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Sundt Arbejde
Hvad er det 

& 

hvordan fremme det?

Andreas Holtermann,

aho@nfa.dk



Sundt Arbejde

I. Er det behov for det?

II. Har vi den rigtige tilgang?

III. Har vi viden, data og metoder der behøves?

IV. Laver vi forskning & praksis til det formål?



En række udfordringer relateret til 

arbejde & sundhed

• Smerter & nedsat funktionsevne

• Smertestillende medicin

• Nedsat mental sundhed 

• Fysisk anstrengelse og træthed

• Nedsat arbejdsevne

• Betydeligt sygefravær og førtidig   

tilbagetrækning i nogle jobs



Arbejdsmiljø og Helbred 2018 % smerte flere gange ugentligt/dagligt



Hvor fysisk hårdt opfatter du dit nuværende arbejde (0-10)?



Målt fitness (cykel-test) på >500,000 medarbejdere i Sverige fra 2001-2020

Andel med, og ændring i andel, med lav fitness (<32 mL/min/kg)



Fremtidig forventning

“30 mL/min/kg corresponds to a fitness level, 

which makes a brisk walk at a pace of 6 km/h highly intense”



Cox’s proportional hazards regression model controlled for Age, BMI, systolic BP, diastolic BP, diabetes (treatment for), hypertension (treatment of ), alcohol 

use, and smoking (current, never, previous).

*: p < 0.05; **: p< 0.01; ***:p<0.001

Risk for IHD mortality 
Copenhagen Male Study

Interaction physical work activity * physical fitness * IHD mortality 

p=0.002

Holtermann et al. SJWEH, 2010

Åstrand sub-max cycle test cardiorespiratory fitness

FIT FOR WORK?



Fysiske arbejdskrav – risiko invalideydelse

Sundstrup 2017, OEM*Invalideydelse: varig og væsentlig nedsat arbejdsevne: førtidspension, flex-job, skånejob 

•Vi ved godt hvilken 

gruppe der haver 

den største 

udfordring med 

evne og mulighed til 

et langt godt 

arbejdsliv



Er det nuværende 

paradigme 

“Forebyg skade 

og sygdom 

fra arbejde” 
tilstrækkelig 

for at fremme et godt, 

produktivt og langt 

arbejdsliv?
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• Eksemplificering nuværende tilgang 
inden ergonomisk arbejdsmiljø

• Rette tilgang til at fremme det gode lange arbejdsliv?
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Er det behov for anden tilgang til 

«Sundt arbejde» inden 

Ergonomisk Arbejdsmiljø end Kemisk/Bio Arbejdsmiljø?

• Ergonomiske eksponeringer IKKE per 

definition “skadelige” 

• Sundt ergonomisk arbejde bør derfor 

ikke alene omhandle ”tærskelværdier” og 

reduktion af eksponeringer

• Fremme af sundt ergonomisk (og 

psykosocialt) arbejdsmiljø har derfor 

behov for en helt anden tilgang end fx 

inden kemisk/bio arbejdsmiljø



Helbreds-

risiko

Eksponering

Hvad er jeres tanker om de 

«Tre ergonomiske sandheder»?

3) U-form

2) Variation

«Variation er godt», 

forebyg gennem at øge 

variationen af ergonomiske 

arbejdsopgaver

1)Minimering

Alle fysisk krævende 

arbejdsopgaver bør 

minimeres
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Hvis fysisk aktivitet er så sundt, hvorfor har personer der er mest 
fysisk aktive i arbejde de største helbredsproblemer?

”Det ergonomiske paradoks”





Adjusted for age, sex, BMI, smoking, years in school, diabetes, systolic blood pressure, blood 

pressure medication, dietary preferences, alcohol consumption, COPD by GOLD stage, LDL-

cholesterol, HDL-cholesterol and triglycerides
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A) age and sex, and a multivariable adjusted model B) model A + BMI, smoking, years in school, diabetes, systolic blood pressure, blood pressure medication, dietary preferences, 

alcohol consumption, COPD by GOLD stage, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and triglycerides, and an extended multivariable sensitivity model C) model B + resting heart rate, 

vital exhaustion score, occupation, cohabitation, marital status, and household income.



Uden dette – kan det øge risiko for 

overbelastning, træthed og sygdom

Fysisk aktivitet er jo sundt!

…. hvis indeholder tilstrækkelig 

variation, pauser, tid til restitution

Holtermann et al. Br J Sports Med 2018;52:149-150



Kan fysisk aktivitet i arbejde være gavnlig 

for sundhed (også blandt blue-collar)?

- Målte antal skridt over 3-4 døgn og blodtryk

- 694 medarbejdere

- 560 fra rengøring, industri, transport

- 134 administration/kontor

- Tværsnitsanalyse
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Kan vi tage skridtet videre, 

og fremme at medarbejdere bliver 

sundere af at udføre selve 

arbejdet?

Hvilken viden sidder I med, 

om hvordan arbejdet kan 

blive sundt?

Hvilken forskning har vi 

behov for?

Spørgsmål 

til jer



Mine påstander:

• Tilgang og forskningsspørgsmål nærmest 

udelukkende rettet mod «risikoreduction»

• Data (fx spørgeskemaer og JEMs) og 

analysemetoder alene velegnet til at 

afdække risiko for sygdom

• Vi har behov for helt ny tilgang, 

forskningsspørgsmål, data og 

analysemetoder for at skabe evidensbaseret 

viden om «Sundt arbejde»

Præsentationstitel

21

Forskning og viden inden det 

Ergonomiske område



TRADITIONEL 

ERGONOMISK 

FORSKNING OG 

VIDENSGRUNDLAG

Smerte

Træthed

Sygefravær

Sidde

Stå

Sidde

Arbejdstid

Arbejdstid

Stå

Løft

Arbejdstid

Stå

Løft

Løft

Sidde

Sidde

Stå

«En ting ad gangen» tilgang

Ikke meningsfuldt:

• Rent logisk/mekanisme

• For Forskningen

• For Arbejdstilsynet

• For Arbejdspladserne

• For fremme af «Sundt Arbejde»



Eksempel Arbejdsdag rengøring

• Ikke høj eksponering klassiske ”ergonomiske risikofaktorer”

• Høj variation i arbejde

• Konklusion traditionel tilgang ”det er ikke usundt/farlig” 

– dermed ikke behov for forebyggende indsats

• Har vi forskning/viden om hvordan det kan ”gøres sundt”?
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Kombinations-Ergonomi

- Rengøringsassistenter (+300)

- Objektive målinger

- Selv-vurderet helbred

Nidhi Gupta

The Sweet-Spot

Compositional Data 

Analysis (CODA)



Nidhi Gupta

• Helt ny tilgang, forskningsspørgsmål, data, 

analysemetode og anbefaling sammenlignet med 

«traditionel ergonomisk tilgang»



Vision 
Sundhedsmiljø

Et arbejde, 

hvor medarbejderne 

er sundere ved 

fyraften end når de 

mødte ind på arbejde



Mange arbejdspladser har i en årrække set behovet for og 

brugt betydelige ressourcer på 

integreret sundhedsfremme på arbejdspladsen

Desværre er den 
sundhedsfremmende effekt 
– blandt dem med det største 
behov – meget begrænset

Og sundhedsfremmetiltag bliver ofte 
et add on til arbejdet - og dermed 
ikke del af arbejdsmiljøarbejdet
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Sundhedsmiljø

Målsætning
At arbejdet organiseres 

og tilrettelægges, 
så det fremmer 
medarbejdernes 

sundhed

bygger ovenpå det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og sundhedsfremme på 
arbejdspladsen

Sundhedsmiljø
Arbejds-

miljø-
arbejde

Sundheds-
fremme
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Integreret sundhedsfremme 

på arbejdspladsen

Arbejdspladsen er en 

arena for sundhedsfremme

Tilbud om stresshåndteringstræning

Tilbud om sund kost og 

traditionel kost i kantinen

Tilbud om rygestopkursus

Tilbud om fysisk 

træning i arbejdstiden

Sundhedsmiljø

Arbejdets organisering, 

tilrettelæggelse og indhold 

fremmer sundhed

Politik og beredskab, der 

forebygger og håndterer stress

Kantinen tilbyder sund kost

Røgfri arbejdstid

Organisere arbejdets indhold, så det 

bidrager til forbedret sundhed og 

fysisk form
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Sundhedsmiljø 

i forskellige jobs?
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Guldlok
Pædagoger i børnehaver

• Træningspuls

• Lav/moderat puls

54%

99%

Mest aktive time 

almindelig arbejdsdag

”Guldlok-lege” som aktive 

rollemodeller sammen med 

børnene

1%

54%

99%

46%
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Arbejdsdag 

Pakkeriarbejde –Industri

Hvordan organisere produktionsarbejde – så det 

fremmer sundheden?

Over 5 timers stillestående arbejde

Stå

65%

Sidde

20%

Gå

14%

Løb/Trapper

1%

Guldlok - Industri
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Workshop med medarbejdere, ledere 

og AMO for at designe det sunde 

produktive industriarbejde

Handlingsplaner for sundt industriarbejde



Hvordan gik implementeringen?



Påvirkede det træthed og smerter?
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Sundhedsmiljø i ældreplejen

Hvordan opnås ”balance” mellem arbejdsaktivitet (antal 

skridt gået på arbejde) og hvile/restitution/aflastning?

Antal skridt per dagvagt
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Sundhedsmiljø

•Stor efterspørgsel fra offentlige og 

private virksomheder

•Særligt positive til den ambitiøse 

Vision og den nye tilgang 

•Hvordan ser I denne nye tilgang 

spille ind i Arbejdsmedicinen?



Sundt Arbejde

Andreas Holtermann

aho@nfa.dk

I. Er det behov for det?

II. Har vi den rigtige tilgang?

III. Har vi viden, data og metoder der behøves?

IV. Laver vi forskning & praksis til det formål?


