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Nordmalings kommun testar ortopediska fotbäddar för sin personal
Nordmalings kommun samarbetar under 2016 med två lokala företag i syfte att förbättra
arbetsmiljön och sänka sjuktalen hos personalen inom omsorgssektorn. 18 personer kommer att
få testa ortopediska fotbäddar med särskilda sandaler under några månader.
Under 2016 samarbetar Nordmalings kommun med Ortolab AB och Helgjutet AB i syfte att förbättra
arbetsmiljön och sänka sjuktalen hos personalen inom omsorgssektorn.
Samarbetet består av en förstudie där 18 personer som arbetar inom omsorgen kommer att få
ortopediska fotbäddar med sandaler. Före och efter testet kommer personalens hälsostatus relaterat till
ev. belastningsrelaterade besvär att utvärderas. Deras hälsostatus kommer även att jämföras med en
referensgrupp som inte har använt sandaler med ortopediska fotbäddar.
Samarbetet är en del av kommunens friskvårdssatsning. Syftet är att testa om det genom ortopediska
fotbäddar går att förbättra arbetsmiljön och sänka sjuktalen. Testet kommer även att vara vägledande
för en potentiell fortsättning i större skala.
-

Vi är förstås medvetna om att detta inte blir någon empirisk och vetenskaplig studie på något vis,
men vi tror och hoppas på att vi efter detta försök ger en indikation och ett underlag för
kommunen att kunna gå vidare i någon form. På längre sikt vill vi kunna erbjuda samtliga
anställda i kommunen med utsatta yrken att kunna erhålla denna lokala produkt. Vi hoppas förstås
detta är både bra för vår personal och kommunens sjukskrivingsstatistik, säger kommunchef Helen
Sundström Hetta.

-

Ortolab är stolta över att få hjälpa till med denna test. Vi har genom åren hjälpt 100 000-tals
patienter och motionärer till ett skadefritt och skönare liv. Nordmalings Kommun kommer att
agera spjutspets för övriga kommuner i landet, då man både förebygger belastningsskador, men
också tar om hand och bryr sig om att personalen mår bra. Alla får en skönare arbetssituation,
vilket gör att man orkar mer och blir mer positivt inställda till jobb och arbetsgivare" säger Per
Engman, Platschef på Ortolab AB.

-

Jag har över 30 års erfarenhet inom branschen och vet hur viktigt det är med rätt belastning av
fötter. Denna satsning ser jag som mycket intressant då vi har ett helhetstänk när det gäller fötter,
ben och rygg - ja hela kroppen, inte minst då jag också samarbetar med duktiga sjukgymnaster och
ortopedläkare, säger Peter Wedman, Helgjutet AB.

Ortolab AB är det ursprungliga företaget och numera Nordens största tillverkare av ortopediska
fotbäddar med ett 30-tal återförsäljare över hela landet och produktionsanläggningen i Rundvik med
13 anställda.
Helgjutet AB är grundat av Peter Wedman, tidigare anställd vid Ortolab. Idag arbetar Peter i sitt eget
företag tillsammans med två anställda och i samverkan med den familjeägda skobutiken Nordmalings Skor - med en mottagning och ett mindre återförsäljarled.
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