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Deltagere

Det er vigtigt, at både du (ejer/leder/mester) og alle dine medarbejdere på værkstedet 

deltager i forløbet. 

Mester skal styre forløbet og deltage i det praktiske på lige fod med medarbejderne.

Sørg for at uddelegere ansvaret for opgaverne. Fx skal I skiftevis købe ind til frokost hver  

dag eller uge, mens en af jer fast skal stå for træningen med elastikker. 

Forberedelse, inden forløbet starter

Brug tid på at forberede dig og sætte dig ind i materialet. Der er afsat 2 timer til dette. 

Få arbejdsmiljørepræsentanten, hvis I har en, eller en af medarbejderne til at hjælpe dig med 

at planlægge og gennemføre forløbet. Der er afsat 2 timer til denne medarbejder (hjælperen).

Find en anden medarbejder, som vil stå for at købe træningselastikker og sætte sig ind  

i træningen med elastikker. Han skal sætte sig ind i de forskellige øvelser, som er vist i 

faktaark 1 ”Styrk kroppen med elastiktræning”. Sørg for, at I har dem i god tid, inden I  

skal bruge dem. Der er afsat 7,5 timer til at indkøbe træningselastikker og til at sætte sig  

ind i øvelserne. 

ET FYSISK AKTIVT ARBEJDET  
ERSTATTER IKKE FYSISK TRÆNING!  

Det er vigtigt at have stærke muskler.  
Det får man med styrketræning. Arbejdet i  

sig selv styrker ikke musklerne. Det gør 
trænings elastikker. De er nemme og effektive  

at bruge og styrker de rigtige muskler. 

At træne sammen på værkstedet kan  
være et til-trængt afbræk fra arbejdet og  

kan være sjovt og hyggeligt. 

Så få gang i elastikkerne!

FROKOSTEN ER VIGTIG!

•  Man tanker kroppen op, så der er 
energi til resten af dagen. 

•  Man kobler fra arbejdet og får sludret 
med kollegerne.

• Frugt er godt som mellemmåltid.

Sund auto
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Tidsplan og aktiviteter

Forløbet er opdelt i 3 faser: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Opstart Aktivitetsperiode Afslutning

2 møder Ca. 1 time om ugen i 12 
uger + et midtvejsmøde

Møde, 1 time

Fase 1. Opstart

Her skal I forberede og planlægge hele forløbet. I skal holde 2 møder, hvor I alle deltager. 

Møde 1: Sund frokost (varighed: 1½ time)

I skal bruge 1½ time på at aftale, hvordan forløbet skal foregå i jeres værksted.  

Vælg det tidspunkt, der passer jer bedst, så alle har mulighed for at deltage. 

Frokostklub

Lav en frokostklub, så I hver dag sammen spiser en sund frokost. I skal på skift købe ind,  

så der hver dag er mad i køleskabet til en sund frokost. I kan fx lægge penge i en kasse 

hver uge. Eller I kan vælge at tage mad med, som I har tilberedt hjemmefra. Målet med 

frokostklubben er: 

 1.  at I får frisk og sund frokost hver dag 

  2.  at I får mulighed for at variere kosten 

 3.  at I slipper for hver dag selv at stå for frokosten

 4.  at I hver især smører jeres mad ved bordet.

Snak sammen om, hvad I normalt spiser til frokost, hvad I godt kunne tænke jer at spise,  

og hvordan I kan få sundere madvaner fremover. Hent inspiration i faktaark 2 ”Sæt kurs mod 

en sund frokost”. 

Fordel opgaven med at købe ind imellem jer. I kan fx skiftes, så I køber ind i en uge af 

gangen. Brug faktaark 3 til at få styr på, hvem der køber ind hvornår. Følg de 5 huskeregler 

i faktaark 4, når I køber ind til frokosten. I kan vælge selv at køre ud og handle, eller I kan 

bestille varerne på nettet og få dem leveret direkte til værkstedet. Der er afsat 2 timer pr. 

uge til, at en af jer kan handle ind.

Sørg for at have disse ting i jeres frokoststue:

 • skærebræt

 • urtekniv og gulerodsskræller

 • brødkniv

 • plastikbokse med låg til opbevaring eller fryseposer

 • tallerkener, bestik og glas.
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Overvej at etablere en frugtordning, så I får leveret frisk frugt til værkstedet. Det er også en 

god idé at få leveret kildevand. Så find ud af:

 •  hvem der skal levere frugt på værkstedet. Det kan være en lokal grønthandler  

eller frugtavler, det lokale grønttorv, gårdbutikker eller et af de firmaer, som leverer 

frugt til virksomheder. Undersøg mulighederne på nettet.

 •  hvem der skal levere kildevand på værkstedet. I kan enten vælge at købe det selv  

eller at få det leveret på værkstedet. Undersøg mulighederne på nettet, eller aftal  

med en lokal butik, at de leverer det til jer. 

 •  hvem af jer der får det praktiske ansvar for ordningen

 • hvor frugt og kildevand skal stå. 

Handlingsplan 

Aftal, hvad I kan gøre for, at en sund frokost bliver en naturlig del af jeres arbejdsdag.  

Og ikke mindst hvordan den bliver ved med at være det. Brug skemaet i faktaark 5 som  

hjælp til at huske, hvad I bliver enige om.

Møde 2: Fysisk træning (varighed: 1 time)

I skal bruge 1 time på at snakke om, hvordan I belaster kroppen på arbejdet, og på at  

gennemgå 4 øvelser med træningselastikker, som I skal udføre dagligt de næste 12 uger.

Læs faktaark 6 ”Hvordan belaster arbejdet kroppen?”, og snak sammen om, hvad det er  

for arbejdsopgaver, som belaster kroppen. I kan undgå mange af belastningerne ved at 

planlægge og tilrettelægge arbejdet bedre. Det har I allerede prøvet, hvis I har gennemført 

forløbet ”Skrot tunge løft og dårlige arbejdsstillinger”. 

Men det er også en fordel at styrke kroppen. I behøver ikke at bruge mere end 10 minutter 

om dagen. Tænk på træningen som en naturlig del af jeres arbejde – en arbejdsopgave på 

lige fod med at skifte olie eller rette buler ud.  

Del træningselastikkerne ud, så alle får en. Brug den nødvendige tid på at klargøre elastik-

kerne. Alt efter hvilken type I har købt, skal I montere håndtag på elastikkerne og justere 

længden, så den passer til hver enkelt. De øvelser, I skal lave, er vist i faktaark 1 ”Styrk 

kroppen med elastiktræning”. Tag et print af faktaarket med. ’Se videoklip af øvelserne på 

YouTube:

Skulderbladsklem: https://youtu.be/jfKdHqUBS_o

Udaddrejning: https://youtu.be/d75Ihh4ARKI

Kropsdrejning: https://youtu.be/MmljSk7f5IM

Benbøj: https://youtu.be/8odbpIkLaOE

Elastikøvelser til at styrke kroppen: https://youtu.be/t7SQzrVxjEY

Lav øvelserne sammen. Den medarbejder, som står for træningen, hjælper alle andre  

med øvelserne. 
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Bagefter skal I aftale, hvornår det er bedst at lave øvelserne. I skal styrketræne i 5 minutter  

2 gange om dagen – fx formiddag og eftermiddag før en pause. Aftal, hvor på værkstedet I 

placerer træningselastikkerne, så de er nemme at komme til. Find et permanent sted til dem, 

så I ikke skal bruge tid på at sætte dem fast, hver gang I skal udføre øvelserne. I øvelses-

beskrivelsen kan I se, hvordan og hvor de kan sættes fast.

Handlingsplan 

Aftal, hvad I kan gøre for, at styrketræning med elastikker bliver en naturlig del af jeres 

arbejdsdag. Og ikke mindst hvordan den bliver ved med at være det. Brug skemaet i faktaark 

5 som hjælp til at huske, hvad I bliver enige om.

Fase 2. Aktivitetsperiode

I spiser sund frokost og træner kroppen hver dag – varighed: 12 uger.

I får på skift købt ind, så I alle sammen hver dag kan få en sund frokost. 2 gange om dagen 

styrketræner I sammen. Det tager ca. 5 minutter at udføre øvelserne. Mester har ansvaret for, 

at alle får mulighed for at lave øvelserne hver dag. 

Midtvejsmøde (varighed: 1 time) 

Ca. 6 uger efter at I begyndte med sund frokost og træning, holder I et midtvejsmøde, som 

mester indkalder til. Alle skal være med til at snakke om de erfaringer, I indtil nu har fået med 

de sunde vaner. Snak blandt andet om, om I har tid nok til at udføre øvelserne, eller om der 

er noget, der skal laves om. 

Fase 3. Afslutning

Evalueringsmøde (varighed: 1 time)

Mester indkalder til mødet. Vælg det tidspunkt, der passer jer bedst, så alle har mulighed  

for at deltage. I kan fx forlænge frokosten. Snak først sammen om, hvordan det er gået og  

de erfaringer, I har gjort jer. Snak derefter om, hvordan I kan fortsætte med at spise sund 

frokost og styrketræne. 

Kig på handlingsplanen (faktaark 5 ”Handlingsplan”). Har I gjort de ting, I aftalte? Hvorfor/

hvorfor ikke? Udfyld sidste rubrik i handlingsplanen om, hvad I har fået ud af pakken.  

Det er en god idé også at udfylde det vedlagte aftaleark, faktaark 7 ”Aftaleark”.  

Det kan I bruge til fremover at huske jer selv på at fortsætte de sunde vaner. Tag det frem  

en gang imellem, og snak om det. Måske skal det af og til justeres. Gør det, fx samtidig med 

at I gennemgår jeres APV. På denne måde kan I bedre holde fast i jeres nye vaner og tænke 

sundhed ind i hverdagen fremover. 
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Faktaark 1: 

Styrk kroppen med elastiktræning

Forklarer, hvilke elastikker I skal købe, og beskriver de 4 øvelser, I skal udføre.

Faktaark 2: 

Sæt kurs mod en sund frokost

Oplyser om gode frokostvaner og giver 5 gode huskeregler til frokosten.

Faktaark 3: 

Hvem køber ind?

Et skema, I kan bruge til at holde styr på, hvem der har ansvaret for at købe ind, og hvornår. 

Her kan I også skrive ønsker og gode idéer til frokosten. 

Faktaark 4: 

Inspiration til frokosten

Giver inspiration til, hvad I skal købe for at kunne spise en sund frokost. 

Faktaark 5: 

Handlingsplan

Et skema, I kan bruge til at skrive forskellige aktiviteter ned, som I vil gennemføre, og 

hvordan I får dem gennemført.

Faktaark 6: 

Hvordan belaster arbejdet kroppen?

Her kan I læse mere om, hvordan de arbejdsopgaver, I typisk udfører, belaster kroppen. 

Faktaark 7: 
Aftaleark

Skema, hvor I kan skrive forskellige initiativer ned og holde jer selv og hinanden fast på dem.

I kan eventuelt printe de relevante faktaark ud, laminere dem og hænge dem op, så I husker 

forebyggelsespakken i hverdagen. 

Materialeoversigt:
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Elastikkerne

I bør købe 2 forskellige slags elastikker:

 •  ”Tubes” er en rund elastik med et håndtag i hver ende. Dem skal I bruge til de 

øvelser, I skal lave med armene. I bør anskaffe tubes i 3 forskellige sværhedsgrader. 

De forskellige sværhedsgrader har forskellige farver, som varierer alt efter mærke – fx 

rød, grøn og blå. De forhandles på forskellige hjemmesider. Søg efter exercise tubes 

eller body tube træningselastik.

 •  Elastikker, som er uden håndtag. Dem skal I bruge til de øvelser, I skal lave med 

benene. De forhandles på forskellige hjemmesider. Søg efter ekstra store trænings-

elastikker. I kan også anvende tubes uden håndtag, hvor I binder elastikken sammen 

med en knude.

Elastikkerne på værkstedet

Elastikkerne er nemme at opbevare. I kan evt. finde et sted på værkstedet, hvor I kan sætte 

nogle af elastikkerne fast eller hænge dem på væggen, så de er nemme at komme til.

Elastikøvelser til at styrke kroppen

Det tager 10 minutter at lave de 4 øvelser. Hvis du laver øvelserne 3-4 gange om ugen, får du 

styrket dine ben, baller, ryg, mave og skuldre. Det er musklerne i de områder på kroppen, du 

er mest afhængig af i dit arbejde, hvis du fx bøjer eller vrider kroppen mange gange dagligt.

Skulderbladsklem

Øvelsen hjælper dig med at holde skulderbladene i  

den rette position.  

Du får en mere korrekt holdning i nakke, skuldre og ryg.  

Det hjælper dig fx, når du arbejder i motorrummet eller  

står under bilen og arbejder med armene over hovedet.

 •  Gør elastikken kortere, cirka til skulderbredde,  

og hold armene strakt  

frem foran kroppen.

 •  Træk armene vandret ud til siden og bagud, til  

elastikken rammer brystkassen. Fornem, at du  

klemmer skulderbladene sammen på ryggen.

 •  Før armene kontrolleret tilbage.

 •  Hold dine albuer let bøjede under hele bevægelsen.

Styrk kroppen med elastiktræning

Faktaark 1
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 •  Sæt den ene ende af elastikken fast i fx et tungt bord eller et dørhåndtag.

 •  Placér dig, så elastikken er spændt, og drej så underarmen ud til siden og tilbage igen.

 •  Hold din albue bøjet 90 grader og armen en knytnæves bredde ude fra kroppen.

 •  Sæt den ene ende af elastikken fast i fx et tungt bord eller et dørhåndtag.

 •  Tag fat i elastikken med strakte arme, og placér dig med siden til elastikken.

 •  Rotér i underkroppen, og lad skuldrene være låst til kroppen.

 •  Træd på elastikken med den forreste fod. 

 •  Tag armen igennem elastikken, så den hviler på modsatte skulder.

 •  Hold den forreste fod i gulvet og kroppen oprejst, mens du skiftevis rejser og sænker 

dig, til det bagerste knæ rører gulvet.

Du kan se en nærmere beskrivelse af øvelserne på YouTube (se links på side 4).

Øvelserne er udviklet i forskningsprojektet Integreret Motion på Arbejdspladsen 

(IRMA), som er gennemført på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

Udaddrejning

Øvelsen træner de muskler,  

der giver skulderen stabilitet.  

Dem bruger du fx, når du arbejder  

med håndværktøj. 

Kropsdrejning

Øvelsen træner de muskler, der  

giver din rygsøjle styrke og stabilitet. 

Det hjælper dig fx, når du løfter og  

vrider i kroppen. 

Benbøj

Øvelsen træner dine muskler i benene, 

ballerne og den nederste del af ryggen. 

Det er alle muskler, du bruger, når du  

løfter i dit arbejde. 

Faktaark 1
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Spis varieret, groft og grønt! Så får I en sund frokost, og kroppen bliver tanket godt  

op med de næringsstoffer, den har brug for. Jeres frokost bør bestå af 5 dele:

 1.  Gnavegrønt, snittede grøntsager eller salat

 2.  Brød – helst rugbrød

 3.  2-3 slags pålæg: kød, æg, ost, grønt

 4.  Mindst 1 slags fiskepålæg

 5.  Frugt til dessert

Undgå smør på brødet. Brug i stedet sennep, mango chutney, avokado flødeost.

Drik vand til jeres frokost. Vand fra hanen er rent og indeholder mineraler som kalk, jod og 

magnesium. Almindeligt postevand og mineralvand dækker kroppens væskebehov uden  

samtidig at tilføre energi fra sukker og fedt. Sørg for at drikke ca. 1,5 liter væske dagligt. 

Spar på forbruget af sodavand – både det med og uden sukker. 

 

Sæt kurs mod en sund frokost 

Faktaark 2
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Sæt kurs mod en sund frokost 
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Faktaark 2

GNAVEGRØNT ELLER SALAT

•  Grøntsager mætter godt og  
indeholder ikke meget energi.

•  Vi bør spise 600 gram frugt og  
grøntsager om dagen. 

5 HUSKEREGLER  
TIL FROKOSTEN:

BRØD – HELST RUGBRØD

•  Brød giver en god mæthed. 

•  Vælg tykke skiver rugbrød: min.  
50 gram pr. skive (hel skive).  
Brød bør højst indeholde 5 g fedt pr. 
100 g og mindst 6 g fibre pr. 100 g. 

MINDST 1 SLAGS FISKEPÅLÆG

•  Det er godt at variere mellem fede 
og magre fiske-typer, men selv  
en såkaldt fed fisk som laks inde-
holder under10 g fedt pr. 100 g.

•  Vi skal have ca. 300 g fisk om 
ugen. 

FRUGT TIL DESSERT

•  Frugt til frokosten hjælper med at nå de 
anbefalede daglige 600 gram frugt og grønt 
om dagen. 

•  Varier mellem de forskellige årstiders frugter.

2-3 SLAGS PÅLÆG:  
KØD, ÆG, OST, GRØNT

•  Kødpålæg og æg indeholder forskellige 
vitaminer og mineraler, især jern. 

•  Vælg de magre typer kødpålæg med maks. 
10 g fedt pr. 100 g. Det kan fx være ham-
burgerryg, kalkunbryst, skinke og saltkød. 
Der findes også pølser og leverpostej med 
under 10 g fedt pr. 100 g. Kig efter på 
varedeklarationen på pakken.

•  Mange ostetyper indeholder en del fedt.  
Spis derfor forskellige typer ost, fx hytteost 
og rygeost, som ikke indeholder ret meget 
fedt. Vælg ost med maks. 18 g fedt.  
Det svarer til skæreoste, der er mærket 30+. 

• Vi har kun brug for ca. 100 g kød pr. dag. 

GNAVE-
GRØNT 
ELLER 
SALAT

BRØD  
– HELST  

RUGBRØD

MINDST  
1 SLAGS 

FISKEPÅLÆG

5 HUSKE  -
REGLER TIL 
FROKOSTEN

FRUGT TIL 
DESSERT

2-3 SLAGS 
PÅLÆG:  

KØD, ÆG,  
OST, GRØNT

Kilde: 
http://www.altomkost.dk/Forside.htm
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Udfyld skemaet, så I ved, hvem der er ansvarlig for at købe ind til frokost.  

Her er plads til, at I kan skrive ønsker eller forslag til, hvad der skal købes af mad.

 
UGE/
DATO

NAVN ØNSKER/IDÉER TIL FROKOSTEN

Hvem køber ind?

Faktaark 3
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Inspiration til frokosten

Faktaark 4

Brug huskereglerne, når I skal købe ind.

EKSEMPLER PÅ GNAVEGRØNT OG SALAT

Agurk  
Asparges 
Bladselleri 
Blomkål 
Bønner 

Gulerødder 
Kinaradiser 
Majskolber 
Minimajs 
Radiser 

Rød, gul, grøn
peberfrugt 
Tomater eller 
minitomater
Salatblade 

Snack-gulerødder 
Squash
Sukkerærter
Ærter i bælg

1

2
EKSEMPLER PÅ BRØD

Rugbrød
Bagels
Flutes
Hvedebrød – groft

Pitabrød – groft
Sandwichbrød – groft
Tyrkisk brød

EKSEMPLER PÅ GNAVEGRØNT OG SALAT
EKSEMPLER PÅ FISKEPÅLÆG

Fiskefrikadeller 
Fiskepaté 
Forel 
Karrysild 
Kippers 

Laks 
Makrel i tomat
Rejer 
Røget laks
Røget makrel 

Røget hellefisk
Røget torskerogn
Sild, fx marineret
Sildepostej
Torskerogn 

Torskerogns-
salat
Tun
Tunsalat 4

5
EKSEMPLER PÅ FRUGT TIL DESSERT

Abrikos,  
også tørret 
Ananas
Appelsiner
Bananer

Blommer
Bær for årstiden
Ferskner 
Frugtpålæg
Grapefrugt 

Kiwi 
Melon
Mandariner
Nektariner
Pærer 

Rosiner
Vindruer
Æbler  

  

3
Kødpålæg 
Frikadeller 
Hakkebøf 
Hamburgerryg
Kalkunbryst
Kogt skinke 
Kyllingelår 

Leverpostej
Pastrami
Roastbeef 
Røget filet
Saltkød

Æg 
Hele æg 
Æggesalat

Ost 
Hytteost 
Rygeost
Skæreost
Smøreost 

Grønt som pålæg
Agurk
Avocado
Kogt kartoffel 
Tomater
Æbler
Jordbær

EKSEMPLER PÅ PÅLÆG
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Faktaark 5
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Handlingsplan for sund frokost
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Faktaark 6

Her er en oversigt over de arbejdsopgaver på et værksted, som belaster kroppen fysisk,  

og hvordan de belaster kroppen.

Fysisk krævende arbejdsopgaver

Fysisk krævende arbejdsopgaver kan give problemer for medarbejderne, fordi de belaster 

muskler og led og slider kroppen ned. Det drejer sig typisk om arbejdsopgaver, hvor I:

 • løfter tunge ting – fx hjul, batterier til lastvogne og biler og tunge sprinklerdunke

 • arbejder med løftede arme – fx under liften

 • arbejder på trange steder – fx under instrumentbræt

 • ligger på knæ eller sidder på hug – fx når I sliber, spartler og maler.

Arbejdsopgaverne belaster og slider over tid på kroppen, men forskellige steder.

Når kroppen slides ned, får man smerter, stivhed eller ømhed i kroppens led, ledbånd, sener, 

muskler og knogler og i de tilhørende blodkar og nerver. Det kaldes også muskel- og skelet-

besvær. Tit får man også andre gener, fx hævelser, man bliver mere stiv i kroppen og begræn-

set i sine bevægelser, og man bliver mindre smidig.

Sådan belaster arbejdsopgaverne kroppen

Løft af tunge ting

I kan blandt andet få hold i ryggen, slidgigt, generelle smerter og stivhed i ryggen, færre 

kræfter samt snurren og føleforstyrrelser i benene. 

Arbejde med løftede arme

I kan blandt andet få trætte og ømme nakke- og skuldermuskler, smerte og stivhed i nakke og 

skuldre, muskelinfiltrationer, hovedpine, færre kræfter, snurren og føleforstyrrelse i armene. 

Arbejde på trange steder

I kan blandt andet få problemer med ryggen, hvis I arbejder med ryggen bøjet eller vredet.  

I kan få problemer med nakke og skuldre, hvis I gennem længere tid arbejder med hænderne 

langt fra kroppen eller med hovedet kraftigt bøjet eller drejet. 

Arbejde, hvor man ligger på knæ og sidder på hug

I kan blandt andet få slidgigt i hofte og knæ, smerter og stivhed i hofte og knæ, færre 

kræfter, snurren og føleforstyrrelser i benene. 

Hvordan belaster arbejdet kroppen?
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Styrk kroppen

Smerter, ømhed og stivhed på grund af arbejdet er kroppens måde at advare om, at du  

ikke bruger kroppen hensigtsmæssigt, når du arbejder, og at der skal ske nogle ændringer. 

Det forsvinder normalt igen efter noget tid. Hvis du ignorerer kroppens advarsel og fortsæt-

ter med at belaste kroppen, kan dit muskel- og skeletbesvær udvikle sig til længerevarende 

alvorlige smerter, og du kan miste noget af din arbejdsevne.

At styrke kroppens muskler kan være en måde at ændre situationen på. Det kan du gøre ved 

at styrketræne sammen med kollegerne på værkstedet. I kan styrke de for jer mest relevante 

muskler ved at udføre 4 øvelser med træningselastikker 2 gange dagligt. Øvelserne er vist i 

korte videoklip på YouTube (se links til videoerne på side 4).

Faktaark 6
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Faktaark 7

Aftaleark

I skal bruge dette ark til at huske jer selv og hinanden på at fortsætte de sunde vaner.  

Brug det som anledning til at tale om, hvordan det går med de sunde vaner, og justér det, 

hvis I synes – fx når I gennemgår jeres APV. På den måde kan I lettere holde fast i jeres  

sunde vaner og tænke jeres sundhed ind i arbejdsdagen.

Jeg forpligter mig hermed til at holde fast i mine sunde vaner og til at huske de andre på 

også at holde fast i deres:

Dato:   _________________________________________________________________________________

Underskrifter (alle skriver under):   _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

VI VIL GERNE  
FORTSÆTTE 
MED:

DET VIL VI GØRE  
PÅ DENNE MÅDE:

HVEM ER ANSVARLIG: DATO, 
hvor vi skal tale 
om, hvordan det 
går, og om noget 
skal rettes til:

Sund frokost

Styrketræning

Frugt- og 
kildevands-
ordning
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Kontakt:

Arbejdstilsynet

Telefon 7012 1288

Pakkeudvikling:  Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Fotos/videoer: Videncenter for Arbejdsmiljø  

Grafisk design:  SAABYE Grafisk Design
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