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Formål

Inspiration til hvordan I som arbejdsplads kan sætte 

fokus på at reducere kroppens belastninger og 
gener ved træning og øvelser i arbejdsdagen



5 minutters træning



Tag temperaturen hos jeres kolleger….
Stående møde - find makker som du ikke arbejder sammen med til dagligt

• Hvordan var det at lave øvelser for dig? 

• Er det allerede noget I gør hos jer på arbejde?

• Hvad ville dine kolleger sige til at lave øvelser på jobbet? 
”De ville synes det var fedt, fordi…..”

”De ville synes det var noget mærkeligt noget at gøre på arbejde, fordi……”



Side 7 Tuesday, 
September 17, 2019



Ergonomi handler om at skabe fysisk arbejdsevne

Det ergonomiske paradoks

Til trods for en række forebyggende tiltag og automatisering, får flere og flere 
medarbejdere daglige smerter i kroppen og føler sig fysisk anstrengte.

(Kilde: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø)



Udvikling i smerter
Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 



Styrketræning af ømme muskler

Kilde: Lars Andersen, NFA

Styrketræning af ømme muskler:

• Øger blodgennemstrømningen -> mere ilt til de 
musklerne

• Øger processen hvormed proteiner nedbrydes 
og opbygges -> skadet væv genopbygges derfor 
hurtigere.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dVkCiqof31M


4 HV



Træning sammen med kolleger

”Vores resultater viser, at man slår to fluer med et smæk og både forbedrer medarbejdernes 
fysiske helbred og opnår positive samarbejdsrelationer, når man afsætter tid til fælles 
træning for kollegaerne i arbejdstiden”

Professor Lars Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø



Stillesiddende arbejde



NEAT – Non Exercise Activity Thermogenesis
Kilde: Forsker J. A. Levine

NEAT er betegnelse for ”ikke-motionslignende fysisk aktivitet”.

NEAT øger stofskiftet.

Småbevægelser i hverdagen – sammenhæng mellem dosis og effekt; så jo mere vi laver, 
desto større metabolisk effekt.

NEAT handler om summen af alle de små ting. 

Sidde frem for at ligge

Stå frem for at sidde

Gå frem for at stå



Hårdt fysisk arbejde = fysisk træning?

Kilde: Kilde: Nationalt forskningscenter for Arbejdsmiljø: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Billeder-og-
logoer/Billeder/Bestyrelsesbilleder/Faktaark/faktaark-47-arbejde-kondi.pdf



Balance i fysisk aktivitet

For høj fysisk 
aktivitet

Fysisk 
aktivitet

For lav fysisk 
aktivitet

Overbelastning af strukturer
Fysisk aktivitet er skadelig pga:
• For intensiv/kraftig 
• For lang varighed
• Uden tilstrækkelig pauser
• Belastende stillinger og bevægelser

Sund belastning af strukturer
Fysisk aktivitet er sund pga:
• Høj intensitet med kort varighed
• Dynamiske og ikke-belastende 

stillinger og bevægelser
• Tilstrækkelige pauser

Underbelastning af strukturer
Fysisk aktivitet er utilstrækkelig pga:
• For lidt intensitet/kraft
• For kort varighed
• Statiske stillinger og bevægelser
• Manglende variation

Smerter uden vævsskade

Smerter med vævsskade

DOMS

Vedligehold og opbygning af krop

Smerter uden vævsskade



Elastiktræning



Hvad skal der til……

Hvad skal der til for at få træning og 
øvelser i gang hos jer?











Træning på arbejde
Hvad skal der til?

Lidt har også ret

Gør det simpelt

Træning på jobbet er en motivation til at gøre mere

Periodevis fokus



Fit work design

Hvordan tilrettelægger vi og organiserer arbejdet, således at det 
fremmer sundhed og arbejdskapacitet uden at det går ud over 
produktivitet og tid til kerneopgaven?

Kilde: NFA, Andreas Holtermann



Fit work design i praksis – win-win

”De meldte ud til forældrene, at børnene skulle 
afleveres inden klokken otte to faste dage om 
ugen. Så stod pædagogerne klar i løbetøj og 
med løbecykler til børnene, og så løb og cyklede 
de ned til vandet i grupper med forskellige 
tempi. Ved vandet lavede pædagogerne små 
stationer med træningsøvelser og bakkeløb, og 
så lavede de dem på skift, mens de andre holdt 
øje med børnene, som kastede med smutsten 
og hyggede sig.”

Kilde: https://mitarbejdsmiljo.dk/artikler/guldlok-princippet-i-praksis-paedagoger-og-boern-blev-sundere-sammen

https://mitarbejdsmiljo.dk/artikler/guldlok-princippet-i-praksis-paedagoger-og-boern-blev-sundere-sammen


Tak for i dag ☺


