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Hvem er jeg? 

 Åshild Loland, 31 år 

 Utdannet ergoterapeut i 2005 

 Jobbet i Hjelp24 siden 2007. Stamina Helse siden 2011 

 5 år som HMS -rådgiver  

 Siste året med salg 

 Tar master i ledelse, deltid BI 

 Elsker å jobbe med bedrifter og prosjekter   

 

2 



Stamina Helse 

 40 bedriftshelsetjeneste kontorer (blå) 

 Godkjent BHT – ISO sertifisert 

 

Stamina Trening 

 59 treningssentre (rød) 

 

Nimi - Norsk idrettsmedisinsk institutt 

 Operasjoner, spesialister, rehabilitering 

 Sykehus i de største byene 

 Forskningsmiljø innen muskel og skjelettlidelser 
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Stamina Helse har flere underavdelinger: 

 

- Stamina Census        

 Eget fagmiljø innenfor arbeidsmiljøkartlegging (MTM) 

- Stamina Interaktiv (Larvik) 

 Eget web-basert HMS verktøy 

- Stamina Kursavdeling  

 Lovpålagte HMS kurs 
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Stamina Helse avdeling Agder 

 

 

 

21 fast ansatte  

 

Arbeidsmedisiner (2)   Psykolog 

Offshore/sjømannslege   Krisetraumatolog   

Yrkeshygieniker/verneingeniør  Familieterapeut 

Ergoterapeut     Sykepleier (6) 

Fysioterapeut (3)         Helsesekretær (2) 

     

 Kontorer i Sørlandsparken og på Stoa i Arendal 

 Arbeidsrettet rehabilitering på Lund 

 400 kunder (private bedrifter og kommuner) 
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Bedriftshelsetjeneste for knutepunkt Sørlandet  
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 Anbud med 3 års varighet 

 Søgne kommune 

 Sogndalen kommune 

 Birkenes kommune 

 Lillesand kommune 

 Vennesla kommune 

 Iveland kommune 

 



Avdekke behov, 
kartlegging 

Handlingsplan 

Gjennomføre 
aktiviteter 

Deltakelse i 
AMU 

Følge opp, 
evaluere og 

revidere 

Rapportere 

Helhetlig tilnærming for å nå bedriftens mål 

Vi jobber systematisk sammen med kundene våre 

 

 

Bedriftens behov, 
helsestrategi,  
planer og mål 

K J E R N E  



Vennesla kommune 

 Vennesla kommune har over 12.000 innbyggere 

 Kommunen er organisert i enheter 

 Vennesla kommune har 27 enheter 

 Personalavdelingen følger opp enheter med høyt fravær 

 Samarbeid med Hægelandsheimen starter… 
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Foten er roten 

Prosjekt i Vennesla kommune 
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Utfordringer 

 Høyt fravær – 16% første kvartal 2011 

 Mye muskel og skjelettlidelser  

 Noe måtte gjøres! 

 Stamina Helse (Hjelp24) ble koblet på saken 
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Gode tiltak som var prøvd ut 

 Leder har fokus på ansatte 

 Aktiv vernetjeneste 

 Ergonomi – gode hjelpemidler og teknikker 

 Treningsrom 

 Trening etter arbeidstid 

 

  ….. men fraværet var fremdeles høyt        
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Hvorfor satse på sko? 

 Helsepersonell, renholdere, kjøkkenpersonell går alle på harde 

gulv 

 Stresset muskulatur og skjelett gir økt belastningslidelser 

 Føttene er kroppens grunnmur og basis for velvære 

 Gode sko gir føring for hvordan du belaster knær, bekken, 

hofter og rygg 

 Mange ansatte gikk på gamle og slitte sko.. 
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 Vi går gjennomsnittlig 35.000- 40.000 mil i løpet av livet 

 Det tilsvarer 9 til 10 ganger rundt jorda 

 

 

 

 

 Ville du kjørt en bil så langt uten å skifte dekk? 
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 God forankring hos leder 

 

 

 

 

 

 

      Anita B. Åsan leder for Hægelandsheimen 
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Basisfot  

 Norges ledene helseforetak innen føtter 

 Autoriserte fotterapeuter over hele landet 

 Målet er å gi deg en bedre hverdag med sunnere føtter 

 Bruker et spesielt materiale som virker støtdempende i sålen 

 En person som veier 70 kg sparer 11 kg pr. skritt 

 Spesialtilpasset såle som hjelper til med hælspore, 

tverrplattfot, hulfot, plattfot, plantarfacitt/betennelse 
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Foten er roten - prosjektet 

 42 av 50 ansatte deltok i prosjektet 

 Helsepersonell, renholdere, kontorpersonell, kjøkkenpersonell 

 Kartleggingsskjema på grad av smerter (Stamina Helse) 

 Alle fikk beina skannet av fotterapeut (Basisfot) 

 Tilpasset sandaler, tette sko og kjøkkensko 

 Egenandel 500,- 
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Konsultasjon:  

 

Statisk og dynamisk avtrykk for å finne feilstilling og belastningspunkter  



Utvikling i fravær 

År 1.Kvartal 2. Kvartal 3.Kvartal 4.Kvartal Totalt pr 31.12 

2009 

Sykefravær 15,40 8, 80 12,40 14,90 12,80 

2010 

Sykefravær 9,10 11,70 9,00 13,10 11,20 

2011 

Sykefravær 16,00 10,50 12,60 8,20 11,90 

2012 

Sykefravær 6,30 4,20 7,20 9,0 6,7 
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Sammenheng mellom helseplager og fravær 

1. Måling (før de fikk nys sko) 

 35 % hadde redusert arbeidsinnsats grunnet plager 

 31 % hadde fått behandling siste 6mnd grunnet plager 

 16,7 % hadde sykefravær de siste 6mnd grunnet plager 

2. Måling  (etter 12 mnd) 

 12, 5 % hadde redusert arbeidsinnsats grunnet plager 

 8, 3 % hadde fått behandling siste 6mnd grunnet plager 

 6,6 % hadde sykefravær siste 6mnd grunnet plager 
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Resultater 

 Etter et år var sykefraværet halvert 

 De ansatte rapporterer mindre arbeidsrelatert sykefravær 

 Belastningslidelsene er gått ned 

 De ansatte rapporterer bedre trivsel 

 Verneombudet utsatte planlagt hofteoperasjon 

 Vennesla kommune vant denne uken IA prisen i Vest-Agder 

 Vennesla kommune vurderer i disse dager om de skal lansere 

lignende prosjekt i hele kommunen i 2014 
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Spørsmål? 

Presentasjonens tittel 23 

 



Takk for oppmerksomheten. 


