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På egne føtter
(These boots are made for working)

Tove Hvassing og Dordi Anne Noem

Nettverkstreff 2018

Fagområdene medisinsk 

mikrobiologi og blodbank

Hvorfor ?

• Mange klager over smerter

• Nytt laboratoriebygg i 2007

• Harde golv

• Mye stående og gående arbeid

• Mangel på bioingeniører

• Vi har prøvd mange løsninger, 

slik som for eksempel myke matter

• Ingen krav til fottøy

(Toves gamle crocs)
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Money-Money-Money 

• Hvordan fikk vi råd til det? 

Vi hadde ingen penger!

Vi søkte flere steder etter penger, men fikk bare avslag…

Og vi ble veldig motløse!

Så traff vi «han Tor på Tools Løvold» og da ble det fart i sakene. 

Han satte oss i kontakt med Cast og Arbesko.

Etter et møte ble det bestemte at de kunne ta hovedkostnadene, 

hvis vi kunne stille med en mindre egenkapital. 

Og da «fant» vi noen penger..  

Så gikk vi i gang…..  

Samarbeidspartnere

Interne partnere:

• HMS-seksjonen i Nordlandssykehuset

• Bedriftshelsetjenesten

Eksterne partnere:

• Tools- Løvold i Bodø, «han Tor» 

• Cast Medical i Sverige

• Arbesko i Norge og Sverige, «han Odd»

Han Odd Hansen, 

trodde på 

prosjektet vårt!
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• Vi brukte en standardisert og kjent metode, hvor ansatte gjorde en 
egenvurdering av smertenivå- såkaldt VAS-skjema.

• Hver enkelt ble undersøkt av fysioterapeut.Fysioterapeuten gjorde ei
vurdering av hvilke tiltak som var nødvendig.

• Fysioterapeuten var sertifisert fra Cast. 

Metode

Vi brukte ca 30 minutter per ansatt; undersøkelse hos fysioterapeut, evt såleavtrykk, prøving av sko og

valg av sko. (Det var mye latter, folk var redde for tåfislukt og stygge tær.)  

VAS- før og etter
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Oppstarten.. 

Informasjonsmøte.
De som ble med i 

prosjektet måtte 

forplikte seg til å bruke 

skoene i 

prosjektperioden.

Resultat gruppe 1: 15 personer med sko og fotseng

Smerte nivå før Smerte nivå etter
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Gruppe 1: Forbedring 47,9 %

Før:
30% har store smerter, 

Og mere enn 50 % har middels smerter

Etter:
Stor forbedring!

Kun 9 % har store smerter.

Over halvparten er uten

smerter

Resultat gruppe 2: 20 personer med sko ca 6 

måneder, og så med sko og fotseng i ca 6 måneder

Forbedring:

25% mindre smerte

Smertenivå før Smertenivå etter
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Resultat: Gruppe 3: 6 personer bare med sko

Forbedring:

59,9 % mindre smerte

Smertenivå etterSmertenivå før

Fraværsstatistikk i prosjektperioden
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Bedriftsbesøk i Ørebro hos Arbesko

Møte med designer

I skofabrikken

Vår designersko..

Vi vant 250 000 Kr i 2016.

Helse Nord sin forbedringspris
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Hva har vi gjort med pengene???

Og ei aldri så lita tredemølle..

Prosjektperioden over, hva nå?

Levetid sko og fotseng-

• Sko- ca 2 år i fulltidsjobb

• Fotseng- 3-3,5 år

Hvor mange sko utlevert? ca 130 

Hvem får sko? De som har et arbeidsforhold som strekker seg minst ett år 
fram  i tid.

Stor interesse både utenfor og i sykehuset.

Flere laboratorier i Norge, Sverige, Danmark, Island og Nederland har 
kontaktet oss angående prosjektet. Andre sykehusavdelinger og kommuner 
har også tatt kontakt.
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Tips
Forankring i ledelseslinja

Få gjerne med verneombud, HMS-seksjon eller andre ildsjeler

God planlegging/forarbeid- hvem skal være med ?

• De som allerede har plager?

• Alle?

• Stillingsforhold-fast-vikar-stillingsbrøk?

• Stillesittende/stående gående arbeid?

Økonomi

• egenandel?

• Sykefravær

Muligheter for støtte/ekstern finansiering?

Valg av sko

• Bestemme kvalitetskrav med hensyn til f.eks såler, hælkapper etc før valg av skomodeller

Statistikk- hva kan måles før og etter?

• Sykefravær

• Opplevd smerte både på og etter jobb

Overgang fra prosjekt til drift

• Ledere må ta eierskap og implementere det i drifta

Markedsføre «gevinsten»

Tatt fra Steigtinden i Bodø


