Høje-Taastrup Kommune

Sundhedsordning
for alle ansatte

Kære medarbejder i
Høje-Taastrup Kommune

Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om
sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter medarbejdernes trivsel og sundhed i højsædet og signalerer med en stor pose penge
til formålet, at man politisk sætter handling bag ordene.
Omsorgsnetværket har sammensat en bred palette af tilbud, som bygger
på både erfaringerne fra tre pilotprojekter i 2005 og på ønsker fra
medarbejderne. Det er derfor min forventning, at tilbudene vil matche
de fleste medarbejderes ønsker.
Bemærk

- at tilbudene gælder ALLE 4.500 medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune
- at klinikkerne ligger forskellige steder i kommunen (nærhedsprincippet)
- at du har valgfrihed mellem klinikker og holdtræning
- at du kan vælge en anden klinik, så åbningstiden passer dig
Byrådet tager del i dit velvære. Ansvaret er dit, om du vil benytte dig
af tilbudene. Det synes jeg, at du skal.
Henrik Kolind
kommunaldirektør

Sundhedsordningen omfatter følgende aktiviteter:
- Tre sundhedsklinikker med fysioterapi, kiropraktik og kostvejledning
- Tre forskellige slags holdtræning (grundtræning, stram op,nakke /skuldre/ryg)
- Fire sundhedstjekdage
- Tyve timer motionscenter
- Fem timer personlig programlægning med instruktør i motionscenter
- Seks timer vandgymnastik
- Rygestopkurser
- Influenzavaccinationer
- 12 informationsmøder om sundhedsordningen

Opstart 1. marts 2006

Indhold
Sundhedsklinikker

Du kan frit booke tid på den af klinikkerne, som passer dig bedst.
Fysioterapi og kiropraktik
I de tre sundhedsklinikker kan du få fysioterapeutisk og/eller kiropraktisk
behandling af gener i bevægeapparatet samt råd og vejledning.
Ved første møde i sundhedsklinikken vil du i samråd med en fysioterapeut
få tilbudt det forløb, der vil gavne dig bedst i din situation.
En konsultation vil typisk vare 30 minutter. Første kiropraktorbehandling
kan dog vare op til 45 minutter.
I forbindelse med en behandling vil der være et evalueringsskema, som
skal udfyldes efter endt behandling. Wellatworks behandlere vil på
baggrund af disse bestræbe sig på at optimere behandlingerne hele
tiden og dermed opnå så høj tilfredshed med dem som muligt.
Husk selv at medbringe et håndklæde.
Kostvejledning
Ud fra dine personlige behov vil du blive vejledt indenfor kostsammensætning, udarbejdelse af kostplaner, synergieffekten, kost og motion m.m.
En konsultation i kostvejledning vil typisk vare 30 minutter.

Holdtræning

Der tilbydes åbne motionshold, hvor du og dine kolleger sammen kan
møde op. Undervisningen varetages af Wellatworks instruktører og alt
efter antallet af fremmødte varierer indhold og øvelser.
Træningen foregår i gymnastiksal/festsal i tilknytning til sundhedsklinikkerne. Der oprettes 3 slags holdtræning, nemlig: Grundtræning,
stram op og nakke/skuldre/ryg.

Grundtræning
Timen indeholder konditions-, styrke-, udholdenhed og eksplosionstræning samt balance og koordineringsøvelser.
Stram op
Stram op foregår i en sal med enten vægtstænger eller håndvægte på
måtter. Det er for dig, der vil i gang efter en pause, skade eller graviditet.
Der bliver arbejdet med alle muskelgrupper og vægten er lagt på styrketræning og stræk. Træningen tager ca. 1 time.
Nakke/skuldre/ryg
Styrke, bevægelighed og smidighedstræning for ryg, nakke og skulderområdet. Holdet er både for medarbejderen med stillesiddende arbejde
samt for de medarbejdere, der har et hårdt fysisk arbejde.

Sundhedstjekdage

På sundhedstjekdagene er der mulighed for at få foretaget et sundhedstjek i form af en række målinger og undersøgelser som:
- Vægt
- Blodtryk
- Fedtprocent
- Kolesterol
- Konditest
Disse målinger bliver ført ind i et skema, som man efterfølgende kan
medbringe til en evt. behandlingstid. Herudover holder Wellatwork
på dagen forskellige foredrag omkring kost og træning samt sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Motionscenter

Der er mulighed for at træne i motionscenter flere gange om ugen.
Træningen kan kombineres med personlig programlægning.
Motionscentret indeholder bl.a. 10 spinningcykler, pilatesbolde,
spejlvæg og redskaber.
Personlig programlægning
Der udarbejdes et målrettet træningsprogram til den enkelte bruger,
som tager udgangspunkt i personens ønsker og behov.

Vandgymnastik

Der tilbydes i alt 6 timer vandgymnastik om ugen.
Timerne er fordelt på Fløng og Taastrup svømmehaller. Tilbudet omfatter
et antal undervisningsgange, som opdeles i en forårssæson og en efterårssæson. Forårssæsonen er fra 1. marts - 23. juni. Efterårssæsonen er
fra 1. september - 20. december. Man kan tilmelde sig én sæson ad
gangen. En lektion er 45 minutter i vandet. Hertil skal lægges tiden til
omklædning både før og efter. Vandgymnastik indeholder bl.a. opvarmning, powerwalk med bælter og benmanchetter.

Rygestopkurser

Der oprettes 2 rygestopkurser, ét i foråret og ét i efteråret.
Rygestopkurset er et forløb over 12 måneder for 12 personer pr. hold.
Forløbet er fordelt med 8 mødegange og en individuel opfølgning på et år.

Influenzavaccinationer

Der tilbydes gratis influenzavaccination i efteråret.
Nærmere information omkring tid og sted følger.

Information om tid og sted
Sundhedsklinikker

De tre sundhedsklinikker har forskellige åbningstider, som vil fremgå
af særskilt flyer, uddannelses- og trivselskataloget og Høje-Taastrup
Kommunes intranet.
Åbningstid kl. 08.00 til 20.00 (efter behov)
1. Erhvervscentret
2. Hedehusene skole
3. Borgerskolen

- Erik Husfeldts Vej 2
- Græshøjvej 4
- Magdavænget 4

Holdtræning
Holdtræning foregår på samme adresse, som sundhedsklinikkerne,
i sale med bad og omklædningsmulighed. Holdtræningstider fremgår
af særskilt flyer, uddannelses- og trivselskataloget og Høje-Taastrup
Kommunes intranet.

Sundhedstjekdage
Dato:

Onsdag d. 1. marts
2 Tirsdag d. 30 maj
Mandag d. 4. september
Torsdag d. 30. november

Tid:

kl. 08.00 - 18.30
kl. 08.00 - 18.30
kl. 08.00 - 18.30
kl. 08.00 - 18.30

Sted:

Erhvervscentret, Erik Husfeldts Vej
Hedehusene skole, Græshøjvej 4
Borgerskolen, Magdavænget 4
Erhvervscentret, Erik Husfeldts Vej 2

Motionscenter

Motionscentret ligger i tilknytning til sundhedsklinikken i Erhvervscentret.
Der er åbent i alt 20 timer om ugen.
Åbningstider fremgår af særskilt flyer, uddannelses- og trivselskataloget og
Høje-Taastrup Kommunes intranet.
Personlig programlægning
Du kan få hjælp til personlig træningsplan ved at booke en tid i Motionscentret,
som ligger i Erhvervscentret. Åbningstider fremgår af særskilt flyer, uddannelsesog trivselskataloget og Høje-Taastrup Kommunes intranet.

Vandgymnastik

Det tilbydes 4 vandgymnastikhold i Fløng Svømmehal onsdage kl. 16-20 og i
Taastrup Svømmehal tirsdag kl. 15-17. Åbningstider fremgår af særskilt flyer
og Høje-Taastrup Kommunes intranet.

Informationsmøder:
Der afholdes i alt 12 informationsmøder således:

Dato:

Tirsdag d. 14. februar

Onsdag d. 15. februar

Torsdag d. 16. februar

Tid:

12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30

Sted:

Hedehuset fritidscenter,
Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene.
Byrådssalen, Rådhuset,
Bygaden 2, 2630 Taastrup.
Byrådssalen, Rådhuset,
Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Alle i Høje-Taastrup Kommune inviteres
til åbningsreception af sundhedsordningen
onsdag den 1. marts kl. 12.00 - 14.00 i
Erhvervscentret på Erik Husfeldts Vej 2.

Sådan booker du tider
Når du skal benytte bookingsystemet på www.wellatwork.dk,
skal du, som ny bruger, starte med at oprette din profil.
Klik på “Opret” på forsiden.

Opret
ny bruger

Almindelig login efter oprettelse
Næste gang du skal ind i bookingsystemet og booke tid, se dine egne bookinger,
din træningsplan, eller hvilke aktiviteter der er på de pågældende lokationer,
så skal du blot logge dig på som almindelig bruger, altså klikke på “Login”.

Booking af aktiviteter
Under de enkelte lokationer kan du booke tid til én eller flere af de listede
aktiviteter, du kan endvidere se din journal, se dit personlige program,
kontakte din teamleder m.m.

Du vil efterfølgende se kalenderen, hvorfra du kan booke tid. F.eks.

Når du har booket en tid, vil du få tilsendt en reminder pr. e-mail og sms dagen før.

Har du ikke adgang til PC
Ring til Wellatwork. Se bagsiden.

Kontakt til Wellatwork
Vedrørende sundhedsfaglige spørgsmål, akutte
skader eller spørgsmål til sundhedsordningen
Teamleder
Gitte Rasmussen
28 78 48 74
e-mail: gr@wellatwork
Vedrørende spørgsmål til bookingsystemet
Drift -og personalekoordinator
Kirsten Mandrup
39 66 85 85
e-mail: km@wellatwork

Kontakt til Høje-Taastrup Kommune
Kontaktperson
Anette Zacho
43 59 11 74
e-mail: anetteza@htk.dk

Høje-Taastrup Kommune

