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Pauseyoga 
Pauseyoga er et lavterskeltilbud til de 
ansatte ved Mikrobiologisk avdeling 
(MIA) ved Haukeland 
universitetssjukehus (HUS). Pauseyoga 
tilbys i utgangspunktet en gang hver uke 
og varer i omtrent 15 minutter.  

Bakgrunn og hensikt 
Kontorarbeid er ofte preget av mye 
stillesitting. I like så kan 
laboratoriearbeid i mange situasjoner 
også by på en del stillesittende arbeid. 
Både kontor- og laboratoriearbeid er 
ergonomisk belastende, særlig for 
skuldre, rygg og nakke.  Dessuten kan 
arbeidshverdagen i perioder være svært 
hektisk og krevende. 
 
God ergonomi på arbeidsplassen skaper 
trivsel og hindrer sykefravær. For å 
forebygge sykdom og belastningsskader 
ønsker MIA å sikre tiltak som er gode for 
kropp og sinn. 

Hvorfor yoga? 
Yoga virker både på kropp og sinn og 
kan praktiseres av alle.  
 
Yoga er en allsidig aktivitet som 
kombinerer:   
• Fysiske øvelser som kan løsne på 

arbeidsbelastninger 
• Avspenningsteknikker som gir god 

hvile og restitusjon og øker 
overskuddet 

• Pust og meditasjonsøvelser som vil 
gjøre deg bedre rustet mot stress 
samt styrke evnen til å være tilstede i 
de arbeidsoppgavene du utfører 

Evaluering 
Pauseyoga har vært et tilbud til de 
ansatte ved MIA siden jul 2016. For å 
vurdere effekten av tiltaket samt lytte til 
arbeidstakernes ønsker ble det 
gjennomført en evaluering av tilbudet i 
juni 2017.  
 
Evalueringen ble utført ved at 
arbeidstakerne fylte ut et spørreskjema. 
I evalueringen skulle de ansatte svare på 
spørsmål og  vurdere påstander om 
deltagelse, øvelser, tidsbruk, effekt og til 
slutt gi en totalvurdering av tiltaket. Det 
ble i tillegg gitt mulighet for 
kommentarer. 

Resultat 
Under følger en kort og enkel 
oppsummering av de mest fremtredende 
trekkene i resultatet fra evalueringen. 
 
Deltagelse 
30 ansatte svarte på evalueringen. Av 
disse svarte 57 % at de deltar hver gang 
/ så ofte jeg kan, 23 % deltar av og til og 
20 % deltar sjelden / aldri. 
 
Av de som deltar hver gang / så ofte jeg 
kan og av og til svarer  50 % at de 
gangene de ikke deltar er det på grunn av 
at de ikke har tid, 47 % har glemt det og 
3 % har ikke lyst. 
 
Øvelser 
82 % av de som deltar hver gang / så 
ofte jeg kan og av og til angir at de liker 
de fysiske øvelsene veldig godt. 
 
81 % av de som deltar hver gang / så 
ofte jeg kan og av og til angir at de liker 
pusteøvelsene veldig godt. 
 
78 % av de som deltar hver gang / så 
ofte jeg kan og av og til angir at de liker 
musikken veldig godt. 
 
Tidsbruk 
81 % mener at 15 minutter er akkurat 
passe tid. 
 
56 % angir at en gang i uken er for 
sjelden, Resterende mener det er akkurat 
passe. 
 
Effekt 
Totalt 96 % av de som deltar hver gang / 
så ofte jeg kan og av og til angir at 
pauseyogaen etter deres vurdering har en 
positiv effekt på arbeidsmiljøet. 
 
Totalt 92 % av de som deltar hver gang / 
så ofte jeg kan og av og til mener at 
pauseyogaen har en positiv effekt på 
humør / energi. 
 
Totalt 92 % av de som deltar hver gang / 
så ofte jeg kan og av og til mener at 
pauseyogaen har en positiv effekt på 
stress / uro. 
 
Totalt 88 % av de som deltar hver gang / 
så ofte jeg kan og av og til mener at 
pauseyogaen har en positiv effekt på 
ergonomien. 
 
Totalvurdering 
84 % av de som deltar hver gang / så 
ofte jeg kan og av og til angir at de liker 
tilbudet om pauseyoga veldig godt. 

Konklusjon 
Det vurderes som hensiktsmessig og 
ønskelig å videreføre tilbudet om 
pauseyoga. I utgangspunktet beholdes 
tilbudet slik det er i dag, med mulighet 
for å gjennomføre pauseyoga en 
ekstra gang i uken når det er 
anledning til det. Innspill som kom i 
forbindelse med evalueringen, som 
ønske om øvelser og lignende vil tas  i 
betraktning ved utvikling av nye 
yogaprogrammer.  
 

Namaste 

Diskusjon 
Det er grunn til å tro at de som har 
besvart evalueringen er de som oftest 
deltar på pauseyoga og sånn sett er 
fornøyde med tilbudet. Det er allikevel 
svært positive tilbakemeldinger. Særlig 
oppløftende er det at de alle fleste som 
har besvart oppgir at de opplever 
positiv effekt både på arbeidsmiljø, 
humør / energi, stress /uro og på 
ergonomi. 
 
Å tilrettelegge et slikt tilbud slik at det 
passer for alle er vanskelig. Det er 
ulike preferanser og behov. 
Det ligger også naturlige 
begrensninger for yogaprogrammet i 
lokaliteter og tidsbruk så lenge yogaen 
utføres i arbeidstiden. 
 
Gjennomføring er dessuten avhengig 
av en instruktør. For tiden er det en 
person som instruerer. 
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