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Hvad ville vi undersøge?

Hvilke faktorer har betydning for….

1. Brug af hjælpemidler under forflytning af borgere

2. Antal forflytninger foretaget på en vagt

3. Antal skridt på en vagt

4. Muskelskeletsmerter blandt plejehjemsansatte
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Hvordan kan man så undersøge det???



DOSES - Danish Observational Study of Eldercare work and 

musculoskeletal disorderS

2768 mandetimer på plejehjem

4733 observationer 

929 timers observation



Design



Information på flere niveauer

20 plejehjem

126 afdelinger

1456 beboere

553 SOSU-er

4 niveauer



Information på flere niveauer

20 plejehjem

126 afdelinger

1456 beboere

553 SOSU-er

4 niveauer

Mindske fejlkilder (bias)



Hvad ved vi så nu?

Hvilke faktorer har betydning for….

1. Brug af hjælpemidler under forflytning af borgere

2. Antal forflytninger foretaget på en vagt

3. Antal skridt på en vagt

4. Muskelskeletsmerter blandt plejehjemsansatte
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Fysiske arbejdsbelastninger

Hvilke faktorer har betydning for….

• Mange beboere pr. medarbejder

• Mange beboere på en afdeling

• Aktiv deltagelse i forflytning

• Dårligere funktionsniveau hos 

borger

• Højere kropsvægt hos beboer

• Løft og positionering af borger

(sammenlignet med vending)

Brug af 

hjælpemidler under 

forflytning af 

borgere

Antal af 

beboerhåndteringer

Antal skridt

Plejecenter

Afdelinger

Plejehjemsansat inden for afdelingen

Plejesituationen

Arbejdsopgaverne i den givne 

arbejdssituation

Daglig variation for den enkelte 

medarbejder

• Dårligere funktionsniveau hos borger

• Social og sundhedshjælper

• Højere timeantal (arbejdstid)

• Antal borgere pr skift

• Weekend og aftenvagter

• Social og sundhedshjælper

• Øget beboertid (plejeopgaver)

• Mange skridt i fritid

• Somatiske afdelinger

• Øget normering

• Mulighed for (uplanlagte) pauser

• Elevatorer
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Muskelskeletbesvær

Hvilke faktorer har betydning for….

• Fysisk anstrengelse

• Kvantitative krav
Plejehjemsansat inden for afdelingen

Muskel-

skeletbesvær
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Hvad er så det næste?

Plejeafdelingers 

forflytningskultur har 

betydning for personalets 

sygefravær og smerter

Stort potentiale i datasættet!

SOSU’er, der arbejder i afdelinger med 

en ’afbalanceret’ forflytningskultur, har 

lavere risiko for at udvikle smerter i 

kroppen sammenlignet med SOSU’er, 

som arbejder i afdelinger med en 

’turbulent’ eller en ’anstrengt’ 

forflytningskultur

Nyt AMFF projekt

Godt arbejdsliv ved arbejde 

med høje kvantitative krav

KOBLE TIL 

REGISTRE
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Tak for nu! Tak til alle involverede i DOSES 


