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Effektiv forebyggelse bygger på præcis og 
pålidelig arbejdsmiljøviden

Hvor har vi viden om 
ergonomisk arbejdsmiljø og helbred fra?



Giver spørgskema et godt billede af 
ergonomisk arbejdsmiljø?

Hvor mange % af medarbejderne udfører 

SPØRGSKEMA
OBJEKTIVE 
MÅLINGER SPØRGSKEMA

OBJEKTIVE 
MÅLINGER

? ?

Vs

i mindst ¼ del af arbejdstiden?

0%

SPØRGESKEMA
OBJEKTIVE 
MÅLINGER SPØRGESKEMA

OBJEKTIVE 
MÅLINGER

0%50% 45%? ?



Hvor meget
forskning er det
med objektivt

målt ergonomiske
arbejdskrav og 

risiko for 
sygefravær?

Ergonomisk
arbejdskrav

Antal studier

Fysisk aktivitet
Sygefravær:  0

Arbejdsstillinger
Sygefravær:  2

Muskelbelastning
Sygefravær:  0

Arbejdsintensitet
Sygefravær:  0
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Projektets formål

Undersøge 
sammenhængen mellem 

objektivt målt 
ergonomiske arbejdskrav 

og risiko for register-
baseret sygefravær



METODE

Objektiv måling 
ergonomisk 

arbejdskrav i
4-7 døgn

Forekomst af langtids-
sygefravær (>6 uger) 

henover 4 år

22 arbejdspladser
1058 medarbejdere



Objektive målinger ergonomiske arbejdskrav

Armene løftet
Gentagne armbevægelser

Foroverbøjet ryg

Stående
Gående

Siddende



Mange resultater og 
artikler fra projektet  



Fokusere på projektets resultater om

Armarbejde over skulderhøjde Foroverbøjning af ryggen >60°



Hvor meget
forekommer det?

10 minutter 
(2% af arbejdstid)

3 minutter 
(1% af arbejdstid)



Risiko for langtidssygefravær

Analyser tager højde for køn, 
alder, BMI, type af arbejde, 
løft og bæring på arbejde 

(samt uændret ved at tage 
højde for fysisk aktivitet i 

fritid og tidligere sygefravær) 



Risiko for langtidssygefravær

Analyser tager højde for 
køn, alder, BMI, type af 

arbejde, løft og bæring på 
arbejde (samt uændret ved 

at tage højde for fysisk 
aktivitet i fritid og tidligere 

sygefravær) 



Giver ny banebrydende viden om
I. ergonomiske eksponeringer betydeligt lavere end 

når baseret på spørgeskemaer
II. risiko for langtidssygefravær stiger betydeligt 

allerede ved lave eksponeringsniveauer

Mulighed for mere målrettede og effektive 
forebyggende ergonomiske arbejdsmiljøindsatser

Perspektivering



Flere studier objektivt målte ergonomiske arbejdskrav og sygefravær
Tidmønstre af ergonomiske eksponering og sygefravær 

Hvad behov for I)  

Arbejdstid



Hvor høj er de reelle ergonomiske arbejdskrav i 
forskellige jobs i Danmark?

Objektive målinger ergonomiske arbejdskrav i 
arbejdsmiljøovervågningen

Hvad behov for II)  

Objektive målinger i det praktiske forebyggende 
arbejde på arbejdspladserne

Udvikling af værktøj til arbejdspladser baseret på 
objektive målinger (fx APV)

Hvad behov for III)  

Mobil App for måling af ergonomisk
arbejdskrav fremvises til Q&A session



TAK til alle der har bidraget
Fra NFA
 Charlotte Lund Rasmussen
 Sannie Vester Thorsen 
 Sofie Decker Larsen 
 Charlotte Diana Rasmussen
 Marie Birk Jørgensen
 Søren Skotte Bjerregaard
 Ninna Maria Wilstrup
 Sandra Schade Jacobsen
 Jørgen Skotte
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Fra andre institutioner
 Svend Erik Mathiassen og David Hallman, Gavle 

Universitet, Sverige
 Jan Hartvigsen, Karen Søgaard, Thomas Lund og 

Merete Labriola, Syddansk Universitet, Danmark
 Els Clays, Ghent University, Belgien
 Ole Steen Mortensen, Holbæk Sygehus
 Ute Bultmann, Groningen Universitet, Nederland
 Mikael Forsman, KTH, Karolinska Institute, Sverige

Projektets slutrapport offentliggøres inden kort tid

Den faglige følgegruppe
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