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7. december 2009 
 

Det siger FOAs medlemmer om sundhedsfremmeordninger og 
overenskomst 

FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse 
om sundhedsfremme og overenskomstkrav og andre emner via forbundets elektroniske 
medlemspanel. 2.057 medlemmer har deltaget fuldt ud i undersøgelsen.1 Det svarer til 68 % 
af de medlemmer, der blev inviteret. 

I forbindelse med de kommende overenskomstkrav er FOAs medlemmer blevet bedt om at 
vurdere en række tilbud om sundhedsfremme mv.2  
 
De er blevet bedt om at vurdere, hvor attraktive en række tilbud er for dem og de er bagefter 
blevet bedt om at vurdere, om de vil være villige til at lade nogle af tilbuddene komme i stedet 
for noget af lønstigningen ved næste overenskomst. 
 
Umiddelbart er følgende 5 tilbud mest attraktive:  

1. Betalte omsorgsdage til én selv 
2. Målrettet styrketræning som forebyggelse af nedslidningsskader 
3. Personlig rådgivning om arbejdsstillinger og hjælpemidler 
4. Gratis frugt 
5. Fysioterapi/kiropraktor 

 
Når medlemmerne skal angive, hvilke tilbud, der kan komme i stedet for noget af lønnen ved 
næste overenskomst svarer 28 procent ingen af tilbuddene. Derudover peger medlemmerne 
især på følgende fem tilbud: 

1. Betalte omsorgsdage til én selv (38 procent)  
2. Massage (36 procent)  
3. Fysioterapi/kiropraktor (28 procent)  
4. Sund mad i arbejdstiden (25 procent)  
5. Motions- eller fitnessfaciliteter (22 procent) 

 
 

                                           
1 Svarene er vægtet, således at de afspejler sammensætningen af FOAs medlemmer fordelt på sektorer. 
2 Der er ikke skelnet mellem det offentlige eller private arbejdsmarked, men de fleste i medlemspulsen arbejder på det 
offentlige område. 
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De mest attraktive tilbud for FOAs medlemmer 
FOAs medlemmer er blevet bedt om at vurdere, hvor attraktive en række tilbud er for dem i 
forbindelse med overenskomstkravene. De fleste tilbud handler om sundhedsfremmeordninger 
mv. 
 
Medlemmerne har kunnet sætte kryds på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget lidt attraktivt 
og 10 er meget attraktivt. Der er bagefter blevet beregnet et gennemsnit for hvert tilbud. 
 
Betalte omsorgsdage rangerer nummer 1 på listen over mest attraktive tilbud, dernæst 
kommer tilbud om målrettet styrketræning. På tredjepladsen kommer personlig rådgivning om 
arbejdsstillinger og brug af hjælpemidler. Dernæst kommer gratis frugt (4. pladsen) og 
fysioterapi/kiropraktor (5. pladsen). Se listen neden for i tabel 1. 
 
 
Tabel 1. Vurdér, hvor attraktive hvert af de følgende tilbud er for dig. 
På en skala fra 1 til 10 (hvor 1 er meget lidt attraktivt og 10 er meget attraktivt)  
Rang
orden 

Tilbud Gennemsnit 
1-10 

1 Betalte omsorgsdage til én selv (egenomsorg) 8,16 
2 Tilbud om målrettet styrketræning til den enkelte som 

forebyggelse af nedslidningsskader 
7,98 

3 Personlig rådgivning om arbejdsstillinger, brug af hjælpemidler 
mv. som supplement til aftaler om massage, fysioterapi mv. 

7,98 

4 Gratis frugt 7,80 
5 Fysioterapi/kiropraktor 7,77 
6 Massage 7,76 
7 Sund mad i arbejdstiden (gratis frokostordning) 7,45 
8 Wellness ophold (afslapning) 7,26 
9 Sundhedsforsikring 7,06 
10 Flere standarder /normer om eksempelvis altid 2 på arbejde i 

nattevager /minus alenevagter 
6,93 

11 Årligt helbredstjek hos lægen 6,76 
12 Motions- eller fitnessfaciliteter 6,25 
13 Diætist (kostrådgiver) 5,97 
14 Sundhedsordninger - Psykolog 5,74 
15 Rådgivning om livsstil 5,70 
16 Rygestopkursus 4,12 
17 Familierådgivning 4,03 
Spørgsmålet er stillet således: ”De sidste spørgsmål handler om overenskomstkrav. Vurdér, hvor attraktive hvert af de 
følgende tilbud er for dig Sæt kryds på en skala fra 1 til 10 (hvor 1 er meget lidt attraktivt og 10 er meget attraktivt).” 
Gennemsnittet er beregnet bagefter og indeholder ”ved ikke” svar, som vejer værdien 5,5. 
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Noget af lønstigningen kan erstattes af nogle af disse tilbud 
Medlemmerne er bagefter blevet bedt om svare på om de vil være villige til at lade nogle af de 
nævnte sundhedstilbud komme i stedet for noget af lønstigningen ved næste overenskomst. 
28 procent siger, at de ikke er villige til at lade nogle af de nævnte ting komme i stedet for løn. 
 
38 procent nævner betalte omsorgsdage til én selv. 36 procent siger massage og 28 procent 
peger på fysioterapi/kiropraktor. 25 procent peger på sund mad i arbejdstiden og 22 procent 
på motions- eller fitnessfaciliteter. Se listen neden for i tabel 2. 
 
Tabel 2. Vil du være villig til at lade nogle af de førnævnte sundhedstilbud komme i 
stedet for noget af lønstigningen ved næste overenskomst (sæt op til 5 krydser)? 
Rang
orden 

Tilbud 
Procent 

1 Betalte omsorgsdage til én selv (egenomsorg) 38% 
2 Massage 36% 
3 Fysioterapi/kiropraktor 28% 
4 Jeg er ikke villig til at lade nogen af disse ting komme i stedet 

for løn 28% 
5 Sund mad i arbejdstiden (gratis frokostordning) 25% 
6 Motions- eller fitnessfaciliteter 22% 
7 Sundhedsforsikring 21% 
8 Wellness ophold (afslapning) 16% 
9 Gratis frugt 16% 
10 Tilbud om målrettet styrketræning til den enkelte som 

forebyggelse af nedslidningsskader 16% 
11 Årligt helbredstjek hos lægen 12% 
12 Personlig rådgivning om arbejdsstillinger, brug af hjælpemidler 

mv. som supplement til aftaler om massage, fysioterapi mv. 10% 
13 Psykolog 8% 
14 Diætist (kostrådgiver) 8% 
15 Flere standarder /normer om eksempelvis altid 2 på arbejde i 

nattevager /minus alenevagter 8% 
16 Ved ikke 5% 
17 Rygestopkursus 2% 
18 Rådgivning om livsstil 2% 
19 Familierådgivning 1% 

 


