
1

➜ergonominyt

ERGONOMINYT: Maj 2013, www.ergonomi.dk

Nyhedsbrev for fysio- og ergoterapeuter i Danmark

Motion på jobbet er 
fysisk efteruddannelse
Din livsstil bestemmer din skatteprocent, og derfor vedrører den enkeltes 
kost- og motionsvaner også fællesskabet og arbejdspladsen. Men den 
konstatering er der rigtig meget sprængstof og etiske dilemmaer i, fastslår 
sundhedsforsker Bente Klarlund Pedersen. 

Mulighed for motion på jobbet skal ses 
som en fysisk efteruddannelse, arbejds-
giveren har pligt til at sørge for – ikke 
som et frynsegode, man skal forhandle 
sig til, lyder det fra professor og sund-
hedsforsker Bente Klarlund Pedersen.
 

Motionsrum på arbejdspladsen og tid til 
en tur på løbebåndet eller spinning-
cyklen i arbejdstiden lyder som luksus 
i manges øre.  Men den tankegang er 

forældet, og det er på høje tid at gøre op med 
den, mener professor ved Rigshospitalet, læge 
Bente Klarlund Pedersen.  Vi skal holde op med 
at opfatte motion på jobbet som et frynsegode 
på linje med gratis frugt og firmaudflugter, for 
det blokerer for en hårdt tiltrængt indsats mod 
nedslidning på jobbet. 

›

Af Ulla Skovsbøl, freelanvejournalist
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”Det er utrolig vigtigt, hvordan vi taler om det her. 
Når vi siger ”motion i arbejdstiden” lyder det som 
noget, man forhandler sig til ud fra devisen, at hvis 
ikke vi kan få højere løn, så vil vi i det mindste have 
motion. Men det er en helt forkert indstilling, for 
fysisk aktivitet er et middel til forebygge, at man bli-
ver nedslidt og syg af arbejdet,” siger  læge Bente 
Klarlund Pedersen.

Derfor har hun opfundet begrebet ”fysisk 
efteruddannelse.” Mens nogle mener, det 
udelukkende er op til den enkelte at holde sig i 
form, mener hun, at virksomhederne også har 
et grundlæggende ansvar for, at de ansatte ikke 
bliver syge og nedslidte af at gå på arbejde.

”Vi har regler for det fysiske arbejdsmiljø og farlige 
stoffer på arbejdspladsen, og vi overlader det ikke 
til den enkelte at medbringe høreværn og hjelm. 
På samme måde skal det heller ikke være op til den 
enkelte at forebygge nedslidning,” siger hun.

Forebyggelsen skal ske i løbet af arbejdsdagen, 
for der er i dag forskningsmæssigt belæg for,  
at stillesiddende arbejde påvirker stofskiftet i 
en grad, der gør det umuligt at kompensere 
tilstrækkeligt for en hel dags fysisk passivitet 
med 30 aktive minutter i motionscenteret efter 
arbejdstid, forklarer hun. Og den logiske kon-
sekvens af den viden er at indlægge træning i 
arbejdstiden – for eksempel tre gange 45 minut-
ter i løbet af en uge. 

Holdbart arbejdsliv tegner godt 
Københavns Kommune er netop i gang med et 
forsøg, hvor personalet på 11 plejehjem træner 
to gange 45 minutter hver uge. Det sker i pro-
jektet ”Holdbart arbejdsliv.” Det er obligatoriske 
at deltage både i træning og undervisning i ar-
bejdstiden, og der er penge til vikardækning som 
kompensation for den tid, der går med træning.  
Ind til videre har det været en succes, fortæller 

fysioterapeut Helene Invernizzi, som er arbejds-
miljøkonsulent ved Arbejdsmiljø København. 
Hun tror på modellen. 

Målet med projektet er at træne plejepersonalet 
op til undgå nedslidning, og det ser allerede nu 
ud til at arbejdet glider lettere, fordi medar-
bejderne bliver fysisk stærkere. Vikartimerne, 
som er afsat til at kompensere for fraværet, 
bliver ikke brugt, og det det tyder på, de når det 
samme på kortere tid. 

”De får flere kræfter til arbejdet, og de lærer at 
kigge på deres eget arbejdsmiljø og spotte belastnin-
gerne”, siger Helene Invernizzi. ”Med rengø-
ringsfolkene træner vi også bedre arbejdsteknik og 
rygøvelser, de kan bruge forebyggende i hverdagen. 
Det løft, det giver mennesker, som ikke er vant til 
fysisk træning, er virkelig overbevisende”. 

På længere sigt forventer kommunen, at trænin-
gen vil give lavere sygefravær, men om det reelt 
bliver resultatet, er for tidligt at vurdere. 

”Vi har ikke de hårde facts fra evaluering endnu, 
men det tegner lovende,” siger Helene Invernizzi. 

›

”Jeg er overrasket over, hvor lidt modstand, der 
har været mod obligatorisk træning hos medar-
bejderne. Jeg havde regnet med, der ville være 
flere, som var bange for det eller ikke havde lyst til 
træningen, men det oplever vi faktisk ikke,” Siger 
Siger Helene Invernizzi, som er arbejdsmiljøkon-
sulent ved Arbejdsmiljø København
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Kondital og jobmuligheder 
Der er solid dokumentation for, at medarbej-
dere med dårlig kondition og styrke har sværere 
ved at klare arbejdet end kolleger i bedre form. 
Samtidig har de har større risiko for at blive 
syge og hurtigt nedslidte af jobbet. Men det er 
ikke nødvendigvis nemt at overbevise arbejds-
givere om, at fysisk efteruddannelse er svaret 
på det problem.  Det øgede fokus på medar-
bejdernes sundhed kan tværtimod komme til at 
virke som sorteringsmekanisme ved ansættelse. 
Men det er der ikke grund til at bekymre sig 
over, mener fysioterapeut Thomas Höfelsaur, 
der i sin virksomhed Making Sense driver to 
træningscentre og en klinik med fjorten fysiote-
rapeuter.

”Der er så meget evidens for, at træning har en 
kæmpe betydning for, hvad du producerer på dit ar-
bejde, så hvorfor må jeg ikke som arbejdsgiver stille 
krav til mine medarbejderes sundhed?” spørger 
Fysioterapeut, Thomas Höfelsaur, retorisk.

”Min filosofi er, at jeg vil beholde medarbejderne 
længe, og hvis de er overvægtige, ryger og ikke 
dyrker motion nu, så holder de ikke så længe. På sigt 
får de nogle skavanker og kan ikke yde det samme.¨

Når han ansætter en ny medarbejder, må han 
gerne kigge på eksamensbeviser og vælge 
den, der har de bedstekarakterer, men det er 
bandlyst at stille krav til BMI og kondital. Det 
synes Thomas Höfelsaur er urimeligt, og han 
kan sagtens forestille sig en fremtid, hvor han 
vil sortere jobansøgere efter deres kondital og 
giver højere løn til dem, der er i god form. Og 
vel at mærke gøre det uden at nogen ser skævt 
til ham. Om fem-ti år vil det være helt legitimt, 
forudser han.

Etisk udfordring  
Thomas Höfelsaur fremtidsvision er imidlertid 
ikke Bente Klarlunds ønskedrøm.

”Jeg mener, det er arbejdspladsen uvedkommende, 
om man motionere i sin fritid eller ej. Hvis man 
ikke har lyst til at motionere efter arbejde, er det 
ikke noget arbejdsgiveren skal blande sig i.” siger 
læge Bente Klarlund Pedersen.

Hun påpeger, at den type krav vil få alvorlig 
social slagside, fordi de medarbejdere, som er i 
dårligst fysisk form også typisk er lavest ud-
dannede og svagest stillet på arbejdsmarkedet. 
De kan nemt blive ofre for en dobbelt frasor-
teringsmekanisme, hvis sundhedskrav bliver en 
del af jobkvalifikationerne. 

”Stigmatiseringen af de svageste lurer lige om 
hjørnet. Når vi har så meget fokus på, at alle skal 
leve sundt, sker der nemt en stigmatisering af dem, 
som ikke dyrker motion og spiser økologisk. Den store 
etiske udfordring ligger i den polarisering, der er i 
sundheden,” siger Bente Klarlund Pedersen.

›

”Der er så meget evidens for, at træning har en 
kæmpe betydning for, hvad du producerer på dit 
arbejde, så hvorfor må jeg ikke som arbejdsgiver 
stille krav til mine medarbejderes sundhed?” 
spørger Fysioterapeut, Thomas Höfelsaur
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Livsstilssygdomme er heller ikke altid udtryk 
for et frit valg, men kan også være resultatet af 
genetiske, sociale og kulturelle faktorer og af 
ydre rammer, der har med infrastruktur, by-
planlægning og politiske beslutninger at gøre, 
påpeger hun. Det kan seniorrådgiver Conny 
Berggren fra Arbejdsmiljøeksperterne levere et 
slående eksempel på.  Hun har gennem en år-
række stået for sundhedstjek af de ansatte på en 
stor virksomhed med mange udstationeringer. 
Der oplever hun, at folk tit har tabt sig fem-seks 
kilo, når de kommer hjem fra et halvt år i Kina, 
mens det ikke var usædvanligt at tage tolv kilo 
på efter den samme periode i USA.

”Det viser, at rammerne er bestemmende for vores 
sundhed og fysiske form. Det er rammerne for vores 
liv, som afgør, hvor meget vi bevæger os, og hvad og 
hvor meget vi spiser,” siger seniorrådgiver Conny 
Berggren. 

I Kina får man serveret små portioner med 
mange grønsager og kun lidt fedt. I USA hører 
cola og bjerge af feddryppende pomfritter som 
regel til standardmenuen, og byerne er ikke 

indrettet til bløde trafikanter, så det kan praktisk 
taget være umuligt at gå eller cykle til arbejde. 

”Hvis vi mener noget alvorligt med at ville forbedre 
sundheden, så er det derfor rammerne og ikke det 
enkelte individ, vi skal fokuserer på,  ikke udeluk-
kende på individet,” siger seniorrådgiver Conny 
Berggren. 

NEAT på alles læber 
Rammerne for fysisk aktivitet i hverdagslivet 
og på jobbet skaber man ifølge Bente Klarlund 
ved at gøre mulighederne synlige, tilgængelige 
og varierede.  Som supplement til fysisk efter-
uddannelse er det derfor afgørende at indrette 
arbejdspladsen, så alle får gået nogle flere skridt 
eller rejst sig op og sat sig ned flere gange i 
løbet af dagen. 

Det kan gøres på mange måder.  Sidsel Brinch, 
der er arbejdsmiljøkonsulent i Frederikshavn 
Kommune, levere et lille, men godt eksempel: 
For at få de kontoransatte til at bevæge sig 
mere, er der nu 15 om hver papirkurv i kom-
munens IT-afdeling. Det betyder, at alle nød-
vendigvis skal op at stå og gå lidt mange gange i 
løbet af dagen. Det er ikke noget, man nødven-
digvis lægger meget mærke til, men det har en 
effekt. 

Den form for aktivitet giver nemlig, hvad sund-
hedsforskere kalder NEAT: ”Non exercise ac-
tivity thermogenesis.” NEAT er defineret som 
den energi, vi bruger på alt andet end at sove, 
spise og dyrke sport. Det er endnu ikke fuldt 
belyst, hvordan NEAT reguleres, men man ved, 
at summen af mange små bevægelser har stor 
betydning for stofskiftet. Derfor er det vigtigt, 
at både medarbejdere og de fysio-og ergotera-
peuter, der arbejder med arbejdsmiljø, tænker 
på NEAT i hverdagen, mener Bente Klarlund.  
De kan lige så godt først som sidst øve sig at 
udtale de kringlede ord bag forkortelsen: ”Non 
exercise activity thermogenesis.” 

n

”Rammerne er bestemmende for vores sundhed 
og fysiske form. Det er rammerne for vores liv, 
som afgør, hvor meget vi bevæger os, og hvad og 
hvor meget vi spiser,” siger seniorrådgiver Conny 
Berggren. 


