2015 – 2016 -2017
Resultaterne for sundhedstjekkene og den motiverende arbejdsmiljøsamtale er på afdelingsvis og samlet 
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På den samlede sundhedsscore ses ligeledes en god forbedring idet flere medarbejdere viser en god og 

meget god Sundscore, mens antallet af medarbejdere med lav og middel Sundscore er faldet.

Sundhedstjekkene viser, at der er sket ændringer i fedtprocenten. Flere har en lav fedtprocent og færre en anbe-

falet efter projektets afslutning. Herudover ser vi, at færre har en meget høj fedtprocent og flere en høj fedtpro-

cent.

Resultaterne for sundhedstjekkene og den motiverende arbejdsmiljøsamtale er på afdelingsvis og samlet set 

årligt blevet præsenteret for begge afdelinger. De afdelingsopdelte rapporter, årligt samlede rapport og sammen-

ligningsrapport for 2015 og 2017 er udarbejdet og kan rekvireres. 

Resultater 2015 og 2017
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Cykelhold hos Renovation – eget indkøb af tre cykler til udlån.
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Projektet skulle ikke ”blot” bæres af sunde, fælles-

skabsskabende aktiviteter for medarbejderne. Fra 

start af var der lagt op til at ledere og tillidsvalgte skulle 

kvalificeres igennem et kursus til at afholde ”sund-

hedssamtaler” med medarbejderne. Dette forstået 

som en kortere, uformel samtale.

Lederne blev i vinteren 2016 bedt om at øve sig 

i sundhedssamtaler ud fra et forslag til en spør-

ge-guide. De skulle eksempelvis spørge ind til: 

”Hvordan det går?”, ”Hvordan har du det?”, ”Hvordan 

går det konkret med at få deltaget i ”Vejen er sund”s 

aktiviteter?” mv. 

Inden lederne satte i gang med at spørge sine medar-

bejderne blev medarbejderne varskoet, at de enkelt-

vis og i mindre grupper kunne blive præsenteret for 

denne lidt nyere tilgang fra lederne.

Tilbagemeldingen fra lederne blev, at samtalerne i sig 

selv ikke var svære, men at medarbejderne ikke lagde 

så meget i samtalen, som projektledelsen og som 

lederne var blevet forlagt om at gøre. Lederne fulgte 

dog ikke den fremlagte opgave helt. Flere valgte at 

følge den udsendte guide slavisk i stedet for at gøre 

det til en uformel "tilfældig" samtale.

Målet med fokus på sundhedssamtaler var, at lederne 

skulle indtænke sundhed i deres daglige ledelsesar-

bejde. Det lykkedes kun delvist, da der i det daglige 

er stor fokus på kerneopgaven. Sundhed opleves, 

som en mindre del af de ledelsesmæssige overvejel-

ser, strategier og værktøjer, men projektet fik taget 

hul på dette fokus. 

Formændene blev gjort opmærksom på, at de med 

deres ledelsesværktøjer kan flytte sundheden hos 

medarbejderne. Dette understøttes af, at to af lederne 

efterfølgende tilkendegav: 

”Vi kan se tegn på en positiv forskel hos medarbej-

derne blandt dem, som deltager aktivt i ”Vejen er 

sund” og dem, som ikke er så aktive”. 

Forskellen ses blandt andet på parametrene syge-

fravær, effektivitet, samarbejde i gruppen, tonen på 

arbejdspladsen samt arbejdsglæde.

Sundhedssamtaler

Vi kan se tegn på en positiv forskel hos medarbejderne blandt dem, som deltager aktivt i 
”Vejen er sund” og dem, som ikke er så aktive. 
ERFARING FRA TO LEDERE 

“
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I Kolding Kommune er sundhed beskrevet, som en del 

af den ledelsesmæssige målsætning (og blandt andet 

målsat som):

•  Kolding Kommune har et mål i arbejdsmiljø- og 

sundhedspolitikken, som går på at "medarbejderne 

udstråler sundhed og arbejdsglæde"

•  Kolding Kommune har et strategisk mål, som går på, 

at "30 % af de kortuddannede medarbejdere ændrer 

sundhedsadfærd i perioden 2015-2017"

Evalueringen af Kolding Kommunes strategiske mål 

tager afsæt i projekt ”Vejen er sund”. Målsætningen 

er vurderet ud fra den opnåede gennemsnitlige Sund-

Score fra de gennemførte sundhedstjek. SundScore 

er en vægtning af 10 fysiologiske målinger og spørgs-

mål på livsstilsområderne – kost, søvn, rygning og 

alkohol. Med afsæt i disse data finder vi, at den gen-

nemsnitlige SundScore har rykket sig svarende til en 

forbedring på 10 %. 

Sundhed som mål i Kolding Kommune

Konklusionen er, at 30 % af de deltagende har ændret 

sundhedsvaner målt på SundScore. De fleste af disse 

har flyttet sig fra en lav SundScore til middel Sund-

Score, dernæst har en del flyttet sig fra middel til god 

SundScore. Data peger på, at indsatsen primært har 

løftet medarbejdere fra den lave ende af SundScore.

”Sundhedshjul” – Individuel samtale med den enkelte medarbejder om, hvordan ”Sundhedshjulet” kan forbedres. 

”Hjulet” tilstræbes at være så udfyldt og altså grønt, som muligt.
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Det fremadrettede sundhedsarbejde
Projektet står i forhold til den sundhedsledelsesmæs-

sige del tilbage med et par slutlige udfordringer i Drif-

ten og Renovation Kolding Kommune:

Hvordan sikrer vi ledelsesmæssigt, at sundhedsind-

satsen fortsætter efter projektperioden udløber ultimo 

2017? 

Svaret herpå er, at der fra områdeledelsens side er 

markeret, at de enkelte afdelingsledere skal indarbejde 

sundhedsarbejdet i deres ledelsesstrategier, og at der 

lokalt arbejdes ud fra disse strategier.

Hvordan kan vi fremadrettet med ledelsesmæssige 

greb påvirke og meget gerne flytte den store del af 

ubevidst ikke-aktive medarbejdere til at blive be-

vidst-aktive i sundhed på arbejdspladsen?

Et muligt svar herpå er, at Kolding Kommune tager an-

svar herfor ved at uddanne ledere til at se sundhed i et 

bredt perspektiv og som en naturlig del af ledelsesar-

bejdet. Uddannelsen kan bygge på at se på sundhed 

ud fra forskellige ledelsesmæssige perspektiver og 

derudfra indarbejde det i ledernes ledelsespraksis.

Hvilke strategier og strukturer understøtter sundheds-

indsatsen på arbejdspladsen efter projektets ophør?

Et bud kunne være at betragte sundhed ud fra et 

bredt perspektiv, hvor sundhed forstås som ”det gode 

liv”. Så vil sundhed skabes i samspil mellem individ og 

de rammer, individet er en del af, og sundhed bliver et 

motivationsmiddel til ”det gode liv”. 

Sundhed er således mere end KRAM-faktorerne 

(kost, rygning, alkohol og motion) og påvirkes af 

hverdagslivsforhold eksempelvis via kultur, relationer, 

økonomi, bolig, familie og arbejde. Disse faktorer er 

medbestemmende for den hverdagspraksis, som i 

mange tilfælde konkurrerer med den sunde praksis. I 

dette perspektiv bør arbejdspladsen med strukturer 

og strategier understøtte medarbejdernes hverdags-

livsforhold. Således at den sunde praksis bliver en 

naturlig del af arbejdsdagen og den bærende kultur på 

arbejdspladsen.

Femte delkonklusion:

Sundhed er mange ting – og må meget 

gerne forstås som ”Det gode liv”.
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Projekt ”Vejen er sund” har været en del af Kolding 

Kommunes strategiske mål om at ændre sundhedsva-

ner blandt kortuddannede medarbejdere. Forudsæt-

ningen for succes tilskrev projektet, at medarbejderne 

kom til at udvise interesse for at ændre sundhedsva-

ner og lyst til at deltage i projektets initiativer.

Projektet er lykkedes ved, at medarbejderne inden 

for målgruppen kan fremvise målbare ændringer på 

sundhedsvanerne.

Det har været afgørende for succesen i ”Vejen er 

sund”, at der hurtigt blev skabt gode relationer mel-

lem deltagerne og projektledelsen. Gode relationer 

er en forudsætning for engagement indenfor denne 

målgruppe. Til den gode relation hører også, at pro-

jektledelsen tør optræde uhøjtideligt og uformelt. 

Herudover har succesen været båret af nøglepersoner 

i virksomheden. Det har i dette tilfælde været admi-

nistrative medarbejdere, samt en ”husmor” i form af 

rengøringsassistent. Disse tog opgaven på sig og ”sty-

rede med hård hånd” mændenes deltagelse. Desuden 

har tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter været 

væsentlige bidragsydere til processen. Alle disse nøg-

lepersoner har relationelle styrker overfor medarbejder 

og kollegaer.

Ledelsens opbakning til indsatsen og vilje til at lade os 

”forstyrre” den daglige drift har ligeledes været en vig-

tig brik i, at medarbejderne ændrede sundhedsvaner.

Sundhedsambassadørernes opgave bestod i at være 

den forankrende del af indsatsen og tage ansvar for at 

videreføre og udvikle sundhedsinitiativer. Dette har vist 

sig at være en lang og udfordrende proces. Allerede 

midtvejs i indsatsen optræder mange sundhedsam-

bassadører på papiret og ganske få er aktive ambas-

sadører. Dem, som er aktive, er som nævnt ovenfor 

i forvejen nøglepersoner i organisationen i form af 

”husmor”, tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Sluttelig optalt har ”Vejen er sund” 4-5 aktive sund-

hedsambassadører og er altså reduceret med 80 % 

på denne nøglefunktion i projektet. Konklusionen kan 

være, at sundhedsambassadørerne får størst værdi, 

når den enkeltes relationelle kompetencer er høje. 

Største del af aktiviteterne udspringer af medarbejder-

nes initiativ, hvilket har været en væsentlig grundsten 

i indsatsen. ”Vejen er sund” har blandt andet bygget 

på teori om indre motivation for at skabe grundlag for 

ændring af sundhedsvaner. Indre motivation styrkes 

gennem oplevelsen af medbestemmelse, fællesskab 

og at kunne (fx deltage i en aktiviteten). 

”Vejen er sund”s inddragelse af medarbejderne i pro-

jektet, og det at skabe mening med indsatsen, har vist 

sig at være givet godt ud. Deltagernes formulering af 

værdierne HUMOR, FÆLLESSKAB OG ENERGI har 

været basis for aktiviteterne i ”Vejen er sund”. Medar-

bejderne fik formuleret sundhed som ”det gode liv” og 

dermed omhandlende andet end kost, rygning, alko-

hol og motion. En definition, som betinger, at sund-

hedsbudskaber nedtones og sundhedsmedarbejder-

ne og projektledelsen ikke står med løftet pegefinger. 

Resultaterne viser, at en nedtonet eksplicit fokus på fx 

røg og indtag af grøntsager har givet bonus.

At ændre sundhedsvaner for kortuddannede mænd 

handler i høj grad om en kulturændring. Den treårige 

indsats har skabt et godt fundament, men er langt fra 

nok til at skabe en varig kulturændring. Det fordrer 

vedvarende ledelsesmæssig fokus og tager tid. 

Konklusion

Giv tid og hvad du drømte skønt, du skal i sandhed skue. 
B. S. INGEMANN, ”I SNE STÅR URT OG BUSK I SKJUL"

“

Fakta

Sundhedsindsatsen ”Vejen er sund” har positivt 

 understøttet nedenstående nationale sundhedsmål:

•  Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes 

 (nationalt mål nr. 1). 

•  Flere voksne skal trives og have god mental 

 sundhed (nationalt mål nr. 3) 

•  Flere skal vælge et røgfrit liv (nationalt mål nr. 4)

•  Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen (nationalt 

mål nr. 7). 
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Øverst:

Workshopdeltagerne ”klunser” om værdierne.

Nederst:

Projektlederne Trine Kyed, Dansk Firmaidrætsforbund 

og Ingo Hahn, Kolding Kommune, til et af stormø-

derne med medarbejderne. Vi forsøger at være lidt 

uformelle :)
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