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”Vi ses om tre måneder igen – måske!” 

”Det var ubehageligt, fordi sy-
geplejersken stablede en mas-
se fareklodser ovenpå hinan-
den, for at vise mig, hvor galt 
det stod til med min sundhed. 
Da jeg gik, sagde hun: vi ses 
igen om tre måneder—
måske,” fortæller Leif Elsborg 
Andersen, 57 år, der sorterer 
vasketøj på midtVask, hvor 
han har arbejdet de sidste 12 
år. 
   Det var cirka 20 år siden Leif 
sidst havde været ved læge, 
da han tog imod tilbuddet om 
et sundhedstjek på midtVask i 
marts. Og da sygeplejersken 
stablede den ene fareklods ef-
ter den anden ovenpå hinan-
den, stod det klart for ham, at 
der måtte gøres noget.  
   Leif havde både for højt 
blodtryk, kolesteroltal, body-
massindex og en dårlig lunge-
funktion på grund af rygning. 
 
Sundhedscoach  
Alle medarbejdere på midt-
Vask har fået tilbudt et frivilligt  
og anonymt sundhedstjek i ar-
bejdstiden. 
   117 af de daværende 150 
medarbejdere tog imod tilbud-
det, og har fået undersøgt de-
res sundhedstilstand og vej-
ledning om, hvordan de bliver 
sundere.  
   Medarbejderne blev tjekket 

af sygeplejerske og indehaver 
af Konekt Glennie Grønne, 
som også er både coach og al-
koholkonsulent. Hvis hun fandt 
noget unormalt, henviste hun 
medarbejderen til yderligere 

undersøgelse og eventuel be-
handling hos egen læge.  
   53 medarbejdere tog også 
imod det opfølgende tjek og 
samtale efter tre måneder.  
   Senere i denne måned tjek-
ker Driftsafdelingen også 
sundheden.  
 
Belaster ikke lægen 
Selvom Amdi Poulsen, 40 år 
og ansat i midtVask på 14. år, 
ved han på et tidspunkt sand-
synligvis ville udvikle gammel-
mandssukkersyge, er han ikke 
nogen hyppig gæst hos lægen.  
Både hans mor og moster har 
sukkersyge. Det var derfor han 
tog imod tilbuddet om et sund-
hedstjek.  
   Han blev forbavset over, at 
hans sundhedstilstand var så 
dårlig. 
”Jeg troede ikke, det var så 
galt. Selvom jeg godt vidste, at 
jeg levede usundt – det kunne 
man jo se på mig,” siger Amdi 
Poulsen. 
    
Sukkersyge opdaget tidligt 
Amdi blev henvist til egen læ-
ge, hvor han fik at vide, han 
havde type 2 diabetes, den så-
kaldte gammelmandssukker-
syge. 
   ”Normalt opdager man først 
sukkersyge, når den giver 
symptomer,” siger Glennie 

Grønne, 
som tidlige-
re har væ-
ret sygeple-
jerske på 
diabetesaf-
delingen. 
   

”Patienterne 
henvender 
sig ikke før 

de opdager, at for eksempel 
deres syn er nedsat, får kreds-
løbsproblemer eller har sår, 
som ikke vil læges,” fortæller 
hun. 
   Lægen mener, Amdi har så 

meget styr på sukker-
sygen, at han ikke be-
høver mere behandling. 
    
22 kilo cyklet væk  
”Efter jeg har ændret 
min måde at leve på, 
så har jeg fået en mas-
se penge i overskud og 
en masse energi,” siger 
Amdi, der tabte sig 10 
kilo på under et halvt 
år. 
   Indtil videre klarer 
Amdi sin sukkersyge 
med piller og er be-
gyndt at cykle på arbej-
de og spise sundt.  
Han har planer om at 
smide endnu 20 kilo for 
at slippe helt for suk-
kersygemedicinen. 
   Leif satte også hårdt 
ind på, at gøre noget ved de 
mange dårlige værdier, han fik 
konstateret ved sundhedstjek-
ket. Han gik ikke på decideret 
slankekur, men begyndte at 
cykle de seks kilometer til ar-
bejde hver dag. Det har givet 
ham et vægttab på 12 kilo i lø-
bet af tre måneder.  
   ”Vi står meget op på arbej-
det, og jeg fik ondt i benene. 
Det gør jeg ikke mere, og så 
får man også mere energi af at 
cykle. I stedet for højt belagt 
smørebrød så har jeg et æble 
og en gulerod med, ” siger 
Leif. 
   Ved det opfølgende tjek var 
hans muskelmasse igen så fin, 
at det svarede til en meget 
yngre mand. 
 
Konkrete resultater 
”Medarbejderne var yderst en-
gagerede og interesserede i 
tjekket, og har virkelig arbejdet 
flot med deres individuelle 
mål,” siger Glennie Grønne. 
   I alt har hun målt et vægttab 
på 85 kilo fordelt på 34 perso-
ner.  
   Ikke alle medarbejdere skul-
le tabe sig. Andre satte sig an-
dre mål med udgangspunkt i 
deres resultater og problemer.  
   Alle fik vejledning  om kost, 
rygning, alkohol, motion og an-
dre personlige sundhedspro-
blemer.  
   ”Mange har motioneret og  
fået styr på deres forhøjede 
kolesterol og blodtryk,” siger 
Glennie Grønne.  
 
Sundhedsplatte 
Medarbejderne har flere sund-
hedstilbud. Udover sundheds-
tjek kan de få hjælp til gode ar-
bejdsstillinger, de dyrker moti-
on og får massage. Men efter 

aftale kan de også få forskelli-
ge behandlinger, hvis der alli-
gevel opstår behov for psyko-
log eller  kiropraktor.  
   Vaskeriet tilbyder også job-
rotation, rygestopkurser og 
æbleordning. 
   Amdi har været tilmeldt træ-
ningscentret i flere år. Men ko-
lonihaven trækker mere end 
centret, som er propfyldt klok-
ken 14, når han får fri.  
   De tilbagevendende ryg-
smerter har han fået has på, 
ved at gå til kiropraktor, og har 
på den måde fået færre syge-
dage. 
   ”Nu får jeg det ordnet med 
det samme, når det begynder 
at gøre ondt, og jeg har faktisk 
slet ikke døjet med smerter i 
ryggen i et helt år,” siger Amdi. 
 
Gode vaner  
I dag har Leif Elsborg Ander-
sen genoptaget sin gamle træ-
ningsform yoga og i dag er alle 
Leifs værdier normale – næ-
sten da. 
   ”Jeg mangler lige rygningen, 
og der kommer vist et tilbud 
om rygestopkursus i efteråret. 
Det tror jeg, jeg vil tage imod,” 
siger Leif, der før har holdt op 
med at ryge – så han kender 
vejen, men vil gerne tage imod 
den støtte, han kan få. 
 
Ledige rygestoppladser 
Glennie Grønne er netop gået 
i gang med et rygestopkursus 
på midtVask.  
   ”Der er tale om individuelle 
kurser med støtte og vejled-
ning. Jeg kommer ud til den 
enkelte medarbejder,” siger 
Glennie Grønne. 

   Oprindeligt var der 13, som 
viste interesse i rygestop, da 
de blev spurgt ved sundheds-
tjekket. Men indtil videre er 
kun en enkelt gået i gang med 
kursustilbuddet.  
   Netop de få tilmeldte til kur-
serne, har fået ledelsen til at 
ændre konceptet. Nu bliver ry-
gestopkurserne givet i arbejds-
tiden, og ikke som først annon-
ceret i medarbejdernes fritid. 
   ”Det er en kæmpe beslutning 
at stoppe med at ryge. Så hvis 
vi kan give et lille skub i den 
rigtige retning, vil vi gøre det. 
Vores erfaringer med sund-
hedstjekkene viser, at mange 
netop tager imod, fordi det lig-
ger i arbejdstiden. Så de ikke 
skal ændre rutinerne med bør-
nepasning, madlavning indkøb 
og alt det andet en travl ar-
bejdsdag byder på,” siger Per-
nille Lundvang, vaskerichef. 

For Leif Elsborg Andersen og Amdi Poulsen fra midtVask gav besøget hos sygeplejersken i første omgang en ordentlig forskrækkel-
se, men begge har det nu langt bedre end før. De har tabt sig, fået færre smerter og mere energi og flere penge. På midtVask har en 
78 procent af medarbejderne taget imod et tilbud om sundhedstjek i arbejdstiden  
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Sundhedstjek på midtVask 
• foregår i arbejdstiden, hvor 

medarbejderne får målt de-
res blodtryk, blodprocent, 
blodsukker, kolesteroltal, 
fedtprocent, BMI, hofte-/
taljemål, lungefunktion og 
bliver tilbudt en frivillig kon-
ditest samt samtale om kost, 
rygning, alkohol, motion og 
eventuelt andre individuelle 
forhold 

• blev gennemført i marts 2009 
og tre måneder efter modtog, 
de der havde ønsket det, et 
nyt besøg hos sygeplejersken  

• udføres af Glennie Grønne, 
sygeplejerske, coach og al-
koholkonsulent— læs mere 
på www.konekt.dk  

Amdi Poulsen har i årevis været tilmeldt træningscentret, men når 
han først har fri trækker kolonihaven mere 

Sygeplejerskens afskedsbesked: ”Vi ses igen om tre må-
neder—måske,” gjorde Leif Elsborg Andersen forskræk-
ket og betød at han tog sine helbredsproblemer alvorligt 


