
Lej en 
sundhedskonsulent
CREATING HEALTHIER JOBS



ARBEJDSPLADENS 
BETYDNING

De fleste er enige om, at arbejdsstyrken er samfundets og virksomheders 
væsentligste aktiv. Samtidig bliver vi løbende mere overvægtige, mere 
stressede og oplever flere skavanker. Da de fleste af os befinder os på vores 
arbejdsplads i en stor del af døgnet, spiller arbejdspladsen en væsentlig rolle 
i, hvordan vi kan vende den udvikling og fremme sundheden.

Ifølge Sundhedsstyrelsens undersøgelser føler virksomhederne også i høj grad 
et medansvar for de ansattes sundhed. Så hvordan kan vi bedst imødekomme 
den følelse af medansvar og samtidig se en effekt på bundlinjen?

Når man kigger på sundhedsfremmende tiltag i virksomheder, er der flere 
måde at måle effekten. Hos Company Health rådgiver vi vores kunder til ikke 
kun at se på det direkte målbare, men se på det der stikker dybere - de 
indirekte gevinster.

Nedenfor gennemgår vi nogle af de gevinster, I som virksomhed vil opleve 
ved leje af en sundhedskonsulent hos Company Health.



Den direkte gevinst ved at leje en sundhedskonsulent relaterer sig til 
den økonomiske og målbare gevinst.

Her viser undersøgelser, at virksomheder, der har tiltag på eksempelvis 
kost- og motionsområdet, kan nedsætte sygefraværet med en dag 
om året pr. medarbejder.

Ifølge Danmarks Statistik ligger sygefraværet per medarbejder i det 
private mellem 6-7 dage per medarbejder dvs. omkring 2,7 procent.

Det hjælper dog ikke kun at se på sygefravær alene. Hvis man gør det 
risikerer man, at en hårdinfluenzasæson skævrider resultaterne.

Udenlandske undersøgelser, fra bl.a. USA og Tyskland har vist, at 
virksomheder, der målrettet har investeret i sundhedsfremmende 
aktiviteter har opnået en ROI på mellem 1,5 - 12 gange helt overordnet 
set.

DIREKTE MÅLBAR ROHI

I dag er det bredt accepteret, at der er en sammenhæng mellem 
trivslen på arbejdspladsen og medarbejdernes engagement og 
produktivitet.

Når du lejer en sundhedskonsulent har du en ekstern medarbejder, der 
arbejder med sundhedsfremme og trivsel på arbejdspladsen, hvor 
man som virksomhed derved fokuserer på ‘den menneskelige bundlinje’. 
Dette fokus kan bl.a. udmønte sig i de indirekte gevinster, som 
beskrives i boksen nedenfor.

Derudover kommer øget iderigdom og kreativitet, øget initiativtag-
ning, og naturligvis et generelt bedre image for virksomheden - hvilket 
bl.a. sparer jeres virksomhed for udgifter til rekruttering.

INDIREKTE GEVINST

Gevinst for den enkelte medarbejder

Større arbejdsglæde

Mulighed for at leve et sundere liv

Bedre helbred

Bedre arbejdsmiljø

Øget velvære

Mere energi og overskud

Følelsen af anerkendelse

Gevinst for virksomheden

Større medarbejder engegament

Øget produktivitet

At være en attraktiv arbejdsplads, 

der kan fastholde og rekruttere nye

Nedsat sygefravær

Bedre samarbejde mellem afdelinger

Godt image
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Lej en sundhedskonsulent
Grundpakke

Lej en sundhedskonsulent
Grundpakke

Følgende sektion beskriver vores grundpakke når man 
lejer en sundhedskonsulent hos Company Health.  

Vi indleder samarbejdet med en digital sundhedsundersøgelse, hvor 

hver enkelt medarbejder stilles spørgsmål indenfor kategorierne kost, 

motion/bevægelse og mental sundhed. Resultatet udmønter sig i en 

sundhedsscore, der herfra kan arbejdes på at vedligeholde eller 

forbedring af denne. Der udarbejdes en anonym rapport på baggrund af 

undersøgelserne, der deles med ledelsen. 

Medarbejder: Solid indsigt i egen sundhed

Virksomhed: Visuelt overblik over, hvilke 

sundhedsrelaterede områder der er 

relevant at fokusere på. 

Sundhedsundersøgelse
(Online)

Alle medarbejdere får et personligt login til vores digitale

sundhedsplatform, der er centreret omkring gamification. Platformen 

byder på elementer, som gå-konkurrencer, daglige kontor relaterede 

udfordringer og mange flere. Alle elementer har til formål at nudge 

medarbejdere til at opnå sundere adfærd (fysisk og mentalt) imens de 

er på arbejde. Al gennemført aktivitet, honoreres med virtuelle point, 

der kan indløses til præmier i vores shop.     

Medarbejder: Motiverer og engagere  

medarbejdere til sundere adfærd uden  det 

bemærkes.

Virksomhed: Øget fællesskab omkring  

sundhed, god signalværdi og mere 

effektive  medarbejdere

Gamification
(Online)

Virksomhedens samlede aktivitet udført på platformen, bliver  samlet i 

et leaderboard, hvor alle vores eksisterende  virksomhedskunder, 

kæmper om at blive årets sundeste  arbejdsplads. Company Healths 

konsulenter arbejdet hele året  rundt på at motivere og engagere 

medarbejdere til at være med  via fysiske og digitale indsatser.

Medarbejder: Skaber vedholdende sunde 

vaner, der kan være livsforlængende

Virksomhed: Netværk med andre  virksom-

heder og mulighed for at blive kåret  som 

årets sundeste arbejdsplads.

Company Health Ligaen
(Online)

Hver måned aflægger vi virksomheden et visit, hvor vi typisk har  noget 

spiseligt med eller anden form for hand-out materiale med. Vi bruger 

tiden til at møde ansatte på en uformel måde og  samtidigt skabe 

awareness omkring sundhed. Herudover, opsætter  vi nye bannere hver 

måned mhb. at nudge til sundere adfærd.

Medarbejder: Skaber øget kendskab og 

tillid til Company Health.

Virksomhed: Udviser stor interesse for 

ansatte og er med til at bidrage til en 

sundere arbejdskultur.

Månedlige events
(fysisk)

Hver måned faciliterer Company Health små webinars indenfor  kost, 

bevægelse og mental sundhed i relation til arbejdspladsen. Herudover 

faciliteres der live digitale træningssessioner, oftest  som fyraftens eller 

weekend events. Disse tiltag er tilgængelige  for alle vores eksisterende 

virksomhedskunder.

Medarbejder: Opnåelse af evidensbasere-

de værktøjer, der bidrager til en sundere 

adfærd.

Virksomhed: Medarbejdere i øget trivsel 

og velvære. 

Månedlige digitale events
(online)

Vi indleder kvartalsvise evalueringsrunder, hvor vi evaluerer på 

medarbejderes progression i relation til sundhed, værditilførslen af vores 

ydelser samt den overordnede brug af konceptet.

Undersøgelsens resultater konverteres til en rapport, der deles med 

ledelsen. 

Medarbejder: Visuelt overblik over�egen  

sundhed og visualisering af progression.

Virksomhed: Kvartalsvis visuelt indblik i om 

jeres investering betaler sig.

Evaluering
(online/fysisk)



Indhold VærditilførselUddybbende information

1-1 Livstilsvejledning
(Online/fysisk)

Ved tilføjelse af livstilsvejledning, stiller Company Health aut.

 Sundhedspersonale til rådighed til fri afbenyttelse. Vores konsulenter 

rådgiver typisk indenfor vægttab, diætrelaterede sygdomme som 

diabetes, træning for alle niveauer og forebyggelse eller håndtering af 

stress. 

Medarbejder: Professionel rådgivning til at 

være den bedste udgave af sig selv og 

indfrielse af mål man ikke føler man har tid 

til at prioritere.

Virksomhed: Fysisk og psykisk sundere 

medarbejdere.

Klinisk sundhedstjek 
(Fysisk)

Et klinisk sundhedstjek består af sundhedsmålinger som: Total 

kolesterol, LDL, HDL, Triglycerid, HbA1c (langtidsblodsukker) og 

blodtryk udført via medicinsk godkendt udstyr fra Roche Diagnostics. 

Herudover foretages en kropsanalyse på Tanita 780MA P, hvor en lang 

række kropsværdier identificeres. Resultaterne fra sundhedstjekket 

samles i en rapport, der udleveres efter sundhedstjekket. 

Medarbejder: Klinisk indblik i egen 

sundhed og vurdering af eventuelle risici 

for livstilssygdomme.

Virksomhed: Identificering af potentielle 

faktorer der kan resultere i syge medarbe-

jder både kort og langsigtet. 

Udvidet klinisk sundhedstjek 
(Fysisk)

Et udvidet sundhedstjek indeholder alle de samme elementer som 

ovenstående. Herudover tilbydes ansatte yderligere en konditionstest 

(VO2 max) udført cyklende iført iltmaske, der giver et meget præcist og 

klinisk indblik i hjertets ydeevne. Alle resultater samles i en rapport, der 

udleveres efter sundhedstjekket. 

Medarbejder: Klinisk indblik i egen 

sundhed og vurdering af eventuelle risici 

for livstilssygdomme.

Virksomhed: Identificering af potentielle 

faktorer der kan resultere i syge medarbe-

jder både kort og langsigtet. 

ADD-ONSADD-ONS
Følgende sektion indeholder add-on muligheder 

der kan tilføjes til grundpakken. 



KONTAKT OS hej@companyhealth.dkhej@companyhealth.dk

companyhealth.dkcompanyhealth.dk

+45 22 99 32 80
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Måned
Uge

Onboarding 

kick off event

Sundhedsundersøgelse

Fysisk sundhedstjek*

Analyse & rapport

Forløb

Vejledning og træning*

pop-up events

Evaluering

Sundhedsundersøgelse

Ambasadør møde

Eksempel på kunderejse


