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KomDaVel 
Et nærværsprosjekt fra NHO Service  



Norservicegruppen  

- 50 år i 2011! 

• En av landets største attføringsbedrifter 





Hovedmål 

• Teste ut hvilke virkemidler som medfører 

redusert sykefravær som senere kan tas i bruk 

på bransjenivå innenfor flere av NHO Service 

sine områder. 

 

• Operative mål 

 

1. Øke arbeidsnærværet med 20 % 

2. Øke medarbeidertilfredshet med 15 % 

3. Redusere turnover med 10 % 

 



5 deltagende bedrifter i Trondheimsregionen 

http://www.insider.no/index.asp


Ressurser og fagkompetanse 

Viseadm.direktør i 

NHO Service,  

Anne Jensen 

Direktør for arbeidsliv i 

NHO Service,  

Terje Nygaard 

Utviklingssjef i 

NHO Service,  

Tore Barlo 

Prosjekteier  

HR-sjef i  

ISS Facility Services AS 

Kristin Flagstad 

Daglig leder i  

TRS AS,  
Lise Thun 

Rågiver i NAV 

arbeidslivssenter 

Sør-Trøndelag  

Wenche Odden 

Prosjektleder  i 

Norservice Karriere   

Geir Fosland 

Fysioterapeut i 

Helsehuset Salis,  

Ole Petter Ramfjord 



Helsetrappa 
O

v
e

rs
k
u

d
d

, 
p

re
s
ta

s
jo

n
e
r 

o
g

 

a
rb

e
id

s
g

le
d

e
 

Helse Uhelse 

Tiltak rettes mot de 
som går opp og ned 
trappa 



Karriere 4 Life 
- et prosjekt fra Norservice Karriere 

• Prosjektet er en felles 
leveranse fra 
Norservice Karriere i 
samarbeid med 
NTNU-professorene 
Jan Hoff og Jan 
Helgerud via 
selskapet 4 Life  

• Implementere 
metodikk i 
sykefraværsarbeidet 
som har vist seg å 
være effektiv 
gjennom forskning - 
Sollan 

• Effektiv og 
forskningsbasert 
trening som gir effekt 
i form av målbart 
lavere sykefravær  

 

 
Kartlegging 
Ressurs- og  
helseprofil 

ALLE 

Funksjons- 
fremmende 

trening 
2 g pr uke i 12 

uker 

Karriere-
veiledning/ 
funksjons-
vurdering  
3 samtaler  

 
Gruppe-

veiledning 
 

 



Jan Hoff og Jan Helgerud = Trening for din 
helse/ arbeidshelse  

• ”Vår treningen benyttes av hjertepasienter, KOLS-pasienter, Post-poliopasienter, overvektige og flere 
pasientgrupper helt uten problemer. Hvis du greier å gå i 4 minutter, kan du trene intervalltrening. Vi har ikke 
funnet noen pasienter eller andre som ikke kan trene slik. Selv meget dårlige hjertesviktpasienter trener 
intervaller, men da under overvåkning." 

 



• Kroppens vektbærende ledd: 

 

•  Fot 

•  Ankel 

•  Kne 

•  Hofte 

•  Bekken 

•  Rygg 

•  Nakke 

 

• Sammenhengen mellom arbeid, belastning  

   og helse. 

 

Belastning starter nedenfra 



Vis meg foten din? 

Så skal jeg si deg noe om hvordan du har det med kroppen din 

 

Normal fot Platt fot Hul fot Annen fotstilling 



• En feilstilling i foten, kan gi  

store utslag i resten av kroppen 

 

• Særlig utsatt er fot, ankel, legg, kne,  

hoft og hele ryggen. 

 

• De mest vanelige plagere er: 

Slitenhet, stivhet, overbelastning/ 

feilbelastning, betennelse og slitasje. 

 

• En god fot er gull verd 

Feil stilling i foten kan gi………. 





Prosesslederutdanning i Langtidsfrisk 
- en utdanning fra Møteplassen Langtidsfrisk 

• Utdanningen gir: 

– Kunnskap om hvordan man 
kan oppnå langtidsfriske 
mennesker og 
organisasjoner 

– Verktøy som kan brukes i 
din organisasjon 

– Teste ulike metoder og 
diskutere metodene med 
andre 

– Inspirasjon til aktivt å jobbe 
for langtidsfriske 
arbeidsplasser 

– Johnny Johnsson og Eva 
Ljungkvist er ansvarlig for 
opplæringen 

– Gjennomføres i samarbeid 
med Storebrand 

LANGTIDSFRISK 



Resultater! 

• I gjennomsnitt hadde deltakerne et O2 opptak på 29,3 ved oppstart 

og en forbedring på ca 5ml. til 34,4.  

 

• Justert for kjønn hadde kvinnene en forbedring på 5,3 ml - fra 28,8 til 

34,1.  

 

• Gruppen menn hadde en noe mindre forbedring på 4ml – fra 30,6 til 

34,6.  

 

• Styrke i beina  + 40,8 kg mer enn ved oppstart 



Bakteppe – i forhold til arbeidshelse og O2 

KVINNER:  

• 20-29 år: 35-43  

• 30-39 år: 34-41  

• 40-49 år: 32-40  

• 50-59 år: 29-36  

• 60-69 år: 20-24 

• 70-80: 16-20 

 

 

 

 

 

MENN:  

• 20-29 år: 44-51  

• 30-39 år: 40-47  

• 40-49 år: 36-43  

• 50-59 år: 32-39  

• 60-69 år: 27-35 

• 70-80: 20-25 

 

 
• Kilde: NIMS 

 

Mrk. 34,1 og 34,6……. 



• Forbedring på 5 mL/kg x min betyr ca. 10 år yngre fysiologisk alder. 

Forbedring på 3,5 mL/kg x min betyr 15% reduksjon i risiko for 

livsstilsykdommer.  

 

• NB1: 20-30 mL betyr risikosone for hjerte-kar sykdom og 

livsstilsykdommer (diabetes, blodtrykk, kolesterol) for menn. 20 - 25 

betyr det samme for kvinner.  

 

• NB2: 25% deltakere var i risikosonen ved oppstart - til tross for at de 

var relativt unge.  

 



Føtter – på hardt underlag… 

• Kartleggingen/ analysen viste et avvik i forhold til fotstilling/ form 

og funksjon på 59 % av gruppen.  

 

• 8 av deltakerne hadde så betydelige avvik at disse må få iverksatt 

tiltak i forhold til individuelt tilpassede såler.  

 

• Det viste seg også å kunne være en sammenheng med 

overhyppighet på overførte plager i større eller mindre grad til 

rygg, nakke og skuldre i gruppen.  

 

• Individuelle tilpassede arbeidssko 
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KomDaVel – veien videre! 

Look to Trondheim! 


