
Du får også 5 konkrete forslag til, hvordan 
du får dine kollegaer op af stolen. 

E-BOG

Hvorfor din 
sundhedsstrategi 
ikke altid bliver en 

success, og hvad du 
kan gøre ved det



Vores formuleringer 
er for abstrakte

Vores kollegaer 
er skeptiske

Forandring
tager tid

BARRIERE #1

BARRIERE #2

BARRIERE #3



Møder du også disse 
3 barrierer, når du 
udarbejder jeres 
sundhedsstrategi? 
Det kan vi så fortælle dig, at du ikke er ene om. To danske undersøgelser 
fra 2011 om forandringsparatheden i 97 offentlige og private virksomhe-
der - udarbejdet af henholdsvis konsulenthuset Valcon og PA Consulting 
Group - viser, at kun én ud af tre danske virksomheder lykkes med at 
gennemføre forandringer, der stadig har en effekt to år senere.

Sagt på en anden måde:

Det er kun 33 % af alle forandringsprojekter, 
der bliver en succes.

Hvordan kan det være, at tallet er så lavt? Forandring sker ikke af sig selv. 
Et forandringsprojekt kræver en konkret handlingsplan, firstmovers og 
ikke mindst tid, da mange mennesker med fastgroede vaner er involveret. 
I denne e-bog får du værktøjer til at overkomme de tre barrierer vi ofte 
møder.
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Vores formuleringer 
er for abstrakte

BARRIERE #1



Har du ligesom Louise fra HR nogensinde udarbejdet en super FED
sundhedsstrategi, med alle de rigtige buzzwords?

“Engagement, øget effektivitet, forankring, styrke den mentale sundhed, 
nedsætte sygefraværet, sundhed i centrum, motivation, sunde vaner...” 

Og har du også, ligesom Louise, afholdt workshops med ledergruppen
undervejs, hvor I har diskuteret, hvad der lyder bedst: ”at styrke den
mentale sundhed” eller ”at fremme mindfulness”. Så gør du som mange 
virksomheder, når det kommer til at implementere forandringer – og 
med det resultat:

Ingen gør noget markant anderledes!

Faktisk gør alle, som de plejer mere eller mindre en uge efter, den nye 
sundhedskurs for firmaet er fremlagt.

Er du klar til den barske sandhed om hvorfor?
I den virkelige verden er alle fuldstændig ligeglade med abstrakte 
formuleringer.

Hvad betyder det 
helt nøjagtigt at 
fremme sundhed 
og trivsel?
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VIDSTE DU?

Sundhedsstyrelsens vision 
er at fremme folkesundheden 

og skabe gode rammer for 
sundhedsvæsnet i Danmark 

Kilde: sst.dk/da/om-os/strategi-og-grundlag

Det er nok sjældent, at du har hørt nogen fortælle dig om 
Sundhedsstyrelsens vision, men mon ikke du har fået 

fortalt deres anbefaling om at gå 10.000 skridt om dagen 
fra en ven eller kollega? 

Det er fordi, det er et konkret forslag. 

Og det kan vi bedre huske.



Hos OfficeFit siger vi ikke, at der er noget galt med visioner, missioner og 
pejlemærker. De er en nødvendighed, fordi de skaber rammen, men ofte 
er de formuleret så abstrakte, at det er op til medarbejderen selv at tolke, 
hvad ledelsen egentlig ønsker, at medarbejderne skal gøre i praksis. 

Og hér opstår problemet. For hvordan skal Michael fra IT vide, hvad 
Louise og resten af ledergruppen egentlig har tænkt, når han får forklaret 
virksomhedens vision og mission: 

“at forene arbejdsliv og det sunde liv, at fremme sundhed og trivsel på 
tværs af organisationer, at være en sund arbejdsplads, at nedsætte 
sygefraværet, at styrke den mentale sundhed og mindfulness hos den 
enkelte, og at medarbejderne udstråler sundhed og arbejdsglæde.”

Ørsted, London
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Vær konkret
Vores anbefaling er, at en sundhedsstrategi ikke kun bør 

fortælle om de strategiske overvejelser. Den bør også 
indeholde en handlingsplan, hvor ledelsen kommer med 

konkrete eksempler på, hvad Michael fra IT skal gøre i praksis, 
for at fremme sundhed og trivsel på tværs af organisationen. 

På den måde bliver strategien ikke uhåndgribelig for 
medarbejderen, der måske tolker, at sundhedsfremme på 

arbejdspladsen indebærer, at han skal løbe og svede, mens 
han laver supportopgaver. 

Strategien bliver i stedet et konkret værktøj, som Michael 
kan forholde sig til. Derfor ved Michael også hvilke konkrete 

handlinger, han skal udføre for at fremme sundhed i sin 
afdeling.

LØSNINGEN





Vores kollegaer 
er skeptiske

BARRIERE #2



Hvad skal al det 
her motion i 
arbejdstiden dog 
gøre godt for?
Når du skal implementere et nyt fænomen såsom motion og bevægelse 
i arbejdstiden, er det normalt at opleve, at nogle medarbejdere, kollegaer 
og sågar andre ledere er skeptiske og ligefrem opponerende. Det kan 
være, at du hører en person sige: ”Jeg cykler 100 kilometer i min fritid, så 
hvad skal al det her motion i arbejdstiden dog gøre godt for?”

Men det er der en mening med - her kommer 
forklaringen. 

Selvom vi er aktive i vores fritid, kan det på ingen måde kompensere 
for alle de timer, vi sidder stille på arbejdet. Lægehåndbogen definerer 
stillesiddende adfærd således: 

Stillesiddende adfærd er aktiviteter, som 
foregår i siddende eller liggende position 
i vågen tilstand, hvor hovedparten af 
muskulaturen er i hvile, og kroppen 
dermed har et lavt energiforbrug. 
Kilde: Lægehåndbogen, sundhed.dk

I gennemsnit sidder vi stille 11 timer i løbet af dagen, og størstedelen er 
i arbejdstiden. Når vi sidder stille, aktiveres musklerne ikke - ja man kan 
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World Translation, Aarhus



sige, at kroppen går i dvale. Musklerne bliver slappe, knoglerne svækkes 
og blod- og ilttilførslen til hjernen reduceres. Det er også grunden til, at 
mange oplever smerter i nakke, skuldre eller lænd, samt føler sig trætte 
og energiforladte i løbet af arbejdsdagen. 

Motion er sundt. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at vi bevæger os 
mindst 30 minutter og går 10.000 skridt om dagen. Men for de fleste af 
os er anbefalingen faktisk vanskelig at leve op til, fordi det moderne liv har 
gjort os mere inaktive end nogensinde før. 

Vores dagligdag stiller ikke længere krav til os om at bevæge os, som den 
gjorde engang. Når vi kører på arbejde, sidder vi ned. Når vi er på arbejde, 
sidder vi ned. Når vi har hentet børn og spiser aftensmad, sidder vi ned. 
Når vi har lagt børnene i seng, sidder vi ned foran tv’et. 

Har du tal på, hvor mange timer du har 
siddet ned i dag?

For at forstå, hvor vigtigt det er at variere arbejdsstilling, taler man om den 
metaboliske ækvivalent (MET), der er en forbrændingsskala. 

MET skal gerne over 1,5 - det er nemlig hér, at vi bryder den stillesiddende 
adfærd og opnår stor helbredsmæssig effekt. 

Ved at rejse sig eller gå i roligt tempo stiger MET hurtigt. Derfor siger vi, at 
en lille indsats giver STOR effekt. 
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ET GODT RÅD

For dig der dyrker meget idræt, 
kommer her vores bedste råd
Hold dig i bevægelse på de dage, hvor du ønsker at restituere. 

Ved daglig let bevægelse i løbet af din arbejdsdag, belaster 
du kroppen mindre, forbrænder stadig, forbedrer dine led og 

muskler, og du vil mærke, at kroppen føles mindre stiv og tung, 
næste gang du træner intensivt. 



Vi ønsker at ændre den stillesiddende adfærd - og synliggøre de 
konsekvenser det har for virksomheder, for medarbejderen og 
samfundet. 

Der er en udbredt fejlopfattelse, at vi er sunde, så længe vi træner intensiv 
et par gange om ugen. Men intensiv træning et par gange om ugen kan 
ikke kompensere for den tid, hvor vi er stillesiddende f.eks. på arbejde. 
Set ud fra en sundheds skala vil en ”blå” person, der bevæger sig i løbet 
af dagen være markant sundere (fordi MET er over 1,5), set i forhold til en 
”grå” person, der dyrker højintensiv træning en time om dagen, men er 
stillesiddende resten af tiden (hvor MET er under 1,5).

Tænk over det, du spiser vel heller ikke alle 
måltider på én gang, vel?

Højintensiv træning i fritiden kan altså ikke kompensere for den tid, vi 
sidder ned på arbejde.

Forbrugt 
energi (MET)

Tid på 
dagen

Inaktiv men ikke stillesiddende
Aktiv men stillesiddende

Kilde: Michael Schneider (2016)

Farezone
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Vær firstmover
Som leder har du hørt det før. Du skal gå forrest, men hvorfor er 

det egentlig så vigtigt? Jo, det kommer af, at vi mennesker kopierer 
andre menneskers adfærd. Det er i samspillet mellem mennesker, at 

kulturdannelse opstår og udvikler sig. 

At gå forrest og være firstmover kræver mod og viljestyrke, fordi det 
ofte indebærer, at vi rykker på andres komfortzone. At vi gør noget 

markant anderledes. Der kan gå dage, uger og måneder før den første 
follower og kollega rejser sig op af stolen og går med dig, men så 

snart I er to, opstår der et samspil, som naturligt vil tiltrække andres 
opmærksomhed, og en ny adfærd og kultur er begyndt. 

Vores anbefaling er derfor, at du ikke kun skal snakke om at fremme 
sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Derimod skal du gennem dine 

handlinger vise, hvad du forventer, dine medarbejdere og kollegaer skal 
gøre i praksis - du er firstmover og viser vejen.

LØSNINGEN





Forandring 
tager tid

BARRIERE #3



Hvad kom først? 
Hønen eller ægget? 
Ved vores seneste sundhedskonference i Holstebro, afholdte Regitze 
Siggaard, Health Manager hos Ørsted, et spændende oplæg om, hvordan 
sundhed og trivsel bliver en del af virksomhedens DNA. I den forbindelse 
gav hun publikum en opgave, der bestod af to spørgsmål. 

Du får samme spørgsmål og kan 
selv reflektere over, hvad du vil svare. 

Er god trivsel og sundhed hos de ansatte en forudsætning for en god 
forretning? Eller er en god forretning et resultat af høj sundhed og 
god trivsel blandt de ansatte?

Brug 3 minutter på at tænke over dit svar eller drøft evt. spørgsmålene 
med en kollega. 

Formålet med øvelsen er, at du skal tænke over, hvad I prioriterer først. Er 
det god trivsel og sundhed hos de ansatte? Eller er det en god forretning? 
Og er det overhovedet muligt at opnå det ene uden det andet? Fremfor 
at vi giver dig alle argumenter for, hvorfor det er en god forretning af 
blande sig i medarbejders sundhed, vil vi i stedet præsentere dig for en 
business case fra den virkelige verden.

I 2016 blev 70 medarbejdere, med vidt forskellige baggrunde og kompe-
tencer, i Regionspsykiatrien Vest, samlet til én enhed. Det gav lidt uro, og 
derfor blev der i samarbejde med en tillids- og arbejdsmiljørepræsentant 
udarbejdet ”Kulturens 10 bud”. Et af buddene gik bl.a. ud på at prioritere 
tiltag, som kunne forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Et andet 
bud gik ud på, at det skulle være sjovt at gå på arbejde.

20



FAKTA

Hos Sekretariatet, Regionspsykiatrien 
Vest er sygefraværet faldet fra 

12,5 til kun 2,8 
sygefraværsdage pr. medarbejder pr. år.

De betaler årligt cirka 

kr. 100.000 
for et OfficeFit koncept til 70 medarbejdere. 

Hvis vi antager at en gennemsnits-
sygedag pr. medarbejder koster 

kr. 2.000
i løn og tabt produktivitet m.v. 

Så giver det en besparelse på

Kr. 1.298.000 
om året på bundlinjen.



Jan Rosenbjerg Albertsen, 
Sekretariatsleder, Psykiatri og Social 
i Region Midtjylland, fortæller:

Når jeg ser på sygefraværet, så er det faldet markant. Vi havde en plan 
om at forbedre vores arbejdsplads, at bevæge os mere og at have 
det sjovt samtidigt. Jeg kan ikke direkte sige, at der er lighedstegn 
mellem et gåbånd og fald i sygefravær, men jeg ved 100 %, at der 
er en sammenhæng mellem vores fokus på en bedre arbejdsplads, 
implementering af OfficeFit og vores markant lavere sygefravær i dag.

Jeg kan selv mærke det, og mine medarbejdere har fortalt mig, hvordan 
de mærker det. De er mere koncentrerede, og føler sig bedre tilpas. De 
er mere friske, og har overskud til at håndtere deres opgaver. Jeg ved, at 
det har motiveret flere medarbejdere til på eget initiativ at bevæge sig 
mere i fritiden, f.eks. for at gøre noget ved overvægt eller for at arbejde 
med nogle psykiske udfordringer. 

Helt konkret har jeg tre medarbejdere, hvor jeg ved, at bevægelse i 
arbejdstiden har været startskuddet til, at de har fået gjort noget ved 
deres udfordringer. 

En af dem har for eksempel fortalt mig, at hun helt sikkert havde været 
sygemeldt med depression, hvis det ikke var for denne mulighed på 
arbejdet. En anden medarbejder har tabt 15 kg, og er kommet i gang 
med en ny livsstil. Hun begyndte med at gå stille og roligt i arbejdstiden, 
men nu gør hun det også, når hun har fri. En tredje medarbejder har 
haft forhøjet blodtryk, men det er nu normaliseret. Det er mennesker, 
ligesom mig, der har mærket en forskel.  

Vores krop og psyke er ikke noget, vi kun slæber på derhjemme eller på 
arbejdspladsen, det er noget, vi lever med begge steder.
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Giv det tid
Når det kommer til sundhedsstrategier og forandringer, er der et 
stort potentiale for at skabe menneskelig og finansiel værdi. Men 

det tager tid, og man kan derfor nemt miste fremdrift. Det er derfor, 
at vi har et team af medarbejdere, der udelukkende arbejder med 

den nyeste viden inden for sundhed og trivsel på arbejdspladsen, og 
som har fokus på, hvad der skal til for at skabe en kulturændring i en 

organisation, samt hvordan man implementerer bevægelse og variation 
i arbejdstiden. Det er hér, at vi kan gøre en forskel for din virksomhed. 

Vores anbefaling er derfor, at en sundhedsstrategi også skal forholde 
sig til kortsigtede målsætninger og konkret adfærd. For selvom vi ved, at 
variation og bevægelse i arbejdstiden kan føre til lavere sygefravær, er 

det svært at måle på efter 14 dage. Det tager tid.

Her er et eksempel 
At nedsætte sygefraværet med 10 % er et langsigtet mål. At få alle 
medarbejdere til at stå op 30 minutter hver dag efter frokost er et 

konkret og kortsigtet mål, som på sigt kan føre til lavere sygefravær.

LØSNINGEN



Skandia, AP Pension



Sådan gør du din
sundhedsstrategi 

konkret



Fem konkrete 
forslag til, hvordan 
du får dine kollegaer 
op af stolen

Vores 
motivationsteam

TRINE

MATHIAS

MOGENS

Hér kommer fem konkrete forslag, der viser, 
hvordan du fremmer sundhed og trivsel i 
praksis. Dem må du bruge helt gratis, og du 
kan også downloade dem som plakater. 

Plakaterne er udarbejdet af vores motivations-
team, som dagligt er i tæt kontakt med 
HR-medarbejdere, forandringsagenter og 
sundhedsambassadører i mange danske 
virksomheder, store som små. De hjælper den 
medarbejder, der har ansvar for implemen-
tering af en sundhedsstrategi med, hvordan 
strategien kan omsættes til konkret adfærd. 

Vores motivationsteam har en række 
værktøjer, der kan få medarbejdere og 
kollegaer op af stolen. Deres erfaringer siger, 
at selvom et forslag virker så simpelt, at det 
(næsten) er dumt, så virker det.
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Ørsted, London



Hvorfor skal du 
bevæge dig?



Der er ingen, der helt præcist kan sige, hvor mange år der har eksisteret 
mennesker på jorden, men i videnskabelige kredse er der bred enighed 
om, at vi mennesker har været på jordens overflade i cirka en million år. 

En million år er et meget abstrakt tal, så lad 
os i stedet dele menneskets eksistens op i fire 
perioder: 

1. I de første 990.000 år var vi jægere. Vi jagede for at finde føde, og vi var 
fysisk aktive størstedelen af vores vågne timer.

2. For 10.000 år siden blev vi bønder, som dyrkede og høstede vores egne 
afgrøder. Vi var dog stadig fysisk aktive mange af vores vågne timer.

3. For 200 år siden kom industrialiseringen, hvor vi fik maskiner til at 
hjælpe os med hårdt fysisk arbejde. Vi blev mere produktive. 

4. Nu er vi så nået til digitaliseringen, som har været i gang i de sidste 20-
30 år. Teknologiens udvikling har erstattet en stor del af vores fysiske 
aktivitet. Vi kører på arbejde, opvaskemaskinen klarer opvasken, vi skal 
ikke længere gå på jagt eller dyrke grønsager i baghaven. I stedet går 
vi på nettet og bestiller madvarer, der leveres til døren - og når vi ikke 
orker at lave mad selv, bestiller vi take-away fra sofaen via en app. 

Vi er stadig jægere 
i en digitaliseret 
verden 
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Selvom tiden har udviklet sig, så har menneskets fysiologi ikke udviklet 
sig ret meget, siden vi var jægere. Det har vores adfærd derimod. Vi 
er gået fra at være aktive størstedelen af vores vågne timer, til at være 
stillesiddende størstedelen af vores vågne timer. En udvikling som 
i dag fører til en øget risiko for en række livstilssygdomme såsom 
hjertekarsygdomme, type-2 diabetes og visse kræftformer. 

Mennesker er biologisk og fysiologisk skabt til at være i bevægelse for at 
fungere optimalt. Vores fysiologiske mekanismer i kroppen påvirkes alt 
efter, om vi er i bevægelse eller ligger fladt på sofaen.  

Vores krop er udstyret med en sparemekanisme der gør, at når vi sætter 
os ned, skruer stofskiftet ned for at spare på kalorierne. Det gav god 
mening tilbage i urtiden, hvor jægeren satte sig ned på en træstub for 
at slappe af efter en lang jagt. Men i dag dur det ikke, fordi vi er langt 
mindre aktive end vores forfædre var. 
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Vores chefkonsulent Lars Damgård, 
har en lidt anden måde at forklare 
evolution på, og den får du her: 

Jeg har svært ved at forholde mig til en million år - det er alt for 
abstrakt for mig. Derfor vælger jeg at dele evolutionen ind i ét døgn. 

Forestil dig den tid, vi har været på jorden som en urskive, hvor 
mennesket har været på jorden i et døgn. Spørgsmålet er nu, hvor 
stor en del af døgnet har vi så opholdt os i de fire perioder?

Her er konklusionen
Vi har været jægere i 23 timer og 40 minutter
Vi har været bønder i 19 minutter
Vi har oplevet industrialisering i 59 sekunder
Vi har levet digitaliseret i ét sekund!

Så lige for at understrege, så har det taget evolutionen 10.000 eller 
helt op til 100.000 år at ændre en organisme til at tilpasse sig et 
andet miljø – og vi har kun været digitaliseret i ét sekund. 

Fysiologisk har vi ikke ændret os betydeligt, siden vi var jægere eller 
bønder. Derfor er det vigtigt, at vi holder os aktive, mere end vi er i dag, 
hvis vi vil holde os sunde og sørge for, at kroppen fungerer optimalt.
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JÆGERE
23 timer og 40 min

BØNDER
19 minutter

INDUSTRIALISERET
59 sekunder

DIGITALISERET
1 sekund
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Nupark, Holstebro



Er det muligt at 
koncentere sig 

samtidig med, at 
man går?



Et spørgsmål vores sundhedsrådgivere ofte får stillet, når de møder nye 
mennesker er: 

Er det muligt at koncentrere sig samtidig med, 
at man går? 

Svaret er JA, det er det. Prøv at tænke tilbage til, da du skulle lære at køre 
bil. I starten var du usikker og skulle lige lære, hvordan det fungerer med 
kobling, bremser og speeder. Generelt kører man langsommere end den 
øvrige trafik, når man er ved at lære at køre bil. 

I dag sætter du dig bare ind i bilen, skænker det ikke en tanke, når du 
starter, bakker ud ad din indkørsel, kører frem til første lyskryds, mens du 
orienterer dig i spejlene og kigger dig over højre skulder for eventuelle 
cyklister. Du gør det bare. 

Hvordan kan det være? Jo, vores hjerne behandler informationer på to 
forskellige måder. 

System 1 er den del af hjernen, hvor vi tænker hurtigt, intuitivt og er 
følelsesdrevet. 

System 2 er langsom, rationel og logisk tænkende. 

Ofte tænker vi slet ikke over, hvornår vi bruger system 1 og system 2. 
Dagligt træffer vi beslutninger, hvor vi bare bruger vores intuition. 

Forstå hjernen - 
og tag små skridt
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Det er system 2 - den 
langsomme, rationelle og 

logisk tænkende del af 
hjernen du bruger når 

du skal lære at køre bil.
Og system 1 - den hurtige, 
intuitive og følelsesdrevne 
del af hjernen du bruger, 

når noget er en vane.

VIDSTE DU?



Det er samme udvikling, du vil opleve, når du skal gå og arbejde på 
samme tid. I starten er det uvant og kan føles underligt at gå på et 
gåbånd, samtidig med at du arbejder. Men lige så snart du har indført en 
daglig rutine, hvor gåbåndet indgår, vil det at gå blive en vane, som alle 
andre vaner, og du vil slet ikke tænke over, at du gør det. Du gør det bare.
 
Når du formulerer langsigtede mål inden for sundhed og trivsel, er det 
derfor også vigtigt, at du gør det håndgribeligt for dine kollegaer og 
medarbejdere. 

Hvis vejen til målet ikke er beskrevet konkret, bliver det svært for 
modtageren at ændre sit handlingsmønster. På den måde undgår du 
også, at I laver urealistiske mål og lægger store planer, som slet ikke kan 
realiseres.

Daniel Kahneman, berømt psykolog og vinder af nobelprisen i økonomi i 
2002, referer til dette fænomen som ”overconfidence”.  Vi har en tendens 
til at spænde ben for os selv – og andre, når vi overvurderer os selv. Det 
er derfor vores nytårsforsæt om en sundere livsstil med mere motion og 
sund mad, ikke altid bliver til noget. 

I dag foreligger der sikker viden om, at 
fysisk aktivitet har en forebyggende effekt 
på hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, 
metabolisk syndrom og tyktarmskræft.
Kilde: Folder: Fysisk aktivitet - Sundhedsstyrelsen

Alligevel oplever vi, at mange kontormiljøer i dag er indrettet efter, at vi 
skal sidde stille. Vi ved, at det er svært at bryde vaner og ændre kulturen 
i en organisation, hvor normen er, at man sidder ned på en stol, når man 
arbejder. Men vi tror på, at vi kan ændre denne norm, og vi vil opleve, at 
motion og bevægelse i arbejdstiden bliver en naturlig del af arbejdslivet 
og virksomheders sundsstrategi i en nær fremtid.
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Vestforsyning A/S, Økonomiafdeling



Hej, mit navn er Kristian Bjerg, jeg 
er adm. direktør i OfficeFit og er 
drevet af at gøre noget for andre.

Du er nu nået igennem vores e-bog, og nu ved du lidt om, hvordan du 
undgår nogle af de barrierer, vi ofte møder, og hvorfor det er så vigtigt 
med motion og bevægelse i arbejdstiden. Jeg håber, at du bruger denne 
viden til at motivere dine medarbejdere til at komme op af stolen. 

Jeg har altid været drevet af at udrette noget – at gøre noget for andre 
mennesker og flytte dem i en anden retning end der, de er – og med 
vores sundhedskoncept tror jeg, at jeg kan være med til at redde flere, 
end jeg kunne i min tid i efterretningstjenesten, hvor jeg arbejdede i 11 
år med bekæmpelse af terrorisme. 

Jeg modtager dagligt tilbagemeldinger fra mennesker om, hvordan 
vores konceptløsning gør en markant forskel i deres liv. Jeg glemmer 
aldrig, da en kvinde ringede til mig blot for at fortælle, at hendes børn 
havde sagt til hende, at hun var blevet en gladere mor. Hun gav os 
æren for det. Det er sådan nogle tilbagemeldinger, der får mig til at stå 
op om morgen og gå en ekstra mil, så vi hver dag kan hjælpe endnu 
flere mennesker til et bedre arbejdsliv gennem bevægelse. 

Forskellen på succes og fiasko består ikke i styrke eller viden, men 
i viljen til aldrig at give op - og fremfor alt at have en vision og 
handlingsplan om at udrette noget godt for andre mennesker. I 
denne verden er OfficeFit kun én virksomhed af mange, men vi er en 
virksomhed, der for det enkelte menneske kan betyde en verden til 
forskel. 

Det er dét, der får os hos OfficeFit til at gå den ekstra mil - vi tror på det, 
vi udretter. Vi flytter mennesker, og det er det, der driver os!
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Hvis du er klar til at omsætte 
jeres sundhedsstrategi til 

konkret adfærd, kommer vi 
gerne forbi til en uforpligtende 

sundhedsfaglig snak. 
Tlf. 20 41 01 81
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