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Når du
kontakter
3F Aalborg
Du er altid velkom-
men til at henvende
dig i 3F Aalborg,
men for at gøre det
lettere for dig selv,
så henvend dig di-
rekte i din egen
gruppe.

3F Aalborg er delt op
i seks grupper:

Hvis du arbejder indenfor
stat, region og kommune,
kontakt Den Offentlige
Gruppe.

Arbejder du i bygge- og
anlægsbranchen, kontakt
Byggegruppen.

Arbejder du i den private
servicebranche, kontakt
Privat Service, Hotel og
Restauration.

Arbejder du i industriom-
rådet og Posten, kontakt
Industrigruppen.

Arbejder du indenfor gart-
neri, land- og skovbrug,
kontakt Den Grønne
Gruppe.

Arbejder du i transport-
sektoren eller på lager- og
havn, kontakt Transport-
gruppen.

Se valgte og ansatte
side 31
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Forbundsnæstformand Jane Korczak, 3F:

Bedst at forebygge
et dårligt helbred

Regionsvaskeriet tog godt
imod 3Fs sundhedstjek

I ugen efter påske hav-
de 3F sundhedstjek i
to afdelinger, Kastrup
og Aalborg. Fire ar-
bejdspladser i 3F Aal-
borg blev besøgt med
sundhedsbussen fra
3F. Det blev meget
positivt modtaget af
3F-medlemmerne på
arbejdspladserne.

-Mange af vores medlemmer
har problemer med sundhe-
den og helbredet, siger for-
bundsnæstformand Jane
Korczak. De almene sund-
hedskampagner rammer ikke
rigtig vores medlemmer. Der-
for laver vi dette forsøg, og
så tager vi stilling til i hoved-
bestyrelsen, om det skal fort-
sætte.
-De arbejdspladser, hvor vi
kommer med sundhedsbus-
sen, får naturligvis det kon-
krete tilbud om et sundheds-
tjek, der omfatter måling af
blodtryk, kolesteroltal, blod-
sukker og lungefunktion, men
det er lige så meget for at
skærpe opmærksomheden
blandt alle medlemmer.
-Mange af vores medlemmer
har stillesiddende arbejde,
f.eks. chauffører, der har
svært ved at motionere, for
hvornår er det lige, man skal
gøre det?. Mange har ikke
overskud til at komme til læ-
gen i fritiden, så tilbuddet til
medlemmerne om at få ta-
get et sundhedstjek i arbejds-
stiden, mener vi er godt.

På Regionsvaskeriet i
Aalborg var omkring
60 3Fere til sundheds-
tjek. Mange kom ind i
deres fritid for at blive
undersøgt. -Vi er glade
for samarbejdet med
3F om dette initiativ,
siger afdelingschef
Morten Christensen.

-Vi har i forvejen flere tiltag
for at fremme sundheden
blandt medarbejderne på Re-
gionsvaskeriet, og da vi fik
en henvendelse fra 3F om
sundhedstjek af medarbej-
derne, sagde vi ja tak.
-Vi har frugtordning på ar-
bejdspladsen og deltager i
motionsløb, siger Morten
Christensen. Nu får vi et
samlet overblik over de med-
arbejdere, der deltager i
sundhedstjekket, og så kan vi
bedre tilrettelægge forskelli-
ge aktiviteter efter, hvad tjek-
kene viser.
-Det er vigtigt, at vores med-
arbejdere er sunde og raske
og også har det rart i fritiden.
-Vi er glade for, at Regions-
vaskeriet tager godt imod os,
siger næstformand Allan
Busk, 3F Aalborg. Mange
har svært ved at komme til
læge i fritiden. Det her synes
jeg er et godt tilbud.

Flere undersøgelser og analy-
ser viser, at der er problemer
blandt vores medlemmer.
Dårlige arbejdsstillinger, tun-
ge løft og stressende arbejde
kan føre til sygdomme, som
man ikke opdager sådan her
og nu. Nu prøver vi sund-
hedstjekket, der tager hensyn
til 3Fernes arbejdsbetingel-
ser.

Afdelingschef Morten Christen-
sen, Regionsvaskeriet: -Vi sam-
arbejder gerne.

Forbundsnæstfor-
mand Jane Korczak
i Aalborg for at for
at starte kampag-
nen med sund-
hedstjek sammen
med næstformand
Allan Busk.



SUNDHEDSTJEK MED 3F

Tillidsrepræsentant Kirsten Skri-
ver og produktionschef Peter
Larsen, SBS, venter på at få ta-
get et sundhedstjek. Tjekket va-
rer et kvarters tid med målinger
og spørgsmål, der skal besvares.

Produktionschef og tillidsrepræsentant på SBS, Støvring:

Godt initiativ med sundhedstjek

Mona på
toppen
Mona Christensen har arbej-
det flere år på Regionsvaske-
riet. -Det er alle tiders initia-
tiv af 3F. Det er da dejligt at
få at vide, hvordan ens hel-
bredstilstand er. Og den var
bare i orden, kunne Mona
konstatere efter et kvarters
tjek.

På SBS i Støvring
(Scandinavian Brake
Systems) i Støvring var
65 medarbejdere til
sundhedstjek. Både
produktionschef og til-
lidsrepræsentant blev
tjekket.

Produktionschef Peter Lar-
sen, SBS: -Vi fik en henven-
delse fra 3F Aalborg om et
sundhedstjek. Da det jo er
langt nemmere at forebygge
end at helbrede, sagde vi ja
tak til tilbuddet om at få
tjekket medarbejdernes
sundhedstilstand.
-Vores sygefravær er nok
over gennemsnittet, men fal-
dende for øjeblikket. Her på
virksomheden har vi frugtord-
ning og deltager også i firma-
sportarrangementer. Men det
kan ikke skjules, at gennem-
snitsalderen blandt vores
medarbejdere er høj, så det
vil nok vise sig på en eller
anden måde i undersøgelsen.
Kirsten Skriver er tillidsre-
præsentant på SBS i Støv-
ring: -Jeg synes, det er et rig-
tigt godt med et sundheds-
tjek, og jeg skal selvfølgelig
også tjekkes.
-Når 65 ud af 135 medar-
bejdere, næsten 50% delta-
ger, så må 3F have ramt rig-
tigt med sundhedstjekket.

Mona Christensen, Regionsva-
skeriet, i den varme stol til sund-
hedstjek.

Industrigruppeformand Benny
Vinther: -Dejligt at se, at der er
interesse for sund levevis.

Kirsten Skriver, tillidsrepræsen-
tant på SBS må en tur på væg-
ten, men det voldte ikke proble-
mer.
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Fællestillidsrepræsentant Henrik Løcke, Flyvestationen, havde en flot
deltagelsesprocent i sundhedstjekket. 76% af 3F-medlemmerne fulg-
te opfordringen til et tjek.

Birte Pedersen, Flyvestationen: -
Det må 3F gerne gøre en gang
om året.

Kasernemester Henning Larsen,
Flyvestationen: Supergod idé.

Der var overvældende interesse
for sundhedstjekket på Flyvesta-
tionen.

Gert Pedersen, Flyvestationen,
er til sundhedstjek hos en af
sygeplejerskerne.

-3F måtte gerne komme en gang om året
På Flyvestation Aal-
borg arbejder 59 3F-
medlemmer. 45 af
dem havde valgt at ta-
ge imod 3Fs tilbud om
et sundhedstjek.

-Det er jo et kanontilbud, si-
ger fællestillidsrepræsentant
Henrik Løcke.
-Det er bevisligt, at mange
ufaglærte har sygdomme, så
kan man ved hjælp af et tjek
forebygge, så er det da alle
tiders.

Skulle være permanent
-Jeg kunne godt forestille
mig, at det blev en perma-

nent ordning, måske hvert
tredie år, eller skulle vi even-
tuelt have det ind i overens-
komsten. Vores medlemmer
her på Flyvestationen har ta-
get meget positivt mod til-
buddet, siger Henrik Løcke.
Og det har han ret i.

En gang om året
Det gælder også Birte Peder-
sen, der sad i venteposition.
-Vi bliver jo ikke tjekket på
arbejdspladsen, så det er
godt, at 3F kommer på be-
søg. Det kunne de faktisk
godt gøre en gang om året,
mener Birte, som også me-
ner, at kollegerne har taget
godt mod tilbuddet.

Gå til egen læge
Faglig sekretær i Den Offent-
lige Gruppe, 3F Aalborg, Le-
ne Jacobsen, siger:
Kampagnen er også for at
gøre medlemmerne opmærk-
somme på, at de skal værne
om deres helbred. 3F kan ik-
ke dække alle arbejdspladser,
men alle har stadig en mulig-
hed for at gå til egen læge,
selv om nogle bliver afvist,
hvis ikke der er noget kon-
kret.
-Man skal ikke lade sig af-
færdige med, at lægen ikke
har tid. Alle har selvfølgelig
ret til at få foretaget et tjek.

Kasernemesteren:
Supergodt initiativ
Kasernemester Henning Lar-
sen synes, at 3Fs sundheds-
tjek er et supergodt initiativ.
-Hvis man f.eks. tager blod-
trykket, så er det ikke noget,
man sådan lige opdager, hvis
tallene viser for højt eller
lavt.
Ved sådan et tjek får man sat
tal på, og så kan den enkelte
få taget hånd om problemet
mens tid er.
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Sundhed blev diskuteret ekstra
på Nordjyllandsværket, Vattenfall
Tillidsrepræsentant Per
Holm måtte også igen-
nem et sundhedstjek,
da 3Fs sundhedsbus
besøgte Nordjyllands-
værket. 16 kolleger
fulgte tillidsrepræsen-
tanten, da sygeplejer-
sker kom på visit.

-Det gik fint, siger Per Holm.
-Vi fik sat ekstra fokus på vo-
res livsstil, og der blev disku-
teret livligt i kantinen og un-

der arbejdet efterfølgende.
Jeg tror den udbredte hold-
ning blandt kolleger er, at ini-
tiativet var godt. Det samme
mener virksomheden.
-I forvejen er vi nok bedre
hjulpet end de fleste, hvad
angår sundhed, fortæller Per
Holm, Vattenfall.
-Det gælder blandt andet
frugtordning og motionsrum,
som vi frit kan benytte. Der
er også massør til de, som
har problemer med infiltratio-
ner samt en sundhedsord-
ning.
Sammen med Hjerteforenin-

gen har kantinen indledt et
samarbejde med sunde ret-
ter. Det er jo ikke ligegyldigt,
hvad vi putter i munden til
dagligt. Så alt i alt føler jeg,
at vi er med. Det er også
nødvendigt, når nogle af os
arbejder i skift. Det giver en
ekstra belastning.

Tillidsrepræsentant Per Holm,
Nordjyllandsværket, Vattenfall,
til sundhedstjek. På Vattenfall
samarbejder man desuden med
Hjerteforeningen om sunde retter
i kantinen, fortæller Per Holm.

Hvad er
3Fs sund-
hedstjek?
I samarbejde med
Danske Lægers
Sundheds Service
har 3F-forbundet
lavet en forsøgs-
ordning med
sundhedstjek.

Tjekket starter med, at
3F-medlemmerne, som er
til sundhedstjek på ar-
bejdsspladsen, besvarer
nogle få spørgsmål om-
kring sin egen person.
Det er blandt andet
spørgsmål som, hvad man
spiser og drikker. Om man
ryger, hvordan man ople-
ver at arbejde. Om man
dyrker motion. Om man er
faglært eller ufaglært og
få andre spørgsmål.

Derefter kommer man til
selve tjekket, hvor man
bliver vejet, får taget en
blodprøve, der viser noget
om blodsukkeret (tendens
til sukkersyge), kolesterol
(Kan være farligt for hjer-
tet), blodtryk og lungeprø-
ve.

Danske Lægers Sundheds
Service og 3F laver nogle
generelle konklusioner ba-
seret på data fra alle un-
dersøgelser. Ingen data
sammenkædes med en-
keltpersoners besvarelser.
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Voldsom interesse for 3Fs sund-
hedstjek på Bates Cargo og Segezha
På nabovirksomheder-
ne Bates Cargo Pack
og Segezha Packaging
i Nørresundby var
hovedparten af
3F-medlemmerne til
sundhedstjek 28. april.

Den første, vi møder, er
Mehmed Mrkajevic, som har
været ansat på Segezha i fire
år. Et godt job, synes
Mehmed, der fremhæver go-
der som motionsrum, fysiote-
rapeut og sundhedsforsikring.
Sidstnævnte er frivillig.
-Det er godt med et sund-
hedstjek. Jeg havde en kraftig
influenza for et par måneder
siden, og da var jeg ved læ-
gen. Ellers er det 10 år si-
den, jeg har fået en helbreds-
undersøgelse.

Fin chance for kollegern
Fællestillidsrepræsentant Ole
Mortensen, Segezha, mener
at sundhedstjekket er en fin
chance for kollegerne.
-Nogle går regelmæssigt til
læge, andre gør ikke, men
sygdomme i den vestlige ver-
den kommer snigende, og
mange opdager ikke, at de er
syge.

Læge hver uge
Derfor så jeg gerne, at sund-
hedstjekket blev en vedva-
rende ordning. Vi har godt
nok en BST-læge, der kom-
mer en gang om ugen, fordi
vi arbejder i skiftehold, men
3Fs vogn har alligevel fået
kollegerne til at tænke over
sundheden og helbredet.

-Af 145 kolleger har to tre-
diedele sagt ja til sundheds-
tjekket, og det synes jeg er
flot, siger fællestillidsrepræ-
sentant Ole Mortensen.

Nu kan vi se, om vi afviger
fra andre faggrupper
Tillidsrepræsentant Marianne
Andreasen, Bates Cargo Pack
ApS, kunne mønstre en til-
slutning på 100%, afdelin-
gens højeste deltagelse i
sundhedstjekket.
-Det er en rigtig god ide. Jeg
håber, at målsætningen kom-

mer til udtryk, så vi kan se,
om vi afviger fra andre fag-
grupper helbredsmæssigt.
3Ferne er ofte hårdt ramt på
bevægeapparatet.
Mariannes kollega Ann Ler-
che har ikke fået et hel-
bredstjek i flere år. Hun har
været med i en undersøgelse
på Aalborg Sygehus som et
forsøg, og der fik hun tjekket
sin tilstand.
-3Fs tilbud er helt fint, men
jeg tror mit helbred holder,
siger Ann Lerche.

Mehmet Mrkajevic til tjek hos
sygeplejersken.

Ann Lerche mener, at helbredet
er OK, men går alligevel til tjek,
når nu tilbudet er der.

Tillidsrepræsentant Mariann
Andreasen, Bates Cargo Pack: -
Nu kan vi se, om vi afviger fra
andre faggrupper, rent helbreds-
mæssigt.

Fællestillidsrepræsentant Ole Mortensen, Segezha: -Nogle går regel-
mæssigt til læge, andre gør ikke, men sygdomme i den vestlige ver-
den kommer snigende, og mange opdager ikke, at de er syge.

8 3F NYT Aalborg


