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» Strategi for ergonomien: OL på BFH

» Startskuddet….

» Fra tilbud til drift…
Afdeling
Kontaktperson, inkl. mail
og tlf.
Hvor kan træningen
foregå lokalt på
afdelingen uden at genere
patienter eller andet
arbejdende personale
Dage og tidspunkter, der
passer jer, mellem kl. 7-9
eller kl. 14-16
Specielle ønsker for
træning:
Nakke - skulder - arme
Ryg
Ben
Pulstræning

» Kvalitetssikring
Instruktør valg

Øvelsesvalg

» 10 minutters træning in reality

Vinter: medio januar -> april (9-10 uger)
Efterår: primo september -> nov-/ december (9-10 uger)
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» Evaluering af indsatsen
Evaluering: ”10 minutters træning i arbejdstiden,”
Afdeling:
Marker på en skala fra 1-10:
•Hvor tilfreds har I været med tilbuddet om 10 min. træning?
0_________________________________________5_________________________________________10
Slet ikke
Fuldt tilfreds
•Hvor tilfreds har I været med instruktørerne?
0_________________________________________5_________________________________________10
Slet ikke
Fuldt tilfreds
•I hvilken grad er der afsat tid og ressourcer til medarbejdernes deltagelse?
•Har du oplevet træningen som relevant for jeres afdeling?
•Hvilke barrierer har I oplevet for at gennemføre regelmæssig træning på jeres afdeling?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

•Hvilke positive eller negative ting har I oplevet blandt medarbejderne som følge af projektet
(overskud, energi, arbejdsglæde, skader, tidspres til arbejdet m.v.)?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

•Andre kommentarer:

» Kommentarer fra deltagerne (2014+2015)
Fantastisk tilbud for mit arbejdsmiljø, tak!
Har oplevet træningen som hård, savner opvarmning
At kunne træde 10 min ud af jobbet og fokusere på sig selv, er helt sikkert til gavn for patienterne
Frisk pust i hverdagen, nogle øvelser som jeg ikke troede jeg kunne, fik jeg gennemført m.hj.a
dygtige instruktører
Pga den øget trivsel, vil jeg gerne have at træningen fortsætter, man har det godt bagefter og det
er sjovt med andre kolleger.

Sjovt, hyggeligt og ømme lårmuskler
Herligt, frisk pust i en ellers travl hverdag!
Søde, inspirerende instruktører, godt program trods kort tid!
Vi griner meget og det er jo helende i sig selv.

Fra kvalitativ evaluering (2014):
For andre skyldes fravalget af træningen, at det er svært at prioritere træningen frem for andre
arbejdsopgaver, idet træningstidspunktet ikke er ideelt for alle.

» Flere kommentarer fra 2015
Da jeg er sekretær og meget stillesiddende er det super at der er den mulighed
Dejligt afbræk i dagligdagen. Måske lidt mere fokus på korrekt udførsel af øvelser så
folk ikke får forkert ømme muskler. Og en form for strække/yoga øvelser indarbejdet
ville være godt. Da vi jo laver forflytninger som belaster.
Træning i afdelingen fast over længere tid, vil give mere fysisk bedring, år jeg nu ikke
træner mere i fritiden.
Mærker ikke fysisk bedring, men psykisk i form af god stemning. Der er altid god
stemning under og efter.
Mere arbejdsglæde og socialt med mine kollegaer har givet anledning til grin og samvær
på en ny måde.
Tak for endnu en omgang træning af de dygtige instruktører. Vi går glad derfra hver
gang.
Superstart på dagen. Flere gode øvelser jeg ikke kender. Det er SÅ skønt.
For hver træning bliver man mindet om, hvor lidt der skal til for at røre
musklerne/træne på en hensigtsmæssig og rolig måde. Det bliver grint og der er nærvær
mellem personalet.
En rigtig god ide, vi har også fået snakket mere med vores 'naboer' KFNM og
Sterilcentralen.
Havde problemer med skuldre - de er nu væk. Et godt sammenhold er vigtigt!
Det er nogle gode trænere og det er rart at de er så forskellige og bruger forskellige
træningsmetoder.
Perfekt - tak.

» 2014 + 2016

Positive indikatorer:




”Ildsjæle” på afdelingen
Forskellige undervisere og variation i øvelser
Målrettede øvelser til de enkelte afdelinger

Begrænsende faktorer:



For ”crossfit”-agtige øvelser
Der skal kommunikeres tydeligere

Forslag til forbedringer:




Øvelseskatalog med navne på de enkelte øvelser
Flere morgentider
Musik

» Artikler 2015

» Anerkendelse
Fra artikel på Insite efter 2015
”Det er afgørende for hospitalet og
for patienterne, at vores personale
trives i deres dagligdag. Og hvis
10 minutters træning kan gøre en
afgørende forskel for arbejdsglæden,
så er de rigtig godt givet ud.”
fortæller Hospitalsdirektør
Janne Elsborg om initiativet.

» Den uundværlige PR…..fra Insite 2015
En succes, der er kommet for at blive
Hospitalets personale melder meget positivt tilbage og føler en
afgørende forskel i deres hverdag.
Personalet melder blandt andet:
•

Det er sjovt, at 10 minutters træning kan gøre så meget

•

Det giver arbejdsglæde og virker afstressende

•

Giver mindre hovedpine og færre nakkespændinger

•

Det er dejligt om morgenen at starte dagen med at grine samme – giver god
energi

•

Træning sidst på dagen gør, at man får lagt arbejdet fra sig

Keep it simple…..

»End slide

Follow ALECTIA
www.linkedin.com/company/alectia
www.alectia.com

