
Et projekt, som jeg gerne vil fortælle andre om… 
 

Mit navn  Pernille Møller Jensen 
Min kommune Aarhus Kommune 
Mail pemj@aarhus.dk 
Projektets navn  Gravid & Glad i MSO 

Sundhedsområde  
fx tobak, mental sundhed, fælleskaber 

Sygefravær og trivsel 

Målgruppe  
fx ældre kvinder, førskolebørn, mænd 
i 40’erne   

Gravide medarbejdere i Magistraten for 
Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune 

Intern organisering:  
fx i samarbejde med børne-  
familieafdelingen, ældre afdelingen, 
på tværs af kommunen 

Indsatsen er organiseret i 
Sundhedsudvikling, Folkesundhed 
Aarhus 

Eksterne 
samarbejdspartnere:  
fx i samarbejde med privat 
organisation, lokalt netværk, en anden 
kommune 

Aarhus Jordemoderpraksis 

Beskriv projektet kort 

 Metode 

 Implementering 

 Effekt 

 Økonomi 

 Igangværende prøvehandling i 
perioden 2014-2016. 

 Aktiviteter: Ugentlig træning ved 
en fysioterapeut, mulighed for 
jordemoderkonsultationer, 
jordemoderbesøg på 
arbejdspladsen, månedlige 
netværksmøder. 

 Implementering: Forløbet er blevet 
tilbudt alle gravide i MSO, med 
særligt fokus på rekruttering af 
Social- og Sundhedspersonale der 
historisk set har det højeste syge-



og graviditetsbetingede fravær i 
MSO. 
 

 Effekt; de foreløbige resultater af 
en kvalitativ+ kvantitativ 
evaluering viser følgende: 

 
Færre fraværsdage: 

 Deltagerne på ’Gravid & Glad’ har gennemsnitligt haft 15 
fraværsdage mindre sammenlignet med de gravide der ikke har 
deltaget i tilbuddet i samme periode. Dette er en besparelse på 
næsten 1 million kr. i sygefraværsudgifter. 

 Hvis alle gravide i MSO havde deltaget og opnået samme 
effekt, ville besparelsen have været 4½ million kr. (Der tages 
forbehold for bias). 

 
Medarbejderne giver udtryk for: 

 At de alle er meget tilfredse med forløbet.  

 At forløbet har betydet, at de har været mere fysisk aktive end 
de ellers ville have været (ca.70 % svarer dette). 

 At de har modtaget redskaber der har været med til at 
reducere de graviditetsbetingede gener under graviditeten 
(ca.75 % svarer dette). 

 At træningen har medvirket til større arbejdsglæde og trivsel 
på arbejdspladsen under graviditeten (ca.62 % svarer dette). 

 At det er blevet sjovere at gå på arbejde under graviditeten 
(ca.46 % svarer dette). 

 At de gravide generelt har fået større indsigt i forskellige 
kolleger og arbejdspladser rundt om i MSO (ca.57% svarer 
dette). 

 

 
Andet vigtigt i forhold 
til projektet? 

Opmærksomhedspunkter: 

 Samarbejde med nærmeste leder 

 Økonomisk incitament for 
fastholdelse af gravide 
medarbejdere 

 Igangværende proces om fast 
forankring af tilbuddet, om 
forløbet skal skaleres op og 
tilbydes alle gravide i Aarhus 



Kommune, om det skal fortsætte i 
sin eksisterende form eller om det 
skal forankres i lokalområderne, 
tætte på medarbejderne. 

Læs mere om projektet 
på (www eller 
medsend materiale) 

Brochure, indsatsteori + logisk model, 
evaluering kan tilsendes efter behov 
ved pemj@aarhus.dk 

 


