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Forord
Med denne oversigt over ny viden 2018 præsenteres et væsentligt udsnit af NFA´s nye
forskningsresultater, som er offentliggjort i løbet af 2018.
Oversigten er opdelt i forskningsområderne
• Psykosocialt arbejdsmiljø
• Muskel- og skeletbesvær og fysisk arbejdsbelastning
• Arbejdsulykker og sikkerhedskultur
• Kemisk arbejdsmiljø (toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi m.v.)
• Arbejdsmiljøepidemiologi.
I 2018 er der publiceret 169 peer reviewede artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter. 63
procent af artiklerne er udarbejdet i samarbejde med internationale forskere, 24 procent er udarbejdet i samarbejde med nationale forskere, og 12 procent af artiklerne har alene forfattere fra
NFA. Høj videnskabelig kvalitet og tydeligt videnskabeligt gennemslag er resultatet af et omfattende samarbejde både nationalt og internationalt. Derudover har fire ph.d.-studerende forsvaret
og fået publiceret deres afhandlinger i 2018.
’Ny viden 2018’ er målrettet myndigheder, interessenter, arbejdsmiljøprofessionelle, forskere og
andre aktører, og målet er, at den kan give inspiration til udvikling af et godt og bæredygtigt
arbejdsmiljø. NFA lægger stor vægt på at opnå samfundsmæssig effekt og samarbejder derfor med
vores målgrupper om at udbrede vores viden. Publikationen giver derfor også forskernes bud på,
hvad forskningsresultaterne kan betyde for praksis på arbejdsmiljøområdet.
Et væsentligt element i at styrke den brede gennemslagskraft er det vedvarende fokus på
forskningsformidlingen. Nye initiativer i 2018:
• NFA’s hjemmeside nfa.dk - blandt andet med nyheder, værktøjer og videnskabelige
publikationer.
• NFA’s forskningsformidling målrettet arbejdspladserne formidles nu på hjemmesiden
Arbejdsmiljø i Danmark, amid.dk, som er en fælles indgang til viden, god praksis, love og
regler mm. om arbejdsmiljø baseret på Arbejdstilsynets og Videncenter for Arbejdsmiljøs
hjemmesider.
• Nyhedsbreve med sammenhængende formidling af viden inden for et væsentligt tema.

God læselyst
Thomas Hjortenberg
Konstitueret direktør
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Psykosocialt arbejdsmiljø
Introduktion til forskningsområdet
Formålet med NFA’s forskning i det psykosociale arbejdsmiljø er at forske i og bidrage med viden
om faktorer, som henholdsvis kan øge risikoen for et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø og fremme
et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Denne forskning har blandt andet til formål at afdække de
negative og positive arbejdsmiljøfaktorers konsekvenser i forhold til medarbejdernes helbred og
trivsel.
NFA prioriterer tre forskningstemaer inden for psykosocialt arbejdsmiljø:
• Det psykosociale arbejdsmiljø og helbred, hvor NFA vil undersøge faktorer, som kan
påvirke arbejdstageres mentale og fysiske helbred og trivsel. NFA vil især fokusere på at
udnytte de meget store datamængder, som NFA har adgang til gennem et etableret samarbejde med andre nationale og internationale forskningsinstitutioner. Dette samarbejde
giver mulighed for at kunne gennemføre studier af meget høj kvalitet om sammenhænge
mellem arbejde og helbred.
• Organisation og sociale relationer, som fokuserer på de sociale og organisatoriske forhold
herunder, hvordan gode relationer kan øge omfanget af positive arbejdsmiljøfaktorer på
arbejdspladsen, og hvordan arbejdspladser kan gennemføre forandringer på en måde, der
ikke påvirker medarbejdernes helbred, trivsel og engagement negativt.
• Arbejdsfastholdelse, hvor NFA blandt andet fokuserer på vilkårene for særlige grupper på
arbejdsmarkedet og undersøger, hvilke faktorer der understøtter, at medarbejdere dels fastholdes dels vender tilbage til arbejde efter fravær og dels inkluderes på arbejdsmarkedet.
På tværs af de ovennævnte temaer arbejdes der på forskningsområdet med kvalitative og kvantitative metoder samt teoriudvikling internt i NFA, men også i samarbejde med andre forskningsmiljøer nationalt og internationalt.

Væsentlige forskningsresultater i 2018
Forebyggelse af elevers negative adfærd over for
undervisere i folkeskoler kræver en organisatorisk indsats
Resultat
Undervisere i folkeskoler er i stigende grad udsat for negativ adfærd fra elever. En undersøgelse af
årsagerne til denne stigning viser, at elevernes negative adfærd opstår i et komplekst samspil mel-
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lem mange faktorer. Der blev ikke identificeret forskelle i forhold til elevernes køn eller socioøkonomiske baggrund i forhold til den negative adfærd, og alle kategorier af undervisere fx både
erfarne og uerfarne kan blive udsat for negative hændelser.
Baggrund og kontekst
Inden for det seneste år har hver femte lærer været udsat for vold, og hver fjerde lærer har været
udsat for trusler. Det viser tal fra spørgeskemaundersøgelsen 'Arbejdsmiljø og Helbred i
Danmark', som NFA har gennemført blandt danske erhvervsaktive hvert andet år i perioden 20122016.
Det er baggrunden for, at Undervisningsministeriet ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
bad NFA om, at
• afdække mulige forklaringer på elevernes udadreagerende adfærd over for lærere og andet
undervisningspersonale
• bidrage til et kvalificeret vidensgrundlag for at udarbejde understøttende tiltag og
eventuelle redskaber til skolerne.
Betydning for praksis
Resultaterne fra rapporten peger på, at der er brug for en omfattende forebyggelsesindsats på det
organisatoriske niveau i skolerne, og at det forebyggende arbejde i skolerne kan styrkes. Det sker
bedst gennem en integreret indsats, som bygger på en fælles organisatorisk indsats. Det kan
skolerne blandt andet gennemføre ved at
• arbejde systematisk med de negative hændelser i et mere langsigtet perspektiv gennem
forebyggelsesstrategier, hvor man fx udarbejder fælles politikker og procedurer for
håndtering af vold og trusler på organisationsniveau.
• give rum til refleksion over og læring fra negative hændelser. Det er vigtigt, at organisationen håndterer disse hændelser, så det ikke er den enkelte underviser eller det enkelte
barn, der står alene med oplevelsen og konsekvenserne af den.
NFA og Arbejdsmedicin, Regionshospitalet, Herning har fået økonomisk støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til en større prospektiv undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danske
skoler. Formålet med den nye undersøgelse er at afdække nogle af de sammenhænge, som blev
fundet i nærværende tværsnitsundersøgelse.
NFA arbejder også sammen med blandt andet Rambøll om at formidle praksisnær viden om
håndtering af vold i skolerne. Det sker gennem et projekt, der er udbudt af Undervisningsministeriet.
Samarbejdspartnere
Projektet er støttet økonomisk af Undervisningsministeriet og gennemført i samarbejde mellem
• Arbejdsmedicin, Regionshospitalet, Herning
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Referencer
•

•

Aust B, Andersen LPS, Laursen LL, Erdogan M, Kristiansen J, Nielsen HB. Undersøgelse af chikane, trusler
om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler. København: Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.
Aust B, Andersen LPS, Laursen LL, Erdogan M, Kristiansen J, Nielsen HB. Sammendrag fra rapporten:
Undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonale i udvalgte
folkeskoler. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Viden om det psykosociale arbejdsmiljø på social- og
sundhedsområdet
Resultat
NFA har været med til at gennemføre en omfattende undersøgelse af udvalgte indsatser i forhold
til arbejdsmiljøet i sundhedsvæsenet og på det sociale område. Undersøgelsen havde fokus på tre
centrale aspekter:
• Lederenes betydning for det psykosociale arbejdsmiljø.
• Betydning af vold og trusler om vold for medarbejdernes trivsel.
• Viden om indsatser, som kan bidrage til et bedre psykosocialt arbejdsmiljø inden for socialog sundhedsområdet.
Hovedkonklusionerne er:
• Lederens betydning for det psykosociale arbejdsmiljø
Lederens oplevelse af sit eget arbejdsmiljø er central for medarbejdernes psykosociale
arbejdsmiljø. Risikoen for, at medarbejderne oplever et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø er
højere, hvis deres leder selv oplever lav kontrol over sin egen arbejdssituation.
• Betydningen af vold og trusler om vold for medarbejdernes trivsel
Der er et betydeligt potentiale i at forebygge vold ved at styrke de sociale relationer mellem
medarbejdere og ledere. Det er blandt andet relevant for ansatte i social- og sundhedssektoren, der ofte er udsat for vold eller trusler om vold, når de har kontakt med borgere.
Medarbejderen har brug for social støtte fra ledere og kollegaer for at kunne håndtere en
sådan belastning og undgå at blive langtidssygemeldt.
¨
Viden om indsatser, som kan bidrage til et bedre psykosocialt arbejdsmiljø på social- og
sundhedsområdet
Den eksisterende forskningsbaserede viden peger på, at følgende indsatser kan bidrage til et bedre
psykosocialt arbejdsmiljø:
•
•
•
•

En grundig introduktion af nyuddannede.
Introduktion af nye tilgange til pleje af demente.
Bedre kompetencer i forhold til indsatser for at forebygge vold.
Indsatser, som øger medarbejdernes indflydelse på eget arbejde og arbejdstid.
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Det er sjældent nok kun at gribe ind over for ét isoleret aspekt. Derudover er der forskellige
forhold omkring implementering, som øger sandsynligheden for en vellykket indsats:
• En grundig problemanalyse.
• Afklaring af realistiske forventninger ved at inddrage de tilgængelige ressourcer.
• Inddrage medarbejdernes viden og erfaringer.
• Vedvarende støtte fra ledelsen.
Baggrund og kontekst
Resultaterne fra forskningsprojektet 'Psykosocialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser' er
blevet til i et tæt samarbejde med Danske Regioner, Forhandlingsfællesskabet og Københavns
Stressforskningscenter. Rapporten bygger på en kombination af analyse af data af høj kvalitet,
forskningsmæssig praksis og løbende sparring mellem forskere og parterne på det regionale
område.
Betydning for praksis
Resultaterne af undersøgelsen er praksisrelevant viden, som kan understøtte det fremadrettede
arbejde med at sikre det psykosociale arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser.
Det kan fx ske ved, at arbejdspladsen
• også er opmærksom på lederens arbejdsmiljø.
• sikrer social støtte til medarbejdere, der har været udsat for vold eller trusler om vold på
jobbet.
• igangsætter de indsatser, som dette projekt har vist kan bidrage til et bedre psykosocialt
arbejdsmiljø.
Samarbejdspartnere
Projektet er gennemført i samarbejde mellem
• Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet
• Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•
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Clark AJ, Aust B, Bonde JP, Hoffmann SH, Jensen J, Laursen L, Nordentoft M, Rugulies R, Vejlstrup S, VibergTecza K, Rod N. Psykosocialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser. København: Københavns
Stressforskningscenter, 2017.

Nye perspektiver på medarbejderinddragende
arbejdsmiljøinterventioner
Resultat
Det anbefales generelt at inddrage medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet, men i praksis er der stor
forskel på det udbytte, der opnås ved det. Det hænger blandt andet sammen med
• formen og rammerne for inddragelsen.
• de konkrete værktøjer, som anvendes i de medarbejderinddragende aktiviteter.
• hvordan dialogen mellem medarbejdere og ledere udvikler sig.
Baggrund og kontekst
Inddragelse af medarbejderne er et meget udbredt virkemiddel i arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde - især i Skandinavien. Den hidtidige forskning i medarbejderinddragelse har for det meste
fokuseret på de forskellige måder, man kan anvende medarbejderinddragelse på som virkemiddel.
Der er også identificeret en række potentielle usikkerheder og faldgruber, som kan føre til, at
inddragelse af medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet får en begrænset effekt. Der er kun begrænset
viden om, hvordan man kan undgå faldgruberne og hvilke betingelser, der bør være på plads, for
at sikre et positivt udbytte af at inddrage medarbejderne.
I dette projekt har NFA gennemført forskellige delstudier, som alle tog udgangspunkt i projektet
’Styrket Arbejdsevne for Medarbejdere i Industrien’ (SAMI) og den dertil hørende medarbejderinddragende metode ’Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne’ (SAM). Det drejer sig blandt
andet om
• et kvantitativt effektstudie af indsatsen.
• mixed-methods-baserede evalueringsstudier af forskellige veje til effekt.
• detaljerede kvalitative studier af, hvilke mekanismer der har afgørende betydning for,
hvordan diskussioner mellem ledere og medarbejdere udvikler sig i arbejdsmiljøaktiviteter,
der inddrager medarbejderne.
Flere af delstudierne sigter mod at udvikle teori og metode, og NFA har blandt andet
• udviklet en model til at kategorisere arbejdsmiljøaktiviteter, der inddrager medarbejderne.
• udviklet en ny ramme for at evaluere værktøjer i interventioner.
• introduceret en ny interaktionsfokuseret tilgang til at studere medarbejderinddragelse på i
forskningen.
NFA forventer at publicere flere videnskabelige resultater fra projektet i de kommende år.
Betydning for praksis
Man kan inddrage medarbejdere i arbejdsmiljøindsatser på mange forskellige måder – hver med
sine fordele og ulemper. I 2018 offentliggjorde NFA en manual til at gennemføre medarbejderinddragende arbejdsmiljøindsatser (findes på www.nfa.dk/SAM), som er udviklet i dette projekt.
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De videnskabelige resultater fra projektet kan bidrage til yderligere at kvalificere arbejdspladsernes praksis i forhold til den måde, de
• designer medarbejderinddragende arbejdsmiljøaktiviteter.
• udvælger og anvender praktiske værktøjer i aktiviteterne.
• gennemfører positive og udbytterige dialoger mellem medarbejdere og ledere om
arbejdsmiljøet.
Samarbejdspartnere
Projektet er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde
mellem forskere fra
• University of Sheffield, England
• Karolinska Institutet, Sverige
• Mälardalens högskola, Sverige
• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge
• Finnish Institute of Occupational Health, Finland
• Copenhagen Business School
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

•

•

•

•

Abildgaard JS. Tricks of the trade. Practical advice from the PIPPI project for evaluating organizational
interventions. I: Nielsen K, Noblet A, red. Organizational interventions for health and well-being. A handbook
for evidence-based practice. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. s. 144-166.
Abildgaard JS, Hasson H, Von Thiele Schwarz U, Løvseth LT, Ala-Laurinaho A, Nielsen K. Forms of
participation: The development and application of a conceptual model of participation in work environment
interventions [Epub ahead of print]. Economic and Industrial Democracy 2018. doi: 10.1177/0143831X17743576
Gupta N, Wåhlin-Jacobsen CD, Abildgaard JS, Henriksen LN, Nielsen K, Holtermann A. Effectiveness of a
participatory physical and psychosocial intervention to balance the demands and resources of industrial
workers: A cluster-randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Work Environment & Health
2018;44(1):58-68. doi:10.5271/sjweh.3689
Wåhlin-Jacobsen CD. Constructing change initiatives in workplace voice activities. Studies from a social
interaction perspective. PhD Thesis. National Research Centre for the Working Environment; Copenhagen
Business School, 2018.
Wåhlin-Jacobsen CD. Valid and taken seriously? A new approach to evaluating Kaizen-inspired (and other)
intervention tools. I: Nielsen K, Noblet A, red. Organizational interventions for health and well-being: A
handbook for evidence-based practice. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. s. 89-112.

Høje krav og ringe kontrol på arbejdet hænger sammen med
øget risiko for tidlig død blandt mænd med kardiometabolisk
sygdom
Resultat
I dette studie har forskerne undersøgt sammenhængen mellem høje krav og ringe kontrol på
arbejdet og risikoen for tidlig død blandt personer, som havde en kardiovaskulær sygdom (havde
haft en blodprob i hjertet eller i hjernen), diabetes eller begge sygdomme – også kaldet kardiometabolisk sygdom.
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Resultaterne viser, at mænd med kardiometabolisk sygdom har højere risiko for tidlig død, hvis de
oplever, at deres arbejde stiller høje krav til dem, og de har ringe kontrol over det (job strain), end
hvis de ikke oplever job strain (hazard ratio: 1,68, 95 % konfidensinterval: 1,19 til 2,35). Det gælder
også for mænd med kardiometabolisk sygdom, der har et normalt blodtryk og indhold af
kolesterol i blodet.
Modsat ser det ikke ud til, at der er en tilsvarende sammenhæng mellem job strain og dødelighed
blandt kvinder med kardiometabolisk sygdom (hazard ratio: 1,11, 95 % konfidensinterval: 0,68 til
1,84).
Der var ingen sammenhæng mellem job strain og dødelighed blandt mænd og kvinder uden
kardiometabolisk sygdom.
Baggrund og kontekst
Kardiometabolisk sygdom er et samlet begreb, som omfatter både kardiovaskulære sygdomme (fx
blodprop i hjertet eller i hjernen) og diabetes.
Tidligere studier har vist, at der er en moderat sammenhæng mellem job strain og risikoen for henholdsvis blodprop i hjertet og i hjernen. I dette studie er der en betydelig stærkere sammenhæng
mellem job strain og dødelighed blandt mænd, som har kardiometabolisk sygdom. Det tyder på, at
job strain er særligt betydningsfuldt for forløb af kardiometaboliske sygdom, især hos mænd.
Betydning for praksis
Resultaterne understreger, at læger og mænd med en kardiometabolisk sygdom ikke kun skal
være opmærksomme på risikofaktorer som fx blodtryk og kolesterol og på at fremme en sundere
livsstil. De skal også være opmærksomme på det psykosociale arbejdsmiljø, da det også har
betydning for forløbet af deres kardiometaboliske sygdomme.
Samarbejdspartnere
Studiet er støttet økonomisk af NordForsk, UK Medical Research Council og Academy of Finland
og er gennemført i samarbejde mellem forskere fra det internationale Individual Participant Data
Meta-Analysis in Working Population (IPD-Work) consortium, som NFA er medlem af. Konsortiet
omfatter førende europæiske psykosociale arbejdsmiljøforskere.
Referencer
•

Kivimäki M, Pentti J, Ferrie JE, Batty GD, Nyberg ST, Jokela M, Virtanen M, Alfredsson L, Dragano N, Fransson
EI, Goldberg M, Knutsson A, Koskenvuo M, Koskinen A, Kouvonen A, Luukkonen R, Oksanen T, Rugulies R,
Siegrist J, Singh-Manoux A, Suominen S, Theorell T, Väänänen A, Vahtera J, Westerholm PJM, Westerlund H,
Zins M, Strandberg T, Steptoe A, Deanfield J, consortium IP-W. Work stress and risk of death in men and
women with and without cardiometabolic disease: A multicohort study. The Lancet Diabetes and
Endocrinology 2018;6(9):705-713. doi: 10.1016/S2213-8587(18)30140-2
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Mentale sundhedsudfordringer og forebyggende initiativer
for erhvervsaktive i Danmark
Resultat
Depressive symptomer, angstsymptomer, stress og søvnproblemer er udbredte blandt erhvervsaktive. I perioden 2012-16 er der sket en stigning i depressive symptomer, angstsymptomer og
søvnproblemer. Analyserne pegede på, at unge, ledelsen samt små og mellemstore virksomheder
er vigtige fokusområder for indsatser, der styrker den mentale sundhed.
Baggrund og kontekst
Analyserne viste, at der er en sammenhæng mellem oplevelsen af negative faktorer i arbejdsmiljøet, fx negative handlinger, og oplevelsen af symptomer på mentale sundhedsudfordringer.
Arbejdspladsen er derfor en central arena i forhold til at forebygge og håndtere mentale sundhedsudfordringer.
Selvom det ikke er afklaret, om arbejdspladsen er årsag til de mentale sundhedsproblemer, så har
arbejdspladsens indsatser stor betydning både for medarbejdere, der er ramt af de mentale helbredsproblemer, og for arbejdspladsen selv. Arbejdspladsens indsats kan bidrage til at forhindre,
at mentale sundhedsproblemer ender i langtidssygefravær.
Betydning for praksis
Analyserne er offentliggjort i en række rapporter, der indgår i det vidensgrundlag, som Velliv
Foreningen (tidligere Norliv) bruger til at uddele midler til projekter, der skal fremme den mentale
sundhed blandt erhvervsaktive i Danmark.
Samarbejdspartnere
Analyserne er støttet økonomisk af Velliv og gennemført i samarbejde mellem
• TeamArbejdsliv
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsliv.
Referencer
•

•

•

•

•
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Sørensen JK, Framke E, Johnsen NF, Rugulies R, Garde AH, Aust B, Karlsen IL, Limborg HJ, Albertsen K,
Gensby U, Pedersen F. Analyser om mentale sundhedsudfordringer (MSU) og forebyggende initiativer for
erhvervsaktive i Danmark. Arbejdsrapport: Sammenfatning. København: Norliv, 2017.
Sørensen JK, Framke E, Johnsen NF, Rugulies R, Garde AH. Analyser om mentale sundhedsudfordringer
(MSU) og forebyggende initiativer for erhvervsaktive i Danmark: Arbejdsrapport. Analyse 1.1. København:
Norliv, 2017.
Sørensen JK, Framke E, Garde AH, Rugulies R, Johnsen NF. Analyser om mentale sundhedsudfordringer
(MSU) og forebyggende initiativer for erhvervsaktive i Danmark: Arbejdsrapport. Analyse 1.2. København:
Norliv, 2017.
Aust B, Karlsen IL, Kristiansen J, Limborg HJ, Albertsen K, Gensby U. Analyser om mentale
sundhedsudfordringer (MSU) og forebyggende initiativer for erhvervsaktive i Danmark: Arbejdsrapport.
Analyse 2.1. København: Norliv, 2017.
Kristiansen J, Karlsen IL, Aust B, Limborg HJ, Albertsen K, Gensby U, Pedersen F. Analyser om mentale
sundhedsudfordringer (MSU) og forebyggende initiativer for erhvervsaktive i Danmark: Arbejdsrapport.
Analyse 2.2. København: Norliv, 2017.

Seksuel opmærksomhed fra borgere inden for
omsorgsarbejdet – dilemmaer og konsekvenser
Resultat
Ansatte med omsorgsarbejde har svært ved italesætte de daglige dilemmaer, de står overfor, når
de oplever seksuel opmærksomhed eller seksuelle krænkelser fra patienter og borgere. De mangler
også klare retningslinjer for, hvordan de kan håndtere og forebygge problemerne. Det viser en
interviewundersøgelse blandt omsorgsmedarbejdere på ti arbejdspladser inden for social og
sundhedssektoren.
Et gennemgående tema i undersøgelsen er, at det ofte er svært for den ansatte at vurdere, om den
seksuelle adfærd foregår bevidst eller ubevidst, og det er afgørende for, om medarbejderen betegner adfærden som chikane. En anden vigtig pointe er, at der mangler viden. Ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er ofte ikke klar over, hvor tit de seksuelle krænkelser
sker, og hvilke konsekvenser de kan have for den enkelte medarbejder.
Baggrund og kontekst
Sosu’er, sygeplejersker og fysio- og ergoterapeuter, der er beskæftiget med omsorgsarbejde, er
nogle af de jobgrupper, som oftest kommer ud for uønsket seksuel opmærksomhed. Udøveren kan
være borgere, som har en kognitiv funktionsnedsættelse som fx demens.
Tidligere forskning i forebyggelse og konsekvenser af uønsket seksuel opmærksomhed (seksuel
chikane) har primært fokuseret på chikane fra andre medarbejdere på arbejdspladsen, fx ledere
eller kolleger, og der mangler derfor forskning om den seksuelle chikane fra borgere.
Betydning for praksis
Dette studie sætter fokus på, at medarbejdere inden for omsorgsarbejde i en række situationer
oplever grænseoverskridende seksuel adfærd fra borgere, som påvirker medarbejderne negativt,
selvom de ikke nødvendigvis vil betegne det som seksuel chikane.
Derfor bliver denne form for adfærd muligvis ikke afdækket fuldt ud, hvis man fx i interviewundersøgelser alene spørger ind til forekomsten af seksuel chikane.
Resultaterne fra studiet viser også, at det kan være svært at afgøre, om der er tale om intentionel
eller ikke-intentionel adfærd, og at det derfor kan være problematisk at skelne skarpt mellem disse
to typer af adfærd i forhold til, hvad der betragtes som grænseoverskridende for den enkelte
medarbejder.
Samarbejdspartnere
Projektet er støttet økonomisk af arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde
mellem
• COWI
• Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
• NIRAS Joblife
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Referencer
•

•

Nielsen MBD, Kjær S, Aldrich PT, Madsen IEH, Friborg MK, Rugulies R, Folker AP. Sexual harassment in care
work - Dilemmas and consequences: A qualitative investigation. International Journal of Nursing Studies
2017;70:122-130. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2017.02.018
Nyhed på nfa.dk: Seksuelle krænkelser i omsorgsarbejdet er tabu. http://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2018/seksuellekraenkelser-i-omsorgsarbejdet-er-tabu?

Danmark skiller sig ud, når det gælder sammenhæng mellem
lang arbejdstid og dårligt helbred
Resultat
Internationale undersøgelser viser, at der en sammenhæng mellem lange arbejdstider og en række
helbredsrisici. Det er ikke i samme omfang tilfældet i Danmark, viser danske undersøgelser. Fx har
arbejdstagere på det danske arbejdsmarked, der arbejder over 40 timer om ugen, ikke en øget
risiko for hverken iskæmisk hjertesygdom eller tidlig død. Det viser resultaterne fra to store
studier på området, som omfatter mere end 150.000 personer i Danmark.
Baggrund og kontekst
Det er ikke sundt for kroppen, hvis man arbejder for meget. Der skal være tid til hvile og restitution. En række internationale studier har vist, at der er en sammenhæng mellem meget lange
arbejdstider og en række helbredsrisici, fx hjertekarsygdomme, diabetes og slagtilfælde. Men når
man gentager de internationale studier blandt danske arbejdstagere, ser man ikke de samme
sammenhænge.
Betydning for praksis
Årsagen til, at danske arbejdstagere ikke har øget risiko for fx iskæmisk hjertesygdom og tidlig
død, selvom de har lange arbejdstider, kan skyldes andre forhold i arbejdsmiljøet eller i samfundet, som afbøder for de helbredsmæssige konsekvenser, man ser i udlandet. Fx at danskeres
arbejdstid er reguleret via aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, at vi har gratis adgang til
sundhedsvæsnet og et socialt sikkerhedsnet ved sygdom.
En anden medvirkende årsag kan være, at vi i Danmark ofte kun er ansat ét sted sammenlignet
med andre lande, hvor det er mere almindeligt at have flere ansættelser, og man derfor oftere har
længere arbejdsdage. Det er også en relativt lille andel af de danske arbejdstagere, som har meget
lange arbejdstider, dvs. mere end 48 timer ugentligt, sammenlignet med fx USA eller Asien. I
internationale studier har de helbredsmæssige effekter ofte først vist sig ved en ugentlig arbejdstid
på mere end 55 timer. Ifølge data fra Arbejdskraftundersøgelsen har 3 ud af 4 beskæftigede i
Danmark en arbejdstid på 32-40 timer om ugen.
Der er dog også studier blandt danske arbejdstagere, der viser en sammenhæng med visse helbredsrisici blandt nogle grupper af arbejdstagere. Både i de danske og internationale undersøgelser er der indikationer på, at medarbejdere med lav socio-økonomisk status, fx ufaglærte, har øget
risiko for hjertekarsygdom, når de arbejder mere end 48 timer om ugen. Det kan heller ikke
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udelukkes, at meget lange arbejdstider kan have betydning for udviklingen af fx hjertesygdom hos
sårbare grupper som personer med tidligere hjertekarsygdomme, men det er ikke undersøgt i
studierne, der har taget udgangspunkt i raske beskæftigede.
Samarbejdspartnere
Studiet er gennemført at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som også har finansieret studiet.
Referencer
•

•

Hannerz H, Larsen AD, Garde AH. Long weekly working hours and ischaemic heart disease: A follow-up
study among 145 861 randomly selected workers in Denmark. BMJ Open 2018;8(6). doi: 10.1136/bmjopen-2017019807
Temanyhedsbrev fra NFA om lange arbejdstider og helbred
[https://bm.peytzmail.com/v/lghqtj/kajgiq/3075692177].

Natarbejde øger risikoen for ulykker
Resultat
Ansatte i sundhedssektoren har en øget risiko for at komme til skade efter en uge med aften- eller
nattevagter end efter en uge med dagvagter. Det gælder, når forskerne ser samlet på antallet af
arbejdsulykker, ulykker under transport og i fritiden.
Baggrund og kontekst
Når man arbejder om natten, må man sove om dagen. Det påvirker søvnen, for man sover typisk
mindre om dagen, end om natten. Man er derfor mere træt og reagerer langsommere i perioder
med natarbejde, og det kan påvirke risikoen for ulykker både i og uden for arbejdstiden. Forskere
fra NFA har derfor undersøgt alle henvendelser fra ansatte i sundhedssektoren til danske hospitaler om skader, uanset om de er sket i arbejdstiden eller uden for arbejdet, fx i trafikken til og fra
arbejde eller derhjemme.
Konkret har forskerne sammenlignet risikoen for ulykker i en uge, hvor sundhedsarbejderne arbejdede om natten med en uge, hvor de ikke havde nattevagter. Medarbejderne har altså været deres
egen kontrolgruppe. Det er i modsætning til tidligere undersøgelser, hvor man har sammenlignet
folk med henholdsvis nat- og dagarbejde, uden at tage hensyn til fx jobfunktion eller særlige personafhængige årsager til, at man fx kun arbejder i dagvagter. Det gør, at det med større videnskabelig sikkerhed kan siges, at det er natarbejdet, der indebærer en risiko for at komme til skade –
ikke hvem medarbejderne er eller hvilke jobfunktioner, de varetager.
Betydning for praksis
Resultatet understøtter den viden, som forskningen allerede har vist om ulykker i forbindelse med
natarbejde. Derfor giver undersøgelsen ikke anledning til at lave om på de anbefalinger, der allerede findes, nemlig at minimere antallet af nattevagter.
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Samarbejdspartnere
Undersøgelsen er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde
mellem
• Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet
• University of Texas, USA
• Kræftens Bekæmpelse
• Dansk Ramazzini Center
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Nielsen HB, Larsen AD, Dyreborg J, Hansen ÅM, Pompeii LA, Conway SH, Hansen J, Kolstad HA, NabeNielsen K, Garde AH. Risk of injury after evening and night work - findings from the Danish Working Hour
Database. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2018;44(4):385-393. doi: 10.5271/sjweh.3737

Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på
arbejdspladsen og langtidskonsekvenser – et prospektivt
registerstudie
Resultat
Der er en sammenhæng imellem negative sociale relationer som fx mobning, chikane og negative
handlinger på arbejdet og risikoen for, at medarbejderne skifter job, bliver langtidssygemeldt,
arbejdsløs eller forlader arbejdsmarkedet før tid. Andre konsekvenser for medarbejderne er, at de
sover dårligt og får fysiologiske og psykologiske stressreaktioner. Det viser de samlede resultater
af et studie, som NFA har gennemført sammen forskere fra Københavns Universitet. Studiet viser
også, at flere faktorer har betydning for graden af negative sociale relationer på arbejdspladsen.
Det drejer sig især om konflikthåndtering, ledelseskvalitet samt manglende tillid og dårligt socialt
fællesskab.
Baggrund og kontekst
Der er evidens for, at både mobning og negative handlinger i høj grad øger risikoen for psykologiske og fysiologiske stressreaktioner. Men hvilke konsekvenser har det at blive udsat for negative
sociale relationer i forhold til sygefravær, jobskifte, arbejdsløshed og tilknytning til arbejdsmarkedet? Hvilke mekanismer (i forhold til social kapital og jobkarakteristika) fremmer og hæmmer
udviklingen af negative sociale relationer? Og hvilke individuelle og organisatoriske mekanismer
(stress og ledelse) bidrager til, at negative sociale relationer resulterer i sygefravær, jobskifte og
arbejdsløshed? Det har været omdrejningspunkt i dette studie.
Betydning for praksis
Viden om disse mekanismer er central i indsatsen for at forebygge og mindske effekten af negative
sociale relationer, så medarbejderne trives, er produktive og bliver længere på arbejdsmarkedet.
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Samarbejdspartnere
Studiet er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde mellem
forskere fra
• Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
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Hansen ÅM, Grynderup MB, Rugulies R, Conway PM, Garde AH, Török E, Mikkelsen EG, Persson R, Høgh A.
A cohort study on self-reported role stressors at work and poor sleep: Does sense of coherence moderate or
mediate the associations? International Archives of Occupational and Environmental Health 2018;91(4):445-456.
doi: 10.1007/s00420-018-1294-7
Hansen ÅM, Grynderup MB, Bonde JP, Conway PM, Garde AH, Kaerlev L, Kolstad HA, Mikkelsen S,
Rugulies R, Thomsen JF, Willert M, Høgh A. Does workplace bullying affect long-term sickness absence among
co-workers? Journal of Occupational and Environmental Medicine 2018;60(2):132-137.
doi:.10.1097/JOM.0000000000001209
Høgh A, Hansen ÅM, Garde AH, Nabe-Nielsen K, Francioli L, Grynderup MB, Conway PM, Rugulies R,
Clausen T. Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser
– Et prospektivt registerstudie. Afslutningsrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden. 2018.

Ny viden om social kapital
Resultat
Social kapital drejer sig om samarbejde og ledelse på arbejdspladsen. NFA’s forskning tyder på, at
den sociale kapital har betydning for, om arbejdstagere trives på arbejdet og for deres muligheder
for at udføre deres arbejdsopgaver.
Resultaterne fra et interventionsprojekt på seks danske mejerier viser, at
• ledere og medarbejdere kan forbedre den sociale kapital i deres afdeling, og at den indsats,
som afdelingerne lagde i at forbedre deres sociale kapital, havde stor betydning for, hvor
meget den sociale kapital udviklede sig.
• medarbejdernes oplevelse af den sociale kapital hang sammen med deres psykologiske
velbefindende og selvvurderede produktivitet over tid.
• der var mindre sygefravær i afdelinger med en høj social kapital sammenlignet med
afdelinger med lav social kapital.
At der var mindre sygefravær i afdelinger med høj social kapital bliver understøttet af en analyse
af sammenhængen mellem social kapital og sygefravær blandt medarbejdere i sundhedssektoren,
som forskere fra NFA har bidraget til. Analysen viser, at medarbejdere, der arbejder i afdelinger
med høj social kapital, har en lavere risiko for sygefravær end medarbejdere, der arbejder i afdelinger med en lav social kapital.
Resultaterne fra en tilsvarende analyse, der så nærmere på den sociale kapital på arbejdspladsniveau, viste ikke en sammenhæng mellem social kapital og sygefravær. Det tyder derfor på, at
den sociale kapital måles mest hensigtsmæssigt med udgangspunkt i de konkrete afdelinger, som
medarbejderne arbejder i.
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Der er i den internationale videnskabelige litteratur gennemført en omfattende forskning og
begrebsudvikling, der knytter sig an til begrebet om social kapital. Forskere fra NFA har i fire
rapporter dannet et overblik over den forskning, der knytter sig til hhv. den samlende, den
brobyggende og den forbindende sociale kapital. Tre af disse rapporter er offentliggjort i 2018.
Baggrund og kontekst
Social kapital drejer sig om de eksisterende og potentielle ressourcer, der er i samarbejdsrelationerne mellem medarbejdere og mellem ledere og medarbejdere på en arbejdsplads - fx om,
hvordan man samarbejder, kommunikerer med hinanden om at løse en opgave, og hvordan man
hjælper hinanden. Social kapital drejer sig også om at have tillid til hinanden og at have en fælles
tro på, at man kan komme i mål med opgaven.
Social kapital findes i tre forskellige former for relationer på arbejdspladsen:
• Samlende social kapital handler om samarbejdet mellem kolleger, der arbejder tæt sammen i
det daglige - fx i et team eller en afdeling.
• Brobyggende social kapital handler om, hvordan medarbejdere i forskellige teams eller
afdelinger arbejder sammen på kryds og tværs.
• Forbindende social kapital handler om samarbejdet mellem ledere og medarbejdere.
NFA har i løbet af de seneste år gennemført tre forskningsprojekter, der fokuserer på social kapital
på arbejdspladsen:
• Et interventionsprojekt i mejeribranchen, der undersøger metoder til at forbedre den
sociale kapital på seks arbejdspladser i den danske mejeriindustri. I forbindelse med
projektet udarbejdede NFA en drejebog med gode råd til, hvordan man kan forbedre den
sociale kapital på arbejdspladsen.
• En vidensoversigt, der giver et overblik over den internationale forskningslitteratur, der
relaterer sig til samlende, brobyggende og forbindende social kapital.
• Analyser, der undersøger sammenhænge mellem social kapital på arbejdspladsen og risiko
for langvarigt sygefravær.
Betydning for praksis
NFA’s forskning i social kapital tyder på, at den sociale kapital på arbejdspladsen både har betydning for medarbejdernes trivsel på arbejdet og for deres muligheder for at udføre deres arbejdsopgaver.
Det tyder derfor også på, at det er relevant for arbejdspladser at være opmærksomme på den
sociale kapital i de forskellige typer af relationer, der findes på arbejdspladsen
• mellem medarbejdere, der arbejder tæt sammen i det daglige.
• mellem medarbejdere i forskellige afdelinger, der arbejder sammen.
• mellem medarbejdere og ledere.
Resultaterne fra interventionsprojektet på mejerierne tyder på, at arbejdspladser, der arbejder
systematisk med den sociale kapital, har gode muligheder for at forbedre samarbejdet på arbejdspladsen.
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Materialet fra interventionsprojektet og oversigterne over viden om social kapital kan give inspiration til, hvordan arbejdspladserne kan gribe indsatsen an.
Samarbejdspartnere
Interventionsprojektet i mejeribranchen er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og
gennemført i samarbejde mellem forskere og fagpersoner fra
• de seks deltagende mejerier
• Mejeribrugets SamarbejdsForum
• Dansk Industri
• Fagligt Fælles Forbund, 3F
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Vidensoversigterne om social kapital er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og
NFA og gennemført af forskere fra NFA.
Analyserne af sammenhænge mellem social kapital og sygefravær er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde mellem forskere fra
• Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet
• Københavns Stressforskningscenter
• Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
• Kræftens Bekæmpelse
• Syddansk Universitet
• Optum, Lincoln, Rhode Island, USA
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
Interventionsprojekt om social kapital i mejeriindustrien:
•

•

•

•

Meng A, Clausen T, Dinitzen K, Borg V. Social kapital, trivsel, og effektivitet. Resultater fra et
interventionsprojekt i mejeriindustrien. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.
Meng A, Borg V, Clausen T. Enhancing the social capital in industrial workplaces: Developing workplace
interventions using intervention mapping. Evaluation and Program Planning 2018;72:227-236. doi:
10.1016/j.evalprogplan.2018.11.007
Meng A, Clausen T, Borg V. The association between team-level social capital and individual-level work
engagement: Differences between subtypes of social capital and the impact of intra-team agreement.
Scandinavian Journal of Psychology 2018;59(2):198-205. doi: 10.1111/sjop.12435
Clausen T, Borg V, Abildgaard JS, Meng A. Sæt fokus på samarbejdet. Sådan arbejder I med den sociale
kapital på arbejdspladsen. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Vidensoversigter om social kapital:
•
•
•
•

Borg V, Andersen MF. Social kapital på arbejdspladsen. En ny syntese af begrebet social kapital på
arbejdspladsen. Rapport nr. 1. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017.
Borg V. Samlende social kapital på arbejdspladsen. Ressourcer i arbejdsteams. Rapport nr. 2. København: Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.
Borg V. Brobyggende social kapital. Social kapital mellem teams. Rapport nr. 3. København: Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.
Andersen MF, Borg V. Social kapital på arbejdspladsen. Forbindende social kapital - ressourcer og samarbejde i
moderne leder- og medarbejderrelationer. Rapport nr. 4. København: Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø, 2018.
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•

Borg V. Social kapital på arbejdspladsen - En sammenfatning af fire rapporter. København: Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

To videnskabelige artikler om social kapital og langvarigt sygefravær:
•

•

Török E, Clark AJ, Jensen JH, Lange T, Bonde JP, Bjorner JB, Rugulies R, Hvidtfeldt UA, Hansen ÅM, Ersbøll
AK, Rod NH. Work-unit social capital and long-term sickness absence: A prospective cohort study of 32 053
hospital employees. Occupational and Environmental Medicine 2018;75(9):623-629. doi: 10.1136/oemed-2017104954
Hansen AK, Madsen IEH, Thorsen SV, Melkevik O, Bjørner JB, Andersen I, Rugulies R. Does workplace
social capital protect against long-term sickness absence? Linking workplace aggregated social capital to
sickness absence registry data. Scandinavian Journal of Public Health 2018;46(3):290-6. doi:
10.1177/1403494817721672

Doktorafhandling viser sammenhæng mellem mobning på
arbejde, stress og sygefravær
Resultat
En doktorafhandling (disputats) giver den højeste akademiske grad i Danmark og tildeles for et
særligt videnskabeligt bidrag. I juni 2018 forsvarede Åse Marie Hansen, som er professor både ved
Københavns Universitet og NFA, succesfuldt sin disputats.
I sin afhandling viser hun blandt andet, at
• mobning på arbejdet hænger sammen med ændringer i kortisol, som er en stressmarkør.
• medarbejdere, som oplever mobning, har flere søvnforstyrrelser og mere langtidssygefravær end medarbejdere, som ikke har oplevet mobning.
• sammenhængen mellem mobning og sygefravær delvist kan forklares med psykologiske
stresssymptomer.
• sammenhængen mellem mobning og sygefravær delvist kan forklares med dårlig søvn.
• fysisk aktivitet i fritiden ikke mindsker effekten af mobning på søvnforstyrrelser.
Baggrund og kontekst
Disputatsen sammenfatter Åse Marie Hansens forskning om mobning, stressreaktioner og
langtidssygefravær (LTSA).
Afhandlingen er baseret på 11 videnskabelige artikler, som er publiceret i perioden 2003-16. Data
kommer fra seks forskellige kohortestudier - fem danske og et svensk studie. Studierne er forskellige og inkluderer både metodestudier, studier med fokus på biomarkører og store epidemiologiske undersøgelser. Nogle af studierne udmærker sig - også i international sammenhæng - ved at
kombinere store epidemiologiske undersøgelser med målinger af biomarkører på et stort antal
deltagere.

Betydning for praksis
Disputatsen viser, at mobning på arbejdet medfører alvorlige konsekvenser for den mobbede i
form af fysiologiske og psykologiske stressreaktioner, søvnforstyrrelser og langtidssygefravær. Det
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understreger, at forebyggelse af mobning på arbejde er en vigtig opgave for alle aktører i arbejdsmiljøområdet.
Disputatsen viser også, at en livsstilsændring med høj fysisk aktivitet blandt medarbejdere, som
bliver udsat for mobning, sandsynligvis ikke mindsker den skadelige effekt af mobning på
søvnforstyrrelser.
Samarbejdspartnere
De 11 studier i afhandlingen er udført i samarbejde mellem forskere fra
• Danske og svenske arbejdsmedicinske klinikker
• Københavns Universitet
• Aarhus Universitet
• Syddansk Universitet
• The Nordic Network on ’research in the physiological stress response as mechanism
leading to disease’
• The Nordic Network on ’bullying at the workplace’
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Hansen ÅM. Workplace bullying, stress response and long-term sickness absence-exploring mechanisms:
Results from six cohort studies. Doctoral Thesis. University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical
Sciences, 2017.

Afhandlingen blev indleveret ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns
Universitet i 2017, og den blev offentliggjort samtidig med forsvaret juni 2018.

Rollekonflikter på jobbet påvirker søvnen
Resultat
Ansatte, der oplever, at der er sammenhæng i deres arbejdsliv, sover bedre om natten og har
lettere ved at håndtere rollekonflikter på arbejdspladsen, mens ansatte, der ikke oplever sammenhæng, oplever søvnforstyrrelser og føler sig ikke udhvilede.
Baggrund og kontekst
Rollekonflikter og rolleuklarheder kan være forløbere for mobning på arbejdspladsen, men har det
også betydning for vores helbred? Det har en gruppe forskere belyst ved at se på to forhold:
• om der er en sammenhæng mellem rollekonflikter på jobbet og dårlig søvn
• om det, at man helt overordnet føler sammenhæng i sit arbejdsliv (Sense of Coherence
(SOC)), har indflydelse på søvnen.
Begrebet Sense of Coherence, SOC, dvs. følelse af sammenhæng bliver brugt til at undersøge, hvordan ansatte, der kender deres rolle på arbejdspladsen og oplever, at deres arbejde giver mening,
reagerer på stress på arbejdspladsen. SOC kan måske forklare, hvorfor nogle ansatte tilsyneladende kan håndtere rollekonflikter og rolleuklarheder på jobbet, mens andre ikke kan.
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Betydning for praksis
Søvn har en effekt på vores helbred, fordi god søvn er den bedste måde, vi kan restituere på.
Resultaterne fra studiet peger altså på, at rollekonflikter på arbejdspladsen kan påvirke vores
helbred.
Resultaterne understreger, at det kan være en god ide at sætte ind over for rolleuklarheder og
rollekonflikter, der kan være forløbere for mobning på arbejdspladsen, og dermed forhindre, at det
udvikler sig til for eksempel mobning.
Samarbejdspartnere
Projektet er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde
mellem forskere fra
• Københavns Universitet
• Nordsjællands Hospital, Hillerød
• Aalborg Universitet
• Lunds Universitet, Sverige
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

•

•
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Hansen ÅM, Grynderup MB, Rugulies R, Conway PM, Garde AH, Török E, Mikkelsen EG, Persson R, Høgh A.
A cohort study on self-reported role stressors at work and poor sleep: Does sense of coherence moderate or
mediate the associations? International Archives of Occupational and Environmental Health 2018;91(4):445-456.
doi: 10.1007/s00420-018-1294-7
Nabe-Nielsen K, Grynderup MB, Lange T, Andersen JH, Bonde JP, Conway PM, Garde AH, Høgh A, Kaerlev L,
Rugulies R, Hansen ÅM. The role of poor sleep in the relation between workplace bullying/unwanted sexual
attention and long-term sickness absence. International Archives of Occupational and Environmental Health
2016;89(6):967-979.
doi: 10.1007/s00420-016-1136-4
Grynderup MB, Nabe-Nielsen K, Lange T, Conway PM, Bonde JP, Francioli L, Garde AH, Kaerlev L, Rugulies
R, Vammen MA, Høgh A, Hansen ÅM. Does perceived stress mediate the association between workplace
bullying and long-term sickness absence? Journal of Occupational and Environmental Medicine
2016;58(6):E226-E230.
doi: 10.1097/JOM.0000000000000750

Muskel- og skeletbesvær og fysisk
arbejdsbelastning
Introduktion til forskningsområdet
NFA’s forskning i muskel- og skeletbesvær for fysisk arbejdsbelastning fokuserer på at øge den
eksisterende viden om,
• hvilke risikofaktorer i arbejdet der har betydning for, om medarbejderne får smerter i
muskler og led.
• hvilke konkrete initiativer på arbejdspladsen, der kan være med til at forebygge eller
mindske smerterne.
• hvordan man kan optimere arbejdspladsernes mulighed for at implementere den viden,
NFA bidrager med.
• hvilken betydning et langt arbejdsliv har for ældre medarbejderes tilknytning til
arbejdsmarkedet.

Væsentlige forskningsresultater i 2018
Flere kombinerede faktorer relateret til fysiske krav i
arbejdet øger risiko for langtidssygefravær markant
Resultat
Fysiske krav i arbejdet, som fx at arbejde med ryggen foroverbøjet, armene over hovedet eller løfte
meget, påvirker i et vist omfang risikoen for, om en medarbejder bliver langtidssygemeldt. Risikoen stiger imidlertid markant, hvis medarbejderen bliver udsat for flere forskellige fysiske krav
og samtidig har symptomer, der er relateret til de fysiske krav - fx træthed i kroppen efter arbejde
og smerte, der begrænser arbejdet. Jo flere af disse faktorer medarbejderen har på én gang, desto
højere er risikoen for, at medarbejderen bliver langtidssygemeldt. Det gælder for alle - mænd og
kvinder, yngre og ældre, faglærte, ufaglærte og medarbejdere med en længerevarende uddannelse.
Baggrund og kontekst
Høje fysiske krav i arbejdet kan være hårdt for kroppen. Tidligere undersøgelser af sammenhængen mellem det fysiske arbejdsmiljø og helbred fokuserer ofte kun på en enkelt faktor. Men
mange medarbejdere bliver udsat for mange forskellige fysiske krav i arbejdet i løbet af en
arbejdsuge. Mange medarbejdere oplever også træthed i kroppen og at en eventuel smerte kan
hæmme deres arbejde. Det er derfor også vigtigt at se på, hvordan summen af de forskellige
faktorer relateret til fysiske krav i arbejdsmiljøet påvirker os uafhængigt af, hvor den enkelte
medarbejder befinder sig i arbejdslivet.
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NFA har undersøgt dette ved at koble data fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark
2012 med data fra DREAM-registret. Konkret har forskerne undersøgt, hvor fysisk hårdt deltagerne i undersøgelserne følte deres arbejde var, hvor ofte de var udsat for forskellige typer arbejdsstillinger og –bevægelser, hvor trætte de var, og om de havde smerter, der begrænsede dem i deres
arbejde.
Betydning for praksis
Resultaterne fra denne undersøgelse viser, at det ikke er nok at forholde sig enkeltvis til fysiske
krav i arbejdet i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Man bør også se på helheden i det arbejde,
som den enkelte medarbejder på arbejdspladsen har.
Når arbejdspladsen arbejder med forebyggelse, bør den derfor både inddrage de faktiske opgaver,
som medarbejderen udfører, medarbejderens oplevelse af, hvor hårdt det er, samt de signaler, som
kroppen sender medarbejderen – fx træthed og smerte, der begrænser arbejdet.
Samarbejdspartnere
Undersøgelsen er finansieret af en satspuljebevilling og er gennemført af forskere på NFA.
Referencer
•

Andersen LL, Thorsen SV, Flyvholm M-A, Holtermann A. Long-term sickness absence from combined factors
related to physical work demands: Prospective cohort study. European Journal of Public Health 2018;28(5):824829. doi: 10.1093/eurpub/cky073

Samme fysiske krav i arbejdet hos unge og ældre
medarbejdere i rengøring og industri
Resultat
Ældre medarbejdere inden for rengøring og industri har de samme fysiske krav i deres arbejde
som deres yngre kolleger. Det viser valide målinger af fysiske krav i arbejdet fra 615 medarbejdere
inden for rengøring og industri. Der er desuden en tendens til, at ældre medarbejdere i industrien
står og går mere på arbejdet, end deres yngre kolleger.
Baggrund og kontekst
En stor del af de medarbejdere, der er ansat i rengøringsbranchen og industrien, er udsat for høje
fysiske krav i arbejdet. Det er veldokumenteret, at vores fysiske kapacitet, og dermed vores evne til
at holde til et fysisk krævende job, falder betydeligt med alderen. I praksis betyder det, at en
rengøringsassistent på 60 år rundt regnet har mistet halvdelen af den fysiske kapacitet, som han
eller hun havde som 20-årig. Derudover får en større andel af dem smerter i muskler og led og
funktionsnedsættelse, efterhånden som de bliver ældre.
Der er derfor sandsynligvis et stort potentiale for at fastholde ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet ved at tilrettelægge det fysisk krævende arbejde mere hensigtsmæssigt i forhold til ældre
medarbejdere i disse jobs. Det understøttes blandt andet af resultaterne fra denne undersøgelse,
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som viser, at ældre medarbejdere i de to brancher har de samme høje fysiske krav i arbejdet som
deres unge kolleger.
Betydning for praksis
Resultaterne fra denne undersøgelse peger på, at arbejdspladsen løbende skal tilpasse de fysiske
krav i arbejdet til den enkelte medarbejder, hvis de vil lykkes med at fastholde flere seniorer som
rengøringsassistenter og industriarbejdere frem til pensionsalderen.
For at understøtte arbejdspladsernes konkrete indsatser, bør fremtidig forskning blandt andet afprøve forskellige tiltag til, hvordan arbejdspladser bedst kan tilrettelægge de fysiske krav i forhold
til alder blandt medarbejdere inden for rengøring og industri.
Samarbejde
Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde mellem
forskere fra
• La Trobe University, Melbourne, Australien
• Ghent University, Belgien
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Oakman J, Clays E, Jørgensen MB, Holtermann A. Are occupational physical activities tailored to the age of
cleaners and manufacturing workers? [Epub ahead of print]. International Archives of Occupational and
Environmental Health 2018. doi:10.1007/s00420-018-1364-x

Høje fysiske krav i arbejdet øger risikoen for tidlig død
blandt mænd
Resultat
Mænd med høj fysisk aktivitet (fysiske krav) på arbejdet har 18 procent større risiko for at dø
tidligere end forventet sammenlignet med mænd, der har lave fysiske krav i arbejdet (primært
siddende arbejde). Det viser resultaterne af en gennemgang og analyse (review med meta-analyse)
af den eksisterende forskningsbaserede viden om sammenhængen mellem fysiske krav i arbejdet
og dødelighed.
Der er ikke en tydelig sammenhæng mellem fysiske krav i arbejdet og dødelighed for kvinder.
Baggrund og kontekst
Medarbejdere med høje fysiske krav i arbejdet har øget risiko for at få smerter i muskler og led,
sygefravær og kroniske sygdomme. Det er lidt af et paradoks, da man samtidig ved, at det er godt
for helbredet at være fysisk aktiv i fritiden fx ved at motionere.
Det skyldes muligvis, at der er stor forskel på den fysiske aktivitet på jobbet og i fritiden. Fysisk
aktivitet i fritiden er et tilvalg, og den enkelte styrer selv, hvad den ’består’ af, hvor meget pulsen
stiger, og hvornår der holdes pauser – noget, den enkelte har langt mindre indflydelse på på
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jobbet. Det er sandsynligvis årsagen til, at fysisk aktivitet i forbindelse med, at man udfører
arbejdsopgaver, ikke giver de samme positive effekter for helbredet, som den motion, vi får i
fritiden. Det viser resultaterne af flere nyere studier fra NFA, hvor forskerne har taget højde for en
række livsstilsrelaterede faktorer som rygning, alkohol, fysisk aktivitet i fritiden og BMI.
Der er ikke tidligere gennemført en tilsvarende systematisk søgning og opgørelse – et såkaldt
review med meta-analyse – af den eksisterende forskningsbaserede viden om sammenhængen
mellem fysisk aktivitet på arbejdet (fysiske krav i arbejdet) og dødelighed. Det har forskere fra
NFA nu gjort sammen med flere internationale samarbejdspartnere. Reviewet omfatter 17 videnskabelige artikler, som havde tilstrækkelig god videnskabelig kvalitet til at indgå i analysen.
Artiklerne omfatter data fra i alt knap 200.000 personer.
Betydning for praksis
Resultaterne fra dette review gør det relevant at informere mænd på danske arbejdspladser,
virksomheder og øvrige arbejdsmiljøaktører om, at den fysiske aktivitet, de udfører i forbindelse
med jobbet, ikke har den samme gevinst for helbredet, som at motionere i fritiden.
Tidligere studier har blandt andet vist, at en god fysisk form beskytter medarbejdere med høje
fysiske krav i arbejdet mod for tidlig død. Det er derfor relevant, at danske arbejdspladser
vurderer og evt. indfører mulige tiltag, der kan medvirke til at fremme en god fysisk form blandt
deres medarbejder med fysisk krævende arbejde.
NFA har tidligere udviklet konkrete indsatser og samlet viden om, hvordan man kan fremme
motion og træning på arbejdspladsen, som blandt andet findes på NFA’s hjemmeside, nfa.dk, og
hjemmesiden Arbejdsmiljø i Danmark, amid.dk.
Derudover bør arbejdspladserne vurdere, hvordan de bedst kan begrænse andelen af medarbejdere, der bliver fysisk overbelastede i forbindelse med arbejdet. Fx bør de undersøge, om arbejdet
kan designes, så medarbejderne i stedet opnår en helbredsmæssig gevinst ud af at udføre fysisk
krævende arbejdsopgaver ved at sikre tilstrækkelig variation, intensitet og hvile i løbet af en
arbejdsdag - også kaldet Guldlok-princippet.
Samarbejdspartnere
Projektet er gennemført i samarbejde mellem forskere fra
• VU University Medical Center, Amsterdam, Holland
• Curtin University, Perth, Australien
• University of California, USA
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•
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Coenen P, Huysmans MA, Holtermann A, Krause N, van Mechelen W, Straker LM, van der Beek AJ. Do highly
physically active workers die early? A systematic review with meta-analysis of data from 193 696 participants.
British Journal of Sports Medicine 2018;52(20):1320-1326. doi: 10.1136/bjsports-2017-098540

Forsøg med at begrænse belastende arbejdsstillinger i
byggebranchen
Resultat
Bygningsarbejdere oplevede, at de fik større indflydelse på deres arbejde og var mindre trætte
efter en typisk arbejdsdag sammenlignet med deres kolleger, efter at de havde deltaget i et forløb
med at visualisere fysisk belastende arbejdssituationer og finde alternative måder at udføre de
konkrete arbejdsopgaver på. Forløbet havde ikke nogen målbar effekt på antallet af uhensigtsmæssige arbejdssituationer i løbet af en arbejdsdag.
Baggrund og kontekst
Fysisk hårdt arbejde med tunge løft, træk og skub samt arbejde i akavede arbejdsstillinger er et
vilkår for mange håndværkere i byggebranchen. Det er samtidig en risikofaktor for at udvikle
smerter i muskler og led (muskel- og skeletbesvær).
Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at måle musklernes belastning og kroppens position kontinuerligt i løbet af en hel arbejdsdag. Denne form for målinger kan bruges som mål for,
hvornår fx en bygningsarbejder udfører uhensigtsmæssigt arbejde. Synkroniserer man målingerne
med et kamera, som bygningsarbejderen bærer på brystet, kan man se, præcis hvilke arbejdsopgaver bygningsarbejderen udfører, når han/hun arbejder uhensigtsmæssigt.
Forskere fra NFA har anvendt videoklip optaget i løbet af en arbejdsdag i et forløb med 15
byggesjak fra 10 forskellige danske byggepladser. Målet var at undersøge, om man kunne reducere
antallet af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved at involvere bygningsarbejderne.
De enkelte byggesjak blev præsenteret for udvalgte videooptagelser og blev bedt om at finde løsninger, som kunne mindske deres egen fysiske belastning i de viste arbejdssituationer, når de
fremover skulle udføre de samme arbejdsopgaver. Effekten blev målt umiddelbart efter workshoppen og igen tre måneder efter.
Betydning for praksis
De sjak med bygningsarbejdere, som deltog i forløbet, kom frem til en række forslag, der potentielt
kunne mindske antallet af uhensigtsmæssige arbejdssituationer, men det var svært for dem at få
forslagene implementeret i dagligdagen. Det skyldes ofte enten økonomiske eller tidsmæssige
hensyn.
Når en arbejdsplads vælger at gennemføre et sådan forløb, er det derfor vigtigt, at den på forhånd
har sikret ledelsesmæssigt opbakning til projektet og en efterfølgende implementering. For at sikre, at de konkrete indsatser på arbejdspladsen bliver forankret, bør der desuden afsættes tilstrækkelig tid til at gennemføre forløbet. I projektet var der afsat 3 måneder, og det er muligvis for kort
tid til at opnå de ønskede vedvarende forandringer.
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Samarbejdspartnere
Projektet blev støttet økonomisk af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF-4092-00320) og er udført i
samarbejde mellem
• Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
• Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAMBUS)
• Dansk Byggeri
• Fagligt Fælles Forbund, 3F
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Brandt M, Madeleine P, Samani A, Ajslev JZ, Jakobsen MD, Sundstrup E, Andersen LL. Effects of a
participatory ergonomics intervention with wearable technical measurements of physical workload in the
construction industry: Cluster randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research
2018;20(12):e10272. doi: 10.2196/10272

Sosu’er i ældreplejen er gode til at anvende hjælpemidler
Resultat
Sosuassistenter og –hjælpere (sosu’er) i ældreplejen er rigtig gode til at bruge hjælpemidler i deres
arbejde med forflytninger af borgerne. Det viser resultaterne fra omfattende arbejdspladsobservationer, som NFA har foretaget på 20 plejecentre. 126 afdelinger med 553 sosu’ere deltog.
Her registrerede NFA blandt andet, i hvilket omfang sosu’erne anvendte hjælpemidler i forbindelse med forflytning af borgerne i løbet af arbejdsdagen. Overordnet viser resultaterne, at der
meget sjældent forekommer løft uden brug af hjælpemiddel i forbindelse med forflytning af
borgerne. Hjælpemidler bliver også i meget høj grad brugt i andre typer forflytninger af borger.
Baggrund og kontekst
Mange sosu’er oplever smerter i lænderyggen. Det nedsætter deres livskvalitet, øger deres sygefravær og sender flere på førtidspension. Flere forskellige faktorer medvirker til at øge risikoen for
lænderygsmerter blandt sosu’er, og løft i forbindelse med forflytninger er en af dem.
Der er derfor igangsat en lang række tiltag på danske plejecentre for at øge brugen af hjælpemidler
i forbindelse med forflytninger af borgere. Da det kan være vanskeligt at rapportere, i hvilken grad
hjælpemidler bliver anvendt i forbindelse med forflytninger af borgere på plejecentre, har forskere
fra NFA udviklet en ny metode til arbejdspladsobservationer af blandt andet forflytninger af
borgere og anvendelse af hjælpemidler.
Betydning for praksis
Der er investeret rigtig mange ressourcer i hjælpemidler i ældreplejen for at mindske de fysiske
krav i arbejdet for den del af personalet, som varetager plejen for borgere.
Resultaterne fra denne undersøgelse viser, at sosu’er i ældreplejen på plejecentre er gode til at
anvende hjælpemidlerne ved forflytninger af borgerne. Det er godt af mindst to grunde. For det
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første styrker det forebyggelsen af smerter blandt sosu’er, at de bruger hjælpemidler i forbindelse
med forflytninger af borgerne. For det andet gør tilgængelighed og hyppig brug af hjælpemidler i
ældreplejen det muligt for de mange sosu’er, der allerede har udviklet smerter i kroppen, at udføre
deres arbejde med pleje af borgerne og dermed fortsætte på arbejdspladsen.
For at understøtte brugen af hjælpemidler kan arbejdspladsen fx gøre brug af erfaringerne fra et
andet NFA-projekt, som er omtalt under overskriften ’Deltagerinvolverende intervention får flere
til at bruge hjælpemidler i hospitalsvæsenet’.
Fremtidig forskning på NFA i forebyggelse blandt sosu’er i ældreplejen vil blandt andet se på,
hvordan forskellige niveauer af arbejdspladsen (organisationen, leder, gruppe og medarbejder)
hver især påvirker de fysiske arbejdsbelastninger og udvikling af smerter blandt sosu’er.
Samarbejdspartnere
Projektet er støttet økonomisk af satspuljemidler på sosu-området og er gennemført i samarbejde
mellem
• Erasmus University Medical Centre, Holland
• University College Cork, Irland
• Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk
Universitet
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

•

•

Karstad K. Workplace observations on resident handling and low back pain among eldercare workers. PhD
Thesis. National Research Centre for the Working Environment; University of Southern Denmark, 2017.
Karstad K, Jørgensen AFB, Greiner BA, Burdorf A, Søgaard K, Rugulies R, Holtermann A. Danish
Observational Study of Eldercare work and musculoskeletal disorderS (DOSES): A prospective study at 20
nursing homes in Denmark. BMJ Open 2018;8(2):e019670. doi:0.1136/bmjopen-2017-019670
Karstad K, Rugulies R, Skotte J, Munch PK, Greiner BA, Burdorf A, Søgaard K, Holtermann A. Inter-rater
reliability of direct observations of the physical and psychosocial working conditions in eldercare: An
evaluation in the DOSES project. Applied Ergonomics 2018;69:93-103. doi: 10.1016/j.apergo.2018.01.004

Deltagerinvolverende intervention får flere til at bruge
hjælpemidler i hospitalsvæsenet
Resultat
Sundhedspersonalet på fem danske hospitaler blev generelt bedre til at bruge hjælpemidler og til
at tale om hjælpemidler og vejlede hinanden i at bruge dem. Til gengæld blev de ikke bedre til at
bruge de hjælpemidler, de mente var nødvendige til patientforflytninger, efter at have deltaget i en
deltagerinvolverende ergonomisk intervention.
Baggrund og kontekst
Smerter i muskler og led er et centralt problem inden for sundhedssektoren. Sygeplejersker og
sosuassistenter foretager mange manuelle forflytninger af patienter, og det er den primære årsag
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til den høje forekomst af smerter og rygskader blandt sundhedspersonale. Konsekvent brug af
hjælpemidler kan mindske risikoen for smerter og rygskader.
Deltagerinvolverende ergonomi er en lovende metode til at mindske arbejdsrelaterede risikofaktorer som fx smerter i lænderyggen. Metoden bygger på at inddrage medarbejderne i at skabe
adfærdsmæssige og kulturelle forandringer, fx i den måde man udfører de enkelte arbejdsopgaver
på.
NFA har undersøgt, om en deltagerinvolverende intervention med to gange to timers workshop
kunne hjælpe medarbejderne til i højere grad at bruge hjælpemidler til patientforflytninger og på
den måde mindske risikoen for, at sundhedspersonalet fik smerter og skader i lænderyggen.
Betydning for praksis
Mange hjælpemidler til forflytning af patienter på danske hospitaler står til dagligt i praksis
ubrugte hen. Selvom hjælpemidler kan mindske risikoen for rygulykker og smerter i muskler og
led, anvender to tredjedele af medarbejderne sjældent eller slet ikke hjælpemidler under patientforflytninger.
Denne undersøgelse viser, at arbejdspladserne med fordel kan benytte sig af deltagerinvolverende
workshops, som er en effektiv metode til at nedbryde de barrierer, der forhindrer brugen af hjælpemidlerne. Derudover er det vigtigt, at ledelsen bakker op om indsatsen og afsætter den nødvendige tid til den.
Samarbejdspartnere
Projektet er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde
mellem forskere fra
• Aalborg Universitet
• Region Midtjylland
• Region Hovedstaden
• Dansk Nudging Netværk
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•
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Analysemetoden EVA er velegnet til at beregne musklernes
belastning ved tunge løft gennem en hel arbejdsdag
Resultat
Fire ud af ti operatører samt lager-, post- og slagteriarbejdere har perioder i løbet af dagen, hvor de
løfter så mange kilo, at det overstiger de danske løftevejledninger. De risikerer dermed at få smerter og skader i lænderyggen. Det viser en undersøgelse, som NFA har gennemført blandt 110
operatører samt lager-, post- og slagteriarbejdere.
Operatører var dem, der var mest belastede. De arbejdede mere med foroverbøjet ryg og var udsat
for flere korte og mellemlange løfteperioder i forhold til lager-, post- og slagteriarbejdere.
Analysemetoden EVA ser dermed ud til at være et anvendeligt værktøj til at identificere fysiske
risikofaktorer blandt arbejdstagere med manuelt løftearbejde.
Baggrund og kontekst
Hvor mange kilo løfter en lagerarbejder eller slagteriarbejder om dagen? Og er medarbejderen i
risiko for at blive overbelastet og få skader? Det er svært at vurdere for de fleste. Nøjagtig og
objektiv viden om dette er derfor afgørende for at kunne udvikle pålidelige vejledninger om løft
og strategier for at forebygge arbejdsmiljørelaterede skader som følge af løft under arbejde.
I denne undersøgelse har NFA anvendt en Actigraf til at måle den fysiske belastning i lænderyggen hos arbejdstagere med manuelt løftearbejde. Konkret har NFA målt, hvor store belastninger
musklerne i lænderyggen bliver udsat for i løbet af en hel arbejdsdag, samt hvor stor en del af
arbejdstiden operatører samt lager-, post- og slagteriarbejdere arbejder med foroverbøjet ryg.
NFA undersøgte musklernes belastning ved at få foretaget referenceløft med forskellig vægt. Analysemetoden EVA blev derefter brugt til at opdele løfteperioderne efter varighed og intensitet i kg.
Betydning for praksis
Resultaterne viser, at EVA er en velegnet metode til
• objektivt at beregne intensiteten og varigheden af en medarbejders løft i løbet af en
arbejdsdag.
• at bestemme, hvor mange gange og i hvilken grad medarbejderen bliver overbelastet – fx
antallet af belastninger der overstiger de anbefalede løftevejledninger og den tilhørende
risiko for, at medarbejderen får smerter i muskler og led eller en skade i lænderyggen.
EVA giver mulighed for at foretage omfattende objektive målinger gennem en hel arbejdsdag i
stedet for som tidligere, hvor man kun har haft mulighed for at indsamle nogle få stikprøver af
kort varighed per arbejdsplads. Det kan derfor være et nyttigt værktøj for Arbejdstilsynet,
arbejdsmiljørådgivere, virksomheder mfl. i forbindelse med indsatser for at nedbringe de høje
belastninger under løftearbejde.
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Samarbejdspartnere
Projektet er udført i samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og
Arbejdstilsynet, som også har støttet projektet økonomisk.
Referencer
•
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Arbejdsulykker og sikkerhedskultur
Introduktion til forskningsområdet
Målet med NFA’s forskning i arbejdsulykker og sikkerhedskultur er at overføre forskningsviden til
praktisk forebyggelse på danske arbejdspladser ved at
• udvikle og omsætte evidensbaseret viden om forebyggelse af arbejdsulykker til 'best
practice'.
• bidrage til at udvikle kompetencerne på danske arbejdspladser inden for forebyggelse af
arbejdsulykker.
• udvikle dialogværktøjer og redskaber, som både offentlige og private brugere af
forskningsviden – arbejdspladser såvel som arbejdsmiljøprofessionelle - kan anvende i
dette arbejde.
NFA’s forskning i arbejdsulykker og sikkerhedskultur fokuserer på
• årsager til ulykker, hvor NFA blandt andet undersøger, hvilke faktorer der har betydning
for, at nogle grupper af medarbejdere har øget risiko for at komme ud for arbejdsulykker.
• virkemidler i ulykkesforebyggelse, hvor det undersøges, hvilke tiltag der mest effektivt kan
forbedre arbejdspladsernes sikkerhed og sikkerhedskultur og forebygge arbejdsulykker.
• bæredygtig ulykkesforebyggelse, hvor der forskes i, hvordan man på langt sigt kan fastholde
effekterne af en indsats for at forebygge ulykker selv under foranderlige og dynamiske
forhold.

Væsentlige forskningsresultater i 2018
Risiko for og forebyggelse af alvorlige ulykker blandt
mandlige beskæftigede
Resultat
Formålet med dette ph.d.-studie var at bidrage til indsatsen for at forebygge alvorlige
arbejdsulykker med en folkesundhedsvidenskabelig tilgang ved at gennemføre tre analyser af
henholdsvis
• risikoen for alvorlige arbejdsulykker blandt mandlige arbejdere i alle brancher
• risikoen for alvorlige arbejdsulykker blandt mandlige arbejdere i bygge- og anlægsbranchen
• evidensbaserede initiativer (intervention) til forebyggelse inden for højrisikoindustrier.
Resultaterne fra studiet viser, at risikoen for alvorlige ulykker blandt mandlige arbejdere i Danmark er ulige fordelt på tværs af brancher. De er specielt fremherskende i typiske mandsdominerede brancher og især i brancherne bygge- og anlæg, brand- og redningstjeneste og slagteri.

35

Forskellen i risiko kan kobles til en forholdsvis høj grad af arbejdsmiljøproblemer, der kan
forebygges.
Inden for bygge- og anlægsbranchen var der størst risiko for at komme ud for en alvorlig ulykke,
hvis man var ansat i en virksomhed med 20 eller flere ansatte og udførte arbejdsopgaver inden for
VVS eller rørlægning.
Studiet omfattede også en intervention, der skulle forbedre kommunikationen omkring sikkerhed
og de sikkerhedsmæssige forhold på arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen.
Det er vigtigt at understrege, at dette ph.d.-studie endnu ikke har gennemført en forskningsbaseret
evaluering af ovennævnte indsats, og at der desuden ikke foreligger nøjagtige overvågningsdata
for arbejdsulykker på nationalt plan. Dette gør, at resultaterne kan kvalificeres yderligere.
Baggrund og kontekst
Ulykker er et af de største globale sundhedsproblemer. I Danmark er ulykker, kræft og hjertekarsygdom de tre største sygdomsgrupper i befolkningen, når man måler på tabte leveår for borgere
under 65 år. De alvorlige ulykker har ofte betydelige konsekvenser både for den enkeltes sundhed,
sociale trivsel og muligheder for at have et arbejdsliv og for samfundet. Ca. 13 procent af de alvorlige ulykker, som behandles hvert år på landets akutafdelinger og skadeklinikker, er arbejdsulykker, og rammer oftest mænd.
Siden 1996 er der iværksat tre nationale handlingsplaner med det formål at mindske byrden af
alvorlige arbejdsskader, men det har endnu ikke ført til nogen markant nedgang i antallet af
arbejdsulykker.
Betydning for praksis
Set i forhold til en folkesundhedsvidenskabelig tilgang til forebyggelse peger ph.d.-studiet på tre
tilgange, der kan understøtte forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker:
• Understøtte udviklingen og indsamlingen af højkvalitative, nationale overvågningsdata for
arbejdsulykker
• Integrere forebyggelsestiltag vedrørende alvorlige arbejdsulykker i en mere omfattende
forebyggelsesindsats under en samlet paraply
• Målrette forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker mod først og fremmest bygge- og anlægsbranchen.
Samarbejdspartnere
Ph.d.-studiet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde mellem
• Købehavns Universitet
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•
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Nørgaard B. Injury risk and prevention among male workers in Denmark. The public health approach to
framing two nationwide follow-up studies of hospital-treated injuries and a workplace safety intervention
study. PhD Thesis. The National Research Centre for the Working Environment; University of Copenhagen,
2018.

Samarbejde om sikkerhed
Resultat
Der er forskel på, hvordan aktører opfatter sikkerhed og risiko på en byggeplads. Opfattelserne
kan inddeles i to tilgange:
• En rationel, logisk tilgang til sikkerhed, der er baseret på formel viden - man opnår et sikkert
arbejdsmiljø ved at kontrollere risici og overholde regler.
• En relationel, intuitiv opfattelse af sikkerhed, der i højere grad er baseret på uformel,
erfaringsbaseret viden - et sikkert arbejdsmiljø beror på, om man har tillid til sine kolleger,
ledelsen og det materiel, man arbejder med.
Disse to opfattelser af sikkerhed hænger sammen med aktørens faglige baggrund/uddannelse,
men nærheden til det praktiske arbejde på en byggeplads har også betydning. Det betyder, at
sikkerhed og risici er meget konkret for håndværkere og mere abstrakt for arbejdsmiljøprofessionelle og ledelse.
Resultaterne fra projektet peger på, at ledelsen trækker på forskellige tilgange ift. at forebygge
ulykker på byggepladsen – enten at håndhæve regler eller at inddrage medarbejderne. Ledelsens
forsøg på at inddrage og engagere medarbejderne opfattes dog ikke nødvendigvis som sådan af
håndværkerne. De ser det snarere som en mere raffineret form for kontrol af sikkerheden. Når
medarbejderne opfatter inddragelsen på den måde, kan det underminere den tillid, som håndværkerne opfatter som afgørende for sikkerheden.
Baggrund og kontekst
Byggebranchen er stadig en af de brancher, der har flest arbejdsulykker, og det har vist sig svært at
gennemføre tiltag, der forebygger ulykker og forbedrer arbejdsmiljøet. Et af de bærende elementer
i arbejdsmiljøarbejdet er, at det skal løses i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Det kan
være udfordrende i byggebranchen på grund af byggeriets konstante forandringer, ændringer i
arbejdsopgaver og kompleksitet samt ledelses- og ansættelsesforhold. Ledelse og medarbejdere
deltager i det formelle samarbejde om sikkerhed i eksempelvis arbejdsmiljømøder, men i dagligdagen kan forskellige roller, opgaver og opfattelser af, hvad der skaber god sikkerhed på pladsen,
være meget forskellige og indimellem skabe konflikter.
Formålet med dette projekt var at undersøge forskellige professionsgruppers opfattelse af sikkerhed i byggeriet, herunder deres forklaringer på, hvorfor ulykker sker, og deres opfattelse af risiko
for derigennem at kunne belyse, hvilken betydning disse forskelle har for samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladser.
Betydning for praksis
Resultaterne fra projektet peger på, at sikkerhed opfattes forskelligt blandt de forskellige aktører i
et byggeri, og at det er knyttet til forskellige vidensformer og praksisfællesskaber.
Det er derfor afgørende, at ledelsen er til stede og praktiserer en form for samarbejde med håndværkerne, der gør, at de ser, opfatter og løser sikkerhedsmæssige problemer løbende og på stedet –
og dermed undgår en lang behandlingstid med fx, at problemet først skal dokumenteres og tages
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op på et møde flere dage senere. På denne måde kan de understøtte den tillid, der er afgørende for
håndværkerne, og skabe en balance i samarbejdet om sikkerhed, som inddrager både rationelle og
relationelle opfattelser af sikkerhed. Det kan potentielt styrke samarbejdet om sikkerhed på byggepladser og forebygge ulykker i byggebranchen.
Samarbejdspartnere
Projektet er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde
mellem forskere fra
• Dansk Ramazzini Center
• Arbejdsmedicin, Regionshospitalet, Herning
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Grytnes R, Kines P, Nielsen KJ, Andersen LPS. Samarbejde om sikkerhed. Afslutningsrapport til
Arbejdsmiljøforskningsfonden. Arbejdsmedicin, Universitetsklinik, Regionshospitalet Herning, 2018.

Styr på støv
Resultat
Støv er et generelt problem i arbejdsmiljøet for ansatte i nedrivningsbranchen. Resultaterne fra
dette projekt viser, at det er muligt at udvikle et redskab til nedrivningsbranchen, som er brugbart
og omfatter en væsentlig del af de forhold, der er relevante for at sikre en god forebyggelse mod
udsættelse for støv i arbejdsmiljøet.
Det drejer sig blandt andet om
• hensigtsmæssig planlægning af pladsens indretning
• udpegning af de mest støvbelastende arbejdsopgaver
• tilstedeværelse og vedligeholdelse af teknisk udstyr til at forebygge udsættelse for støv
• træning og instruktion
• daglig dialog og øget fokus på støvproblemet.
Redskabet består af forskellige værktøjer (en skabelon til App’en Safety Observer, som er udviklet
af NFA; auditskema, planlægningsværktøj), som formænd og arbejdsmiljøledere kan anvende i det
forebyggende arbejde.
Baggrund og kontekst
Projektet blev til, fordi de sundhedsmæssige problemer, der knytter sig til indånding af silikaholdigt støv (kvartsstøv) på arbejdet, er underbelyst i dansk arbejdsmiljpraksis, set i forhold til den
alvorlighed, de berettiger til.
Formålet med projektet var at bidrage til at udvikle praktiske løsninger og forslag til en arbejdspladsrettet forebyggelse af udsættelse for støv i arbejdsmiljøet.
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Betydning for praksis
Arbejdsmiljøledere i nedrivningsbranchen har været tæt involveret i arbejdet med at udvikle
værktøjet. De er generelt positive over for muligheden for at få et system, der kan fastholde fokus
på at forebygge støvproblemer i arbejdsmiljøet. Det vil give dem mulighed for at pålægge
pladserne at følge god forebyggelsespraksis. Men de ser gerne, at værktøjet bliver integreret med
de systemer, de allerede selv anvender.
På ledelsesniveau i virksomhederne er man positive over for et redskab, som alle i branchen kan
og vil bruge, men det forudsætter, at omkostningerne kan dokumenteres og pålægges bygherren,
som det fx er tilfældet med omkostninger til at bortskaffe miljøfarligt affald.
Formændene for nedrivningssjakkene opfatter primært værktøjet 'Styr på støvet' som nyttigt, hvis
de kan bruge det til at dokumentere, at de har levet op til de krav, som de skal leve op til jf.
arbejdsmiljøloven. De oplever, at metoden er for tidskrævende i en travl hverdag. De ønsker derfor generelt også at integrere metoden i de andre audit- og runderingsmetoder, som de anvender
og bliver pålagt at anvende.
De sværeste at motivere er nedriverne selv, og det er vanskeligt at skabe en forebyggelseskultur.
Det skyldes sandsynligvis, at nedriverne ofte kun arbejder sammen kort tid ad gangen og på
mange forskellige projekter i løbet af et år. Mange bliver indlejet fra andre firmaer, taler ikke dansk
og kender ofte ikke den danske arbejdspladskultur. En anden forhindring er, at mulige tekniske
forebyggelsestiltag somme tider ikke fungerer optimalt. Det er vanskeligt at etablere udsugning,
det er ubehageligt at bære åndedrætsværn, og medarbejderne må kun anvende dem i begrænset
tid. Derudover har vejrforholdene stor betydning, håndværkerne kender sjældent sammensætningen og mængden af støv, og det kan være svært at planlægge arbejdet, fordi der ofte er forskellige aktører (andre håndværkere, beboere mm.) involveret i projekter, som har modsatrettede
eller konkurrerende interesser. Det gør det vanskeligt at skabe og fastholde en samlet forebyggelseskultur i forhold til støv i en nedrivningsvirksomhed.
Samarbejdspartnere
Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde mellem
forskere fra
• TeamArbejdsliv
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Limborg HJ, Kines P, Kabel A, Grøn S. Styr på støvet - Udvikling og implementering af en forebyggelseskultur
i nedrivningsbranchen. Afslutningsrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden. København, TeamArbejdsliv,
2018.
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Sikkerhed på akutafdelinger
Resultat
Formålet med dette projekt var at undersøge arbejdsmiljøet på danske akutmodtagelser (de
tidligere hospitalsskadestuer).
Resultaterne viser, at
• læger, sygeplejersker og lægesekretærer havde forskellig opfattelse og refleksion angående
deres sikkerhedsklima.
• når læger og sygeplejersker tog risici med deres egen sundhed og sikkerhed, var det hovedsageligt pga. tids- og arbejdspres, mens lægesekretærerne i højere grad tog chancer for at
undgå negative kommentarer fra patienterne.
• den hyppigste årsag til ikke at rapportere arbejdsskader var, at processen blev opfattet som
’bøvlet’ - især blandt lægesekretærerne.
• sygeplejerskerne rapporterede flest hændelser med vold og trusler. Lægesekretærerne
oplevede meget sjældent vold, mens de i meget højere grad oplevede trusler. At blive revet
var den form for vold, som flest havde oplevet. De mest hyppige typer af trusler var på
truende vis at blive råbt af eller skældt ud eller blive udsat for nedværdigende eller
aggressiv tale.
Personalet på akutmodtagelserne opfattede i højere grad end sygehusansatte generelt, at
• ledelsen opmuntrede dem til at arbejde i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne, selv
når der var travlt.
• ledelsen opmuntrede medarbejderne til at deltage i beslutningerne angående deres
sikkerhed.
Baggrund og kontekst
Formålet med projektet var at undersøge
• den opfattelse, som læger, sygeplejersker og lægesekretærer på akutmodtagelser har af
adfærd og udsættelse for risici i arbejdsmiljøet.
• hvorvidt observerede arbejdsmiljøforhold og -adfærd blandt personalet varierede på tværs
af arbejdsskift.
Betydning for praksis
Arbejdsforholdene for medarbejdere på akutmodtagelser i Danmark er på nogle områder særligt
udfordrende. Det skyldes især rammerne for arbejdet. Personalet tager imod personer, som fx har
været ude for alvorlige hændelser eller er påvirkede, og derfor kan reagere voldsomt. Et review af
interventioner med henblik på at forebygge vold og trusler på akutmodtagelser viste en svag
evidens for deres effekt. Der er brug for at se på mulige ændringer i forebyggelsesarbejdet. Og det
skal gøres sammen med medarbejderne og ledelsen på hospitalerne, for at eventuelle ændringer
kan tilpasses og målrettes til den lokale kontekst.
Samarbejdspartnere
Projektet er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført af Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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doi: 10.1016/j.ssci.2017.11.014

Arbejdsulykker i Danmark og Sverige - Identificering af
virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til
Danmark
Resultat
Svenske og danske forskere har identificeret otte kerneområder (faktorer), som ser ud til at have en
betydning for forskellen i forekomsten af arbejdsulykker mellem Danmark og Sverige, og som kan
være relevante indsatsområder for en forbedret indsats i Danmark:
• Svenskerne har en større andel af faglærte i deres bygge- og anlægsbranche, der er et større
forebyggende potentiale i det svenske forsikringssystem, og der er en dialogbaseret tilgang i det
svenske tilsyn med virksomheder.
• Svenske ledere praktiserer en mere involverende ledelsesstil end danske. Det har en positiv
indflydelse på sikkerhedsklimaet og dermed også på forekomsten af ulykker. Svenske
håndværkere oplever i markant højere grad, at det byggeri, de arbejder på, er velplanlagt.
• Svenskerne er mere fremtidsorienterede og bedre til at minimere situationer, hvor kortsigtet
tænkning kommer til udtryk. Der er en mere positiv indstilling til samarbejde og godt kollegaskab i den svenske byggebranche, hvilket hænger sammen med sikkerhedsklima og –
adfærd. Den mere kollektive indstilling bliver sandsynligvis understøttet af organisatoriske
forhold som fx oplevet organisatorisk støtte og involverende ledelse. Derfor er det principielt muligt at overføre disse faktorer til danske byggepladser, fx gennem ledelsesmæssige
aktiviteter og fokus på samarbejde både internt i firmaer/arbejdsgrupper og mellem disse
aktører på byggepladser.
Der er stadig forskel på adfærden i forhold til alkohol mellem de to lande, men da stadig flere
danske arbejdspladser forbyder alkohol, anbefaler forskerne ikke specifikke tiltag målrettet dette.
Baggrund og kontekst
Det er veldokumenteret, at der er en markant forskel på incidensen af arbejdsulykker mellem
Danmark og Sverige, men årsagen til denne forskel har ikke været klar. Formålet med projektet
var derfor at identificere faktorer på hhv. makro-(samfund), meso- (virksomheder) og mikroniveau (individ), der kan forklare, at Sverige har markant lavere arbejdsulykke incidens end
Danmark med henblik på at kunne pege på virkemidler og strategier, der kan overføres til
Danmark.
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Projektet har bestået af
• tre overordnede delundersøgelser, der har set på tværs af brancher i Danmark og Sverige.
• tre specifikke delundersøgelser, der har fokuseret på bygge- og anlægsbranchen i de to
lande.
Delundersøgelserne er gennemført ved hjælp af koblinger af registerdata, spørgeskemaer,
interviews, observationer samt dokumentanalyser.
Betydning for praksis
Resultaterne fra projektet kan inspirere til ændringer på flere planer i den danske byggebranche,
herunder myndighedernes tilgang til kontrol og samarbejde med branchen. Der er desuden
igangsat et projekt og et ph.d.-projekt, som skal undersøge ledelse og ledelsesstil i byggebranchen
som udgangspunkt for at skabe en bedre sikkerhedskultur og øge sikkerheden i byggebranchen.
Samarbejdspartnere
Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og AFA
forsikring (Sverige) og gennemført i samarbejde mellem
• Arbejdsmedicin, Regionshospitalet, Herning
• Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
och Göteborgs universitet, Sverige
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

•

Törner M, Pousette A, Grill M, Nielsen K, Grytnes R, Hansen CD, Kines P,
Dyreborg J. Skillnader i arbetsolyckfrekvens mellan dansk och svensk byggindustri - En jämförande studie för
att forstå bakomliggande faktorer (SveDan). 2018.
Nielsen KJ, Törner M, Dyreborg J, Grill M, Grytnes R, Hansen CD, Kines P, Pousette A. Arbejdsulykker i
Danmark og Sverige. Identificering af virkemidler og strategier, der kan overføres fra Sverige til Danmark.
Herning: Dansk Ramazzini Center, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest, Universitetsklinik
Herning, 2017.

Afdækning af betydningen af sjakkultur og -identitet på
byggepladser
Resultat
Et sjak på en byggeplads er ofte en fasttømret arbejdsgruppe, der kun er ansat, så længe et byggeprojekt varer. Når byggeriet er slut, rejser sjakket videre til næste byggeplads. Sjakkets medlemmer
har ofte en stærk gruppeidentitet, så medlemmernes adfærd er i højere grad påvirket af sjakkets
egne normer og værdier end af ledelsen på den konkrete byggeplads, de arbejder på.
Sjakmedlemmerne føler sig ofte mere forpligtet over for sjakket end over for ledelsen på byggepladsen, og de er mere motiverede for at følge de normer, der er i sjakket, frem for de beslutninger
og initiativer, som ledelsen på byggepladsen tager. Det viser resultaterne fra en analyse af faktorer
med betydning for forebyggelse af ulykker, som NFA har gennemført.
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Baggrund og kontekst
Formålet med dette projekt var at undersøge omfanget af den sociale identitet på sjak- og pladsniveau og undersøge, om det at styrke den sociale identitet på sjak- og pladsniveau forbedrer
sikkerhedsklimaet både i sjakket og på pladsen og dermed også den gældende sikkerhedspraksis
på byggepladser. Som led i dette har forskerne bag projektet set på, hvem der er rollemodeller, og
hvem der implicit eller eksplicit sætter retningen for adfærden på arbejdspladsen.
Betydning for praksis
På baggrund af analysen anbefaler forskerne bag projektet, at fremtidige initiativer vedrørende
sikkerhed på store byggepladser tager højde for det stærke sammenhold, der er i byggesjak. Det
bør indtænkes i initiativerne, at samarbejdet med sjakbajsen og formanden er nøglen til at påvirke
sikkerhedskulturen i sjakkene, fordi det er den enkelte sjakbajs og formand, der står som bindeled
mellem den overordnede ledelse og medarbejderne, og som er ansvarlig for at omsætte byggepladsens overordnede politikker og procedurer til daglig praksis.
Samarbejdspartnere
Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde mellem
• Arbejdsmedicin, Regionshospitalet, Herning
• Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Andersen LP, Nørdam L, Joensson T, Kines P, Nielsen KJ. Social identity, safety climate and self-reported
accidents among construction workers. Construction Management and Economics 2018;36(1):22-31. doi:
10.1080/01446193.2017.1339360

Sikre praktikvirksomheder
Resultat
NFA har været med til at udvikle og afprøve en ny metode – ‘en gylden standard’ – for en god og
sikker praktikvirksomhed for lærlinge. Formålet er at sikre, at praktikvirksomheder har en god
standard for deres arbejdsmiljøarbejde, så lærlingene under deres praktikforløb får indarbejdet
gode rutiner og viden om sikkert arbejde og dermed i højere grad undgår at komme ud for en
arbejdsulykke.
Resultaterne fra projektet viser, at virksomhederne tager godt imod den gyldne standard for deres
sikkerhedsarbejde, og det ser ud til at formindske lærlingenes risiko for at komme ud for en
arbejdsulykke under deres praktikforløb. En spørgeskemaundersøgelse viste, at
• 75 procent af lærlingene på case-virksomhederne var udsat for arbejdsulykker, mens 89
procent af lærlingene i kontrolgruppen kom ud for arbejdsulykker - forskellen var dog ikke
signifikant.
• der skete mindre forbedringer i sikkerhedsklimaet på case-virksomhederne.
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Baggrund og kontekst
Tidligere undersøgelser har vist, at lærlinge i bygge- og anlægsbranchen oftere kommer ud for en
arbejdsulykke sammenlignet med lærlinge/unge i andre brancher.
Lærlinge har en speciel position på arbejdsmarkedet. De arbejder i deres praktikvirksomhed samtidig med, at de i perioder får undervisning på erhvervsskolen. Skoler og praktikvirksomheder har
derfor et fælles ansvar for at give lærlingen viden om risici og arbejdsmiljøforhold, som de kan
anvende i praksis.
I de senere år er der indført en række tiltag på erhvervsskolerne for at øge lærlinges viden om
sikkerhed og mindske antallet af ulykker. Nyere dansk forskning peger dog på, at det ikke er
tilstrækkeligt at øge lærlingenes viden. Årsagen er, at lærlinges sikkerhedspraksis i højere grad er
bestemt af den praksis, der er i deres praktikvirksomhed, end af den viden, de får fra erhvervsskolen. Der er altså god evidens for at rette indsatsen for at forebygge ulykker hos lærlinge direkte
mod praktikvirksomhederne og deres sikkerhedspraksis.
Forskere fra NFA deltog i et pilotprojekt om at udvikle og evaluere en ’gylden standard’ for en god
og sikker praktikvirksomhed. Standarden var baseret på en tjekliste, som indeholder tre hovedelementer:
• Lærlingenes introduktion i virksomhederne (opstartsplan og forventningsafklaring).
• Deres arbejdsopgaver (fx tid til at lære, instruktion og feedback).
• Strukturerne i praktikvirksomhederne (oplæringsansvarlig, styr på værktøj, lærlinge i
virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, viden om ulykkesrisici).
Det kan være vanskeligt at engagere mindre håndværksvirksomheder i arbejdsmiljøarbejdet, og de
har færre ressourcer til det. Virksomheder, som deltog i projektet, fik derfor
• mulighed for at få hjælp til at lave en APV.
• markedsføringsmateriale i form af klistermærker til firmabiler.
• muligheden for at få et besøg af Byggeriets Arbejdsmiljøbus.
Formålet var at øge virksomhedernes motivation til at engagere sig i lærlingenes arbejdsmiljø.
Betydning for praksis
Den gyldne standard kan muligvis være et vigtigt redskab til at mindske risikoen for, at lærlinge
kommer ud for arbejdsulykker under deres praktikforløb.
Arbejdsmiljøindsatser rettet mod mindre håndværksvirksomheder kan med fordel kombinere
arbejdsmiljømæssige virksomme tiltag med initiativer, der kan motivere virksomheder til at
udvikle deres arbejdsmiljøarbejde. Dette kan sandsynligvis medvirke til, at små håndværksmestre
får implementeret tiltag til at forbedre arbejdsmiljøet og mindske risikoen for arbejdsulykker
blandt lærlinge.
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Samarbejdspartnere
Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde mellem
forskere fra
• Dansk Ramazzini Center
• Arbejdsmedicin, Regionshospitalet, Herning
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Nielsen KJ, Grytnes R, Dyreborg J. Sikre praktikvirksomheder. Afslutningsrapport til
Arbejdsmiljøforskningsfonden. Herning: Dansk Ramazzini Center, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning,
Universitetsklinik Herning, 2018.

Sikkerhedsklima
Resultat
Der er en direkte sammenhæng mellem risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke og graden
af problemer med sikkerhedsklimaet på arbejdspladsen. Det viser en analyse, som forskere fra
NFA har foretaget af deltagernes svar på spørgsmål om hhv. sikkerhedsklima og arbejdsulykker i
spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ (AH).
Næsten 2.000 ud af de godt 3.800 deltagere i studiet rapporterede problemer med sikkerhedsklimaet i 2012.
• Godt 1.000 af dem rapporterede et enkelt sikkerhedsklimaproblem.
• Godt 350 rapporterede to problemer.
• Godt 600 rapporterede tre eller flere problemer.
I dette studie anvendte forskerne sikkerhedsproblemer som en kontinuerlig variabel, og alle
modeller viste, at der var et dosis-respons forhold mellem antallet af sikkerhedsklimaproblemer og
odds-ratioen for mindst én ulykke i 2014. Sammenlignet med deltagere, der angav nul sikkerhedsklimaproblemer, havde
• deltagere, der angav to sikkerhedsklimaproblemer i 2012, 84 procent højere risiko for
ulykker.
• deltagere med tre eller flere sikkerhedsklimaproblemer havde 122 procent højere risiko for
ulykker.
Baggrund og kontekst
Muligheden for at forudsige ulykker ved hjælp af spørgsmål om arbejdspladsens sikkerhedsklima
i spørgeskemaundersøgelser har været genstand for bred debat i arbejdsmiljøforskningsverdenen.
Formålet med dette prospektive kohortestudie var at anvende et forkortet skema med fem spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ (AH) til at undersøge,
om rapporteringer om arbejdspladsers sikkerhedsklima kan give et fingerpeg om medarbejdernes
risiko for at komme ud for en arbejdsulykke.
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Undersøgelsen blev gennemført blandt 3.864 beskæftigede, der besvarede NFA’s AH-undersøgelse
i både 2012 og 2014. Konkret udvalgte forskerne fem spørgsmål om sikkerhedsklima fra AH2012
og sammenholdt svarene fra de godt 3.800 beskæftigede med deres svar på spørgsmålet ‘Har du
inden for de sidste 12 måneder været udsat for en eller flere arbejdsulykker, som medførte mere
end én dags fravær?’ i AH2014.
Betydning for praksis
De fem spørgsmål om arbejdspladsens sikkerhedsklima fra AH-undersøgelsen er et simpelt og
vigtigt værktøj, som virksomheder kan anvende til nemt at danne sig et overblik over en del af
arbejdspladsens risikoprofil. Ligeledes kan myndigheder og organisationer anvende skemaet til at
vurdere risikoen for ulykker og behovet for at sætte fokus på forebyggelse af ulykker i brancher
eller jobgrupper.
Samarbejdspartnere
Projektet er finansieret og gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Ajslev JZN, Sundstrup E, Jakobsen MD, Kines P, Dyreborg J, Andersen LL. Is perception of safety climate a
relevant predictor for occupational accidents? Prospective cohort study among blue-collar workers.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2018;44(4):370-376. doi: 10.5271/sjweh.3723

Unges arbejdsmiljø og helbred
Resultat
Over 40 procent af de erhvervsaktive unge mellem 18-29 år arbejder typisk i butikker, på kontor og
i restauranter og barer. I butikker og på restauranter og barer er over halvdelen af de ansatte unge
på 18-29 år, så de udgør en meget væsentlig ressource inden for disse brancher.
Det fremgår af en rapport, som gør status på de unges arbejdsmiljø og helbred samt præsenterer
mulige initiativer, der kan bidrage til at forbedre unges arbejdsmiljø. Rapporten er udarbejdet af
NFA for Arbejdsmiljørådet.
Af rapporten fremgår det blandt andet også, at
• en større andel af unge mellem 18-29 år rapporterer, at de har været ude for en arbejdsulykke set i forhold til de ældre aldersgrupper.
• en større andel af de unge erhvervsaktive rapporterer, at deres arbejde er fysisk hårdt, end
andre erhvervsaktive. Derudover arbejder en større andel af unge i mere belastende
arbejdsstillinger, og en større andel af de unge løfter og skubber på arbejdet i forhold til
deres kolleger på 30-64 år.
• unge generelt rapporterer om et bedre psykosocialt arbejdsmiljø end de øvrige arbejdstagere. Dog rapporterer unge flere mentale helbredsproblemer (depressive symptomer,
angstsymptomer) end deres ældre kolleger.
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•

dobbelt så mange unge på 18-29 år sammenlignet med kolleger på 30-64 år angiver, at de
har vådt arbejde og hudkontakt med kemikalier. Desuden angiver unge den højeste andel
af hudproblemer.

Baggrund og kontekst
Arbejdsmiljørådet har bedt NFA om at udarbejde en rapport, som sammenfatter den nyeste
forskningsbaserede viden om unges arbejdsmiljø. Rapporten skal danne grundlag for at udpege
særligt udsatte unge og udforme fremadrettede initiativer til at forbedre unges arbejdsmiljø.
Rapporten er primært baseret på data fra den seneste runde af spørgeskemaundersøgelsen
’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’, som stammer fra 2016. Mere specifikt er unges arbejdsmiljø
karakteriseret inden for følgende emner:
• Arbejdsulykker og sikkerhedsklima
• Fysisk arbejdsmiljø – fysiske belastninger og smerter i muskler og led
• Psykosocialt arbejdsmiljø – mentale helbredssymptomer og psykisk arbejdsevne
• Kemisk arbejdsmiljø og hudlidelser.
Resultaterne skal anvendes i den fremadrettede prioritering af forebyggelsen af unges arbejdsmiljøproblemer inden for brancher, hvor der er særlig høj risiko.
Betydning for praksis
På baggrund af kortlægningen af unges arbejdsmiljø fremhæves tre vigtige forhold i de fremadrettede initiativer til forbedring af unges arbejdsmiljø:
• Den tidlige indsats: Det er vigtigt at gennemføre en tidlig forebyggende indsats for at modvirke, at de unge senere i arbejdslivet får øget fravær, nedsat arbejdsevne og med risiko for
at måtte forlade arbejdsmarkedet før tid.
• Den arbejdspladsnære indsats: Viden fra uddannelse eller tidligere arbejdsforhold er vigtig,
men den kan ikke stå alene. Arbejdspladsen bør være det primære fokusområde for en
indsats for at forbedre arbejdsmiljøet for unge.
• Den differencierede indsats: Unge medarbejdere er en meget sammensat gruppe, og forebyggende tiltag skal derfor tilpasses specifikt til de forskellige kategorier af unge.
Samarbejdspartnere
Projektet er støttet økonomisk af Arbejdsmiljørådet og gennemført af forskere på Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Dyreborg J, Sundstrup E, Jørgensen A, Kristiansen J, Hougaard KS, Johnsen NF. Unges arbejdsmiljø og
helbred. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.
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Kemisk arbejdsmiljø
Introduktion til forskningsområdet
Formålet med NFA’s forskning på dette område er, at
• afdække og kortlægge de væsentligste udsættelser for kemiske og biologiske stoffer og
materialer i arbejdsmiljøet i Danmark.
• undersøge, hvordan de påvirker medarbejdernes helbred.
• undersøge, hvordan man kan forebygge skadelige effekter af væsentlige udsættelser.
NFA’s forskning i kemisk arbejdsmiljø fokuserer på at undersøge mulige skadelige påvirkninger af
helbredet hos medarbejdere efter udsættelse for kemiske stoffer og blandinger i arbejdsmiljøet.
Forskningen i nanosikkerhed fokuserer blandt andet på at udrede helbredsmæssige risici ved at
blive udsat for nanopartikler, nanomaterialer og ultrafine partikler i arbejdsmiljøet, kortlægge
deres anvendelse i Danmark, arbejdspladsmålinger og afdække toksikologiske virkningsmekanismer, så man kan klassificere nanomaterialer i forskellige risikogrupper.
NFA’s mikrobiologiske forskning fokuserer blandt andet på at identificere arbejdsmiljøer i Danmark, hvor der er en høj udsættelse, måle udsættelsen, undersøge mekanismerne bag skadelige
helbredseffekter og komme med anbefalinger til forebyggelse baseret på målinger af bioaerosoler
på arbejdspladser.

Væsentlige forskningsresultater i 2018
Nanosikkerhed
De fysisk-kemiske egenskaber hos kulstofnanorør forudsiger
varige ændringer i lungevæv hos mus
Resultat
Forskere fra NFA har undersøgt, hvilke vævsforandringer der kunne afdækkes i lungevævet hos
mus 1 år efter, at de fik en af flere forskellige typer af kulstofnanorør placeret i lungen. Formålet
med undersøgelsen var at finde ud af, hvilke fysisk-kemiske egenskaber hos kulstofnanorør der
bestemmer vævsforandringerne.
Musene havde forskellige vævsforandringer i lungevævet. De observerede forandringer tyder på,
at de har haft langvarig inflammation, og at agglomerater (klumper af partikler) af kulstofnanorør
er blevet indkapslet i væv. Nogle få mus havde udviklet fibrose og lungekræft. Mus, der var blevet
udsat for tykke og lange kulstofnanorør, havde kun meget få vævsforandringer, og der var ingen
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indkapsling af disse kulstofnanorør. Derimod fandt forskerne kulstofnanorørene som enkeltfibre i
lungevævet.
Analyserne viste, at diameteren og indholdet af jern var omvendt korreleret med vævsforandringer. Det betyder, at det kun er tynde kulstofnanorør, som medfører vævsforandringer og indkapsling af kulstofnanorør. Derudover er tynde kulstofnanorør mere bøjede og sammenfiltrede end
tykke kulstofnanorør, som mere ligner nåle. Resultaterne tyder på, at tykke og tynde kulstofnanrør
opfører sig forskelligt, efter at de er blevet deponeret i lungen.
Baggrund og kontekst
Kulstofnanorør kan være meget forskellige, og deres fysisk-kemiske egenskaber kan variere med
hensyn til diameter, længde, overfladefunktionalisering og indhold af forskellige urenheder i form
af forskellige metaller. Forskning har vist, at kulstofnanorør giver langvarig inflammation selv ved
lave luftkoncentrationer, og at nogle kulstofnanorør derudover forårsager fibrose og lungekræft.
En bestemt type kulstofnanorør er klassificeret som muligvis kræftfremkaldende for mennesker af
WHO’s kræftagentur, IARC, og forårsager lungekræft hos rotter ved indånding. Det kræftfremkaldende kulstofnanorør er langt og tykt. Samtidig viser undersøgelser af en anden type kulstofnanorør, et kort og tyndt kulstofnanorør, at det ikke giver kræft hos rotter selv i høje doser. Det er
derfor vigtigt at finde ud af, hvilke fysiske og kemiske egenskaber hos kulstofnanorør der har
betydning for de observerede skadelige effekter.
En sådan viden er vigtig i forholdt til at risikovurdere nye typer af kulstofnanorør.
Betydning for praksis
Resultaterne fra dette studiet bidrager til forståelsen af, hvorfor nogle kulstofnanorør er kræftfremkaldende, mens andre ikke er og til bedre at forstå den biologiske virkningsmekanisme for kulstofnanorørs kræftfremkaldede effekter.
Samarbejdspartnere
Studiet er finansieret af finanslovbevillingen til Dansk Center for Nanosikkerhed, EU’s 7. rammeprogram og EU’s Horizon 2020 Research and Innovation Program og er gennemført i samarbejde
mellem forskere fra
• Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Norge
• Finnish Institute of Occupational Health, Finland
• University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Polen
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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KS, Wolff H, Wallin H, Vogel U. Physicochemical predictors of multi-walled carbon nanotube-induced
pulmonary histopathology and toxicity one year after pulmonary deposition of 11 different multi-walled carbon
nanotubes in mice [Epub ahead of print]. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology 2018. doi:
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Billede af lungevæv fra en mus 1 år efter, at musen blev udsat for en type kulstofnanorør, som er kort og
tyndt. Foto: NFA.

Er det skadeligt, når nanopartikler fra lungen ophobes i
leveren?
Resultat
Formålet med dette ph.d.-studie var at afdække mekanismen bag DNA-skader i leveren efter
deponering af kulstofnanopartikler i lungerne på mus. DNA-skaderne kan opstå på flere forskellige måder; dels udløser lungedeponering af kulnanopartikler inflammation i lungen, og disse
signalmolekyler sendes rundt i blodbanen og kan påvirke leveren. Dels kan kulstofnanopartiklen
opsamles i leveren via to forskellige ruter; gennem mave-tarmkanalen og ved at vandre fra lungen
over i blodbanen. Mus blev derfor udsat for tre forskellige typer af nanopartikler på tre forskellige
måder – partiklerne blev enten deponeret i lungerne, deponeret i mavesækken eller tilført
intravenøst.
Resultaterne viser, at
• de tre typer af partikler udløste et langvarigt inflammatorisk respons i lungerne på mus,
der havde fået deponeret partiklerne i lungerne.
• de tre typer af partikler ophobedes i leveren hos mus, der fik partikler i lungerne eller blev
udsat for dem intravenøst, men ikke efter de fik dem doseret i mavesækken.
Det langvarige inflammatoriske respons forårsagede ikke DNA-skader i leveren på musene - det
gjorde kulstofnanopartiklerne til gengæld. Men DNA-skaderne opstod kun hos mus, der havde
fået deponeret nanopartikler i lungerne og intravenøst - ikke hos mus, som fik nanopartiklerne
doseret i mavesækken. Samtidigt var det kun kulstofnanopartiklerne, der dannede reaktive radikaler på overfladen. Reaktive radikaler vides at forårsage DNA-skader.
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Resultaterne fra dette studie viser altså, at DNA-skader i levervæv hos mus ikke skyldes inflammation i lungerne, men skyldes tilstedeværelsen af kulstofnanopartikler, som er ’vandret’ fra
lungen over i blodbanen.
Baggrund og kontekst
Når man indånder nanopartikler, bliver mange af dem deponeret dybt nede i lungen, i alveolerne,
hvor man optager ilt og udskiller kuldioxid. Partikler, som deponeres i de øvre dele af luftvejene,
bliver transporteret op i svælget, så man synker dem. De partikler, som deponeres i alveolerne,
fjernes meget langsomt, og derfor er de til stede i lungen i lang tid. Det udløser en biologisk reaktion - inflammation.
En lille del af partiklerne ’vandrer’ fra lungen over i blodbanen, og de fleste af disse partikler
bliver opsamlet i leveren. Partiklerne fjernes meget langsomt fra leveren.
Man ved meget lidt om, hvilke effekter det har, at partiklerne langvarigt er til stede i leveren.
Forskning fra NFA har tidligere vist, at indånding og deponering af kulstofnanopartikler i
lungerne forårsager DNA-skade i leveren.
Betydning for praksis
Dette studiet afdækker en mulig biologisk virkningsmekanisme for kulstofnanopartikler i lunger
og lever. Resultaterne tyder på, at kulstofpartiklerne primært inducerer genotoxicitet i leveren. Det
er vigtig viden i forhold til risikovurdering af kulstofnanopartikler. Resultaterne viser også, at det
er vigtigt at undersøge de skadelige effekter på leveren, når man undersøger helbredseffekter af at
indånde partikler fx i arbejdsmiljøet.
Samarbejdspartnere
Studiet er finansieret af finanslovsbevillingen til Dansk Center for Nanosikkerhed og er gennemført i samarbejde mellem forskere fra
• DTU Fødevareinstituttet
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Mulig mekanisme for, hvordan indånding af partikler
forårsager åreforkalkning og hjertekarsygdom
Resultat
NFA har skrevet en såkaldt ’Editorial’ sammen med Editor-in-chief for det anderkendte videnskabelige tidskrift ´Particle and Fibre Toxicology´. Denne ’Editorial’ perspektiverer resultaterne fra et
tysk studie, som viser, at indånding af zinkoxidpartikler udløser et såkaldt akutfaserespons hos
mennesker. Studiet viser dermed, at indånding af zinkoxidpartikler udløser den samme biologiske
reaktion i mennesker, som er påvist i mus – en årsagsmekanisme, som forskere fra NFA har påvist
for mange forskellige partikler i dyrestudier.
Akutfaserespons er en kendt risikofaktor for hjertekarsygdom, og resultaterne fra det tyske studie
kobler indånding af zinkoxidnanopartikler direkte sammen med akutfaseresponset og dermed
også med en øget risiko for hjertekarsygdom.
Baggrund og kontekst
Forskning fra NFA har vist, at indånding og deponering af partikler i lungerne udløser et dosisafhængigt akutfaserespons i mus. Akutfaserespons er en biologisk reaktion, som blandt andet
forårsager åreforkalkning, og derfor er en risikofaktor for hjertekarsygdom. Så resultaterne tyder
altså på, at indånding af partiker i arbejdsmiljøet kan forårsage hjertekarsygdom ved at igangsætte
et akutfaserespons.
I mus er akutfaseresponset proportionalt med det samlede overfladeareal af de indåndede partikler. Det betyder, at det er farligere at indånde små partikler end store partikler.
Betydning for praksis
Det tyske studie viser, at indånding af zinkoxidnanopartikler forårsager akutfaserespons i mennesker, som er udsat for partikler i en koncentration, der ligger langt under den danske grænseværdi
i arbejdsmiljøet. Studiet viser også, at de mekanismer, som forskning fra NFA har afdækket i mus,
også sker i mennesker.
Samarbejdspartnere
Denne editorial er skrevet i samarbejde mellem forskere fra
• National Institute for Public Health and the Environment, Holland
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Udsættelse for anatase nanopartikler under produktion af
luftrensere
Resultat
Anatase er en krystallin variant af mineralet titaniumdioxid, som har særligt gode fotokatalytiske
egenskaber. Formålet med dette studie var at undersøge, om medarbejderne blev udsat for skadelige stoffer under arbejdet med at belægge keramiske gitre til luftrensere med anatase nanopartikler og tørre dem med en blæser. Derudover at undersøge, hvor effektiv den anvendte teknisk
beskyttende foranstaltning er.
Belægningen af de keramiske gitre foregik ved, at gitrene blev dyppet i en vandbaseret suspension
med anatase (dip-coating) og bagefter tørret med en blæser. Arbejdet foregik i en udsugningsboks.
Der kunne ikke detekteres nogen frigivelse af anatase nanopartikler til luften under belægningen
af gitrene. Til gengæld blev der frigivet partikler til luften under den kortvarige lufttørring af
gitrene med en luftblæser inde i en udsugningsboks.
I løbet af ca. 35 minutters kontinuert produktion nåede koncentrationen af respirabelt støv i luften
op på maksimalt 116 µg/m3 i medarbejderens indåndingszone, mens den gennemsnitlige koncentration af anatase blev beregnet til 4,2 µg/m3. Beregninger viste, at der blev frigivet 3,5 mg respirabelt støv pr. minut, og anatase udgjorde ca. 3,7 procent. Målt i antallet af partikler blev der blev
frigivet op mod 420 x 109 partikler pr. minut. Anatase forekom dels som rene agglomerater og
sammenklumpede med de øvrige støvpartikler i luften på virksomheden. Virksomheden blev
anbefalet at forbedre udsugningsboksen og at påbyde medarbejderne at anvende åndedrætsværn
under arbejdsprocessen.
Baggrund og kontekst
Medarbejdere risikerer at blive udsat for nanomaterialer i forskellig grad alt efter, hvilke arbejdsprocesser og opgaver de udfører. Det er derfor vigtigt at øge vores viden om, hvor store koncentrationer af partikler medarbejderne udsættes for ved forskellige arbejdsprocesser, og hvor godt
forskellige former for tekniske og personlige værnemidler beskytter medarbejderne mod denne
udsættelse.
I disse år er der specielt behov for at få viden om, hvor høje udsættelserne er for specifikke
nanomaterialer, og hvor meget der frigives under specifikke arbejdsprocesser. Det gælder blandt
andet titaniumdioxid, som er klassificeret som potentielt kræftfremkaldende af det internationale
agentur for kræftforskning (IARC).
Den etablerede viden kan fremadrettet anvendes til risikovurdering og til at identificere god eller
mindre god arbejdspraksis for håndtering af partikler i arbejdsmiljøet.
Betydning for praksis
Resultaterne fra dette studie viste som noget nyt, at lufttørring med blæser af våde belægninger
med anatase nanopartikler frigiver anatase partikler til luften. Virksomheden blev anbefalet at
forbedre den tekniske foranstaltning i den undersøgte arbejdsproces.
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Dip-coating og tørring af overfladebehandlinger med luftblæsere er sandsynligvis en udbredt
arbejdsproces, så resultaterne er potentielt vigtige for at vurdere, om medarbejderne er tilstrækkeligt beskyttet med den eksisterende praksis på danske og udenlandske virksomheder.
Derudover kan de beregnede data om raten af frigivelsen af anatasepartikler til luften anvendes til
modellering af den potentielle udsættelse i andre scenarier med lignende arbejdsprocesser.
Samarbejdspartnere
Studiet er støttet økonomisk af EU’s 7. rammeprogram gennem projektet SUN og er gennemført i
samarbejde mellem forskere og specialister fra
• Danmarks Tekniske Universitet
• The Netherlands Organisation for applied scientific research TNO, Holland
• China Jiliang University, Kina
• Chinese Academy of Science, Kina
• Institute of Science and Technology for Ceramics, National Research Council of Italy,
Italien
• Colorobbia Consulting, Italien
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Stinkskabe og udsugningsbokse beskytter godt mod
udsættelse for nanomaterialer
Resultat
Korrekt indstillede stinkskabe og udsugningsbokse giver høj beskyttelse af medarbejderne, når de
producerer og håndterer nanomaterialer i mindre skala. Det viser to undersøgelser, som forskere
ved NFA har gennemført af, hvor godt disse tekniske foranstaltninger beskytter medarbejderne
under typiske synteseprocesser, ved håndtering af pulver og under simulerede uheld.
Forskerne beregnede, at beskyttelsesgraden for stinkskabe var godt 98 procent, når de sammenholdt koncentrationerne af partikler inde i og uden for stinkskabene.
De observerede den laveste beskyttelse ved simulerede uheld, hvor man i stinkskabet spildte
mellem 5 og 125 g af forskellige pulvere fra en højde på 5 til 40 cm over bordet. Det drejede sig om
tre pulvere: amorf silica (Microsilica Grade 920), titaniumdioxid (UV-Titan M111) og zirkoniumoxid (Zirconia TZ-3Y). Her målte forskerne meget kortvarigt en forøget koncentration af partikler i
luften uden for stinkskabet. I nogle tilfælde kom der synlige pulversprøjt ud af stinkskabet, som
kunne ramme arbejderen og lande på gulvet. Så man skal være varsom, når man arbejder med
nanomaterialer i stinkskab og være klar til at agere i tilfælde af uheld.
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Forskerne kunne ikke registrere ændringer på koncentrationen af partikler i luften uden for
stinkskabene, mens medarbejderne
• gennemførte en syntese af kobberoxid, zinkoxid, og titaniumdioxid ved mikronisering i
mølle og en calcinering af henholdsvis 1 kg kobber(II)carbonathydroxid, zinkcarbonathydroxid og titantetraklorid.
• efterfølgende indsamlede nanomaterialerne og hældte dem op i plast- og glasflasker.
Inde i stinkskabene kunne koncentrationen af partikler kortvarigt nå op til 6,5 x 104 sammenlignet
med en gennemsnitlig koncentration i laboratoriet på 1,7 x 103 partikler/cm3. Koncentrationen af
respirabelt støv var under detektionsgrænsen.
Forskerne kunne heller ikke registrere forhøjede koncentrationer af partikler uden for et stinkskab
i et forskningslaboratorium, hvor man hældte 10 portioner af ca. 100 g rørformede halloysite fibre
op i en blandeskål i løbet af ca. 12 minutter og derefter blandede fibrene med carvacrol (planteolie)
i forholdet 1:1 i 18 minutter. Hver ophældning medførte, at der i ca. 10 sekunder var en højere
koncentration af partikler i stinkskabet - op til 2.900 partikler/cm3. Opblandingen i mixer foregik
under låg, og det medførte ikke nogen entydig stigning i antallet af partikler. Koncentrationen af
respirabelt støv i stinkskabet var 143 µg/m3 og under detektionsgrænsen på 71 µg/m3 i målinger af
koncentrationen af partikler i arbejderens indåndingszone.
Halloysite fibrene i stinkskabet forekom både som frie enkeltfibre og sammenklumpede fibre, som
typisk var under 2 µm lange.
Baggrund og kontekst
Internationale studier har tidligere vist, at arbejde i stinkskabe ikke altid yder medarbejderne
tilstrækkelig med beskyttelse mod luftbåren støv fra nanomaterialer.
NFA besluttede sig for at undersøge og dokumentere stinkskabes effektivitet ved at gennemføre
forskellige tests. Formålet var at sikre, at medarbejdere i både danske og flere EU-projekter arbejdede under tilstrækkeligt beskyttende forhold både i forbindelse med typiske arbejdsprocesser i
laboratorierne og ved hændelige uheld.
Betydning for praksis
Resultaterne fra NFA’s undersøgelser viser, at korrekt indstillede stinkskabe og udsugningsbokse
kan beskytte medarbejderne godt mod at blive udsat for støv fra nanomaterialer, når der arbejdes i
laboratorieskala. Forskerne vurderer derfor fortsat, at korrekt indstillet stinkskab kan anvendes
som en teknisk beskyttende foranstaltning ved arbejde med nanomaterialer i laboratorier. Hvis
man arbejder med særligt farlige materialer, bør man stadig have et skærpet sikkerhedsniveau,
hvor man arbejder i handskeboks eller tilsvarende foranstaltning.
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Samarbejdspartnere
Undersøgelserne er støttet økonomisk af EU’s 7. rammeprogram gennem projekterne HINAMOX
og SUN og EU’s Horizon 2020 Research and Innovation Program gennem projektet NANOPACK
og er gennemført i samarbejde mellem forskere og specialister fra
• Danmarks Tekniske Universitet
• The Netherlands Organisation for applied scientific research TNO, Holland
• PlasmaChem GmbH, Tyskland
• Bio Base Europe Pilot Plant, Belgien
• Israel Institute of Technology, Israel
• Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung, Tyskland
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Musemødres indånding af nanopartikler i
drægtighedsperioden påvirker ungernes hjerner
Resultat
Unger fra drægtige mus, der indånder carbon black nanopartikler af typen Printex 90, får forandringer i hjernens celler. Det viser resultaterne fra et forsøg, hvor drægtige mus indåndede luft
forurenet med carbon black nanopartikler af typen Printex 90 i to forskellige koncentrationer omkring den nuværende danske grænseværdi for carbon black og cirka en tiendedel af grænseværdien.
Carbon black i indåndningsluften havde umiddelbart ingen effekt på musemødrene, men ungernes hjerner viste tydelige områder, hvor koncentrationen af proteinet GFAP var steget - især i en
celletype, der hedder astrocytter. Det viser, at cellerne er stressede. Unger fra hunmus, som blev
udsat for carbon black, havde også et lavere niveau af proteinet parvalbumin i hjernecellerne end
unger, hvis mødre indåndede ren luft.
Baggrund og kontekst
Partikler i nanostørrelse er forholdsvis nye i industrien, så vi kender endnu ikke langtidseffekten
af kontakt med dem, fx i arbejdsmiljøet. Flere nanopartikler er mistænkte for at kunne skade
kroppen, dels ved at udløse en betændelseslignende tilstand i lungen, dels ved at trænge ind i
kroppen, især via lungerne.
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Forskning i de mulige effekter, der opstår, når gravide er udsatte for nanopartikler, er begrænset.
Japanske forskere har tidligere undersøgt kulpartiklen carbon blacks mulige effekt for reproduktionen ved at placere nanopartiklerne direkte i lungerne på drægtige mus. Resultatet var alvorligt:
Ungerne fik varige forandringer i hjernevævet. Men, det var ikke til at sige, om effekterne også
ville opstå, hvis de drægtige mus indåndede luft med carbon black nanopartikler, sådan som man
typisk bliver udsat for partikler i arbejdsmiljøet. Derfor gentog NFA forsøget på en måde, der minder mere om forholdene på en arbejdsplads.
Betydning for praksis
De nye resultater er interessante, fordi de drægtige mus blev udsat for carbon black på samme
måde, som det sker i arbejdsmiljøet - ved at indånde dem via luften – og ved et niveau, der svarer
til de danske grænseværdier.
Museunger, som var udsat for carbon black i fosterlivet, viste tegn på forstyrrelser i udviklingen i
hjernen og skader på centralnervesystemet. Studiet her fortæller ikke noget om, hvilke konsekvenser det kan få for musenes helbred på længere sigt. Det er altså for tidligt at sige, om de påvirkede
mus har øget risiko for lidelser i nervesystemet senere i livet.
Øget indhold af GFAP (reaktiv astrogliose) er blandt andet kendt fra patienter med demens og
beskadiget hjernevæv, fx efter en blodprop – og andre af resultaterne minder om det, man ser i
dyremodeller for visse udviklingssygdomme i hjernen, fx skizofreni. Men det er sagt med forbehold, for det er nødvendigt med flere data, før forskerne kan udtale sig om eventuelle risici.
Danmark har iværksat en revurdering af grænseværdien for carbon black.
Samarbejdspartnere
Undersøgelsen er finansieret af finanslovsbevillingen til Dansk Center for Nanosikkerhed og
gennemført i samarbejde mellem
• Københavns Universitet
• Tokyo University of Science, Japan
• Japan Society for the Promotion of Science, Japan
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Effekt af kulstofbaserede nanomaterialer på hanlig
reproduktionsevne
Resultat
Nanopartikler af kulstof påvirkede ikke sædkvaliteten hos mus, der fik deponeret en stor mængde
af partiklerne i lungerne. Det viser resultaterne af et studie, som NFA har foretaget.
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Resultatet står i modsætning til flere tidligere studier med forsøgsdyr, som har vist, at der er
sammenhæng mellem udsættelse for partikler via luftvejene - fra fx luftforurening - og en dårligere
sædkvalitet.
NFA har designet studiet, så resultaterne kunne bruges til at vurdere, om udsættelse for disse
partikler i arbejdsmiljøet kan give problemer for mænds fertilitet. Grupper af voksne hanmus blev
udsat for hver sin type nanopartikel af kulstof, der varierede i form, størrelse og overflade. En
gang om ugen fik musene pustet en dråbe med en høj koncentration af nanopartikler ned i
lungerne.
Da resultaterne var gjort op, var der ingen forskelle i sædkvaliteten hos mus, der havde fået
nanopartikler ned i lungerne og mus, som blot havde fået en smule vand i lungerne eller slet ikke
var blevet behandlet. Alle typer af nanopartikler inducerede inflammation i musenes lunger.
Baggrund og kontekst
Umiddelbart lyder det ikke oplagt med en sammenhæng mellem sædkvalitet og indånding af
partikler. Luftforurening er da også primært kendt for at øge risikoen for lungekræft og hjertekarsygdomme.
Men flere studier på dyr har vist, at sædkvaliteten falder, både når dyrene får større mængder af
nanopartikler ned i lungerne, og når dyr bliver udsat for partikler via luftvejene fra fx luftforurening. Desuden har epidemiologiske studier af voksne mænd fundet en vis sammenhæng mellem
dårlig sædkvalitet og høj luftforurening, som kan indikere, at partiklerne også kan skade mænds
sædkvalitet.
Det er ikke afklaret, hvordan nanopartikler kan påvirke sædkvaliteten hos mus, men specielt to
mekanismer er mulige:
• nanopartikler ’vandrer’ fra lungerne over i blodbanen og følger med blodet ned til
testiklerne, hvor de medfører inflammation, som sædceller er særligt sårbare overfor.
• inflammation, som nanopartikler udløser i lungerne, påvirker testiklerne indirekte.
Forskningsmæssigt var det derfor interessant at undersøge, om danske arbejdstagere, der bliver
udsat for partikler i arbejdsmiljøet - fx fra dieseludstødning - kunne være i risiko for nedsat
fertilitet.
Betydning for praksis
Selvom resultaterne fra dette studie ikke påviser en effekt på reproduktionsevnen hos mus, kan
studiet ikke stå alene. Andre studier skal bekræfte resultaterne, før man kan være sikker.
NFA’s nye studie undersøger udelukkende effekten på sædkvaliteten hos mus, som har fået kulstofnanopartikler ned i lungerne. Andre typer nanopartikler som fx siliciumdioxid eller titaniumoxid kan have en anden effekt. Endelig er der stor forskel på forsøgsmus og mennesker, og hvordan det forholder sig hos mænd, ved man ikke ret meget om. Derfor er der behov for flere studier
– gerne epidemiologiske studier af mennesker, der fx er udsat for partikler fra dieseludstødning.
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Samarbejdspartnere
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Mikrobiologi
Luftbårent støv med MRSA kan nå dybt ned i luftvejene, men
størstedelen bliver i næsen
Resultat
Luftbåren MRSA i svinestalde sidder på partikler af forskellig størrelse, som potentielt kan
deponeres i forskellige dele af luftvejene. Størstedelen af støvet, ca. 70 procent, bliver deponeret i
næse og svælg, mens ca. 22 procent deponeres i bronkierne og ca. 8 procent i de nedre luftveje.
Det viser nye undersøgelser, som NFA har gennemført.
NFA målte de højeste koncentrationer af luftbåren MRSA og S. aureus i stalde med smågrise og i
en tom stald, mens den blev gjort ren ved hjælp af højtryksspuling. De laveste koncentrationer
blev målt i stalde med syge svin, i foderlader, i forrum til staldene samt i mellemgange mellem
staldene. Størrelsen (geometrisk middeldiameter (Dg)) på luftbårne partikler med MRSA og S.
aureus var forskellig i forskellige områder.

Baggrund og kontekst
MRSA er en udgave af bakterien Staphylococcus aureus, som er resistent over for de former for
antibiotika, som man normalt anvender til at behandle stafylokokinfektioner. S. aureus og MRSA
kan især give alvorlige infektioner hos svækkede personer.
Tidligere studier har vist, at
• flertallet af danske svinebesætninger har MRSA.
• de fleste personer, som opholder sig i staldene, får MRSA i næsen.
• to dage efter besøget i stalden, har 6 procent af de personer, der har besøgt stalden, stadig
MRSA i næsen.
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I dette studie har NFA undersøgt, om luftbåren MRSA også potentielt kan trænge længere ned i
luftvejene. Det kan nemlig både have betydning for, om den kan spredes i omgivelserne, hvor i
luftvejene den potentielt kan give symptomer og måske også, hvor længe man bærer MRSA.

Figuren viser den potentielle deponering af S. aureus og MRSA i luftvejene i tre forskellige områder i
svinestalde på danske gårde: 1. i gangene inde i selve stalden, 2. i båsen imellem svin og 3. i forrummet
med døren ind til stalden, i foderlade samt i mellemgange, der forbinder stalde. Målingerne er lavet på
fire svinelandbrug i stalde med svin af forskellige aldre.

Betydning for praksis
Selvom det meste støv med MRSA opfanges i næsen, bør relevante fagpersoner være opmærksomme på, at MRSA potentielt kan trænge dybere ned i luftvejene. Det er relevant, idet man i
forskningsprojekter typisk undersøger deltagerne for forekomst af bakterier i næse og svælg.
Der var en lav koncentration af MRSA i rum, som stødte op til stalde, mens den var høj under
højtryksspulingen af en tom stald. Det er derfor særligt vigtigt at beskytte luftvejene ved
højtrykspuling.
Man bør også være opmærksom på, at man kan blive udsat for støv med MRSA i rum og gangarealer, der ligger i tilknytning til selve stalden, og at en større andel af bakterierne her potentielt
kan trænge dybere ned i luftvejene. Det er derfor relevant at beskytte ansatte og gæster mod at
blive udsat for støv i svinestalde, hvis man har den mindste mistanke om, at det kan indeholde
MRSA-bakterier.
Det er ikke undersøgt, om generelle tiltag til at mindske udsættelsen for støv også mindsker
udsættelsen for MRSA. Men flere undersøgelser har vist, at det mindsker koncentrationen af
luftbårent støv i svinestalde, hvis man øger luftskiftet i stalden og sprøjter med biologiske stoffer.
Derudover viser en nyere undersøgelse, at det måske også kan mindske udsættelsen for støv, hvis
man oplyser landmænd om koncentrationen af støv i deres stald i forhold til grænseværdien i
Danmark og samtidig giver generelle råd til, hvordan de med enkle midler kan mindske koncentrationen af støv i stalden.

61

Samarbejdspartnere
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MRSA overlever længe i støvet fra svinestalden
Resultat
MRSA-bakterier har en gennemsnitlig halveringstid på fem dage, koncentrationen af MRSA og S.
aureus falder signifikant med tiden, og efter 35 til 70 dage er 99 procent af bakterierne døde. Det
viser en analyse, som NFA har gennemført ved hjælp af en eksponentiel henfaldsmodel og 196
støvprøver fra svinestalde med bakterien MRSA eller S. aureus.
Der var stor forskel på støvprøverne, både hvad angår koncentrationen af MRSA eller S. aureus i
prøverne og støvets alder, men resultaterne stemte alligevel godt overens prøverne imellem.
Støvet indeholdte 13 forskellige arter af Staphylococcus, og arten S. equorum var den mest dominerende.
Baggrund og kontekst
Støv er sandsynligvis en vigtig faktor ved overførsel af MRSA (methicillinresistent Staphylococcus
aureus) mellem svin og svineproducenter og deres familier. Formålet med denne undersøgelse var
at bestemme halveringstiden for S. aureus og MRSA i støv fra svinestalde.
Betydning for praksis
Resultaterne viser, at 1 procent af MRSA-bakterierne i en støvprøve fra en stald med MRSAsmittede svin stadig lever 35 til 70 dage efter, at støvet er taget ud af stalden. Der er derfor god
grund til at være påpasselig med hygiejnen, hvis man besøger eller arbejder i en svinestald. Støv
kan fx sidde i arbejdstøjet, håret og på værktøj og på den måde slippe ud af stalden.
Det er derfor vigtigt at følge BAU Jord til Bords vejledning ’Arbejdsopgaver i svinestalde’. Specielt
er det vigtigt at vaske sig, inden man forlader svinestalde med MRSA og at undgå at tage tøj med
ud af stalden. Derudover er det en god ide at aftørre værktøj, mobil, briller og andet med sprit,
hvis man er nødt til at tage det med ud fra stalden.
Samarbejdspartnere
Undersøgelsen er støttet økonomisk af Arbejdstilsynet og gennemført i samarbejde mellem
• Statens Serum Institut
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Biologiske stoffer i arbejdsmiljøet
Resultat
Mindst 65.000 medarbejdere især inden for landbrug, men også fra bygge og anlæg samt fremstilling og råstof bliver sandsynligvis udsat for biologiske stoffer og materialer på jobbet. Det viser
resultaterne af en interviewundersøgelse, som Mærsk Nielsen HR har gennemført for NFA.
Mellem 14 og 79 procent af medarbejderne på de 667 virksomheder, der deltog i undersøgelsen,
bliver udsat for biologiske stoffer og materialer på jobbet. ’Landbrug’ topper med 79 procent,
mens ’Bygge og anlæg’ står for 22 procent og ’Fremstilling og råstof’ for 14 procent.
Baggrund og kontekst
Formålet med undersøgelsen var ikke blot at indhente oplysninger om virksomhedernes udsættelse for mikroorganismer, men også om deres APV-arbejde, risikovurderinger og forebyggelsesstrategier i forhold til biologiske stoffer.
Rapporten viser, at det langt fra er alle virksomheder, der oplyser, at de gennemfører en lovpligtig
biologisk APV. Til gengæld oplyser virksomhederne, at de bruger andre metoder til at vurdere og
håndtere de biologiske risici i arbejdsprocesserne.
•
•

•

29 procent af de virksomheder, der vurderer, at medarbejdere kan eller er udsat for
biologiske stoffer, har udarbejdet en biologisk APV.
Ud af alle de 667 virksomheder i undersøgelsen svarer
• 62 procent, at de har udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger.
• 35 procent, at de anvender andre risikovurderinger som ’almindelig’ APV,
instruktion, rundgang og møder.
Virksomhederne har svaret, at de både anvender administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, udskifter stoffer med mindre farlige eller mindre generende, undlader at
anvende stoffer, der er farlige eller generende, men at de især bruger personlige værnemidler til at beskytte deres medarbejdere mod udsættelse for biologiske stoffer i arbejdsmiljøet.

Betydning for praksis
Kortlægningen af det biologiske arbejdsmiljø viser, at medarbejderne i alle tre brancher oplever, at
de er udsat for biologiske stoffer. For at kunne lave tiltag, der kan mindske denne udsættelse, er
det nødvendigt at identificere, hvilke arbejdsprocesser eller arbejdsopgaver der er forbundet med
udsættelsen.
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Det er muligt at risikovurdere udsættelsen for nogle af de biologiske stoffer, mens der for andre
stadig mangler viden om sammenhængen mellem udsættelse og mulige effekter på helbredet.
Der foreligger fx meget begrænset viden om udsættelse for biologiske stoffer inden for bygge og
anlæg.
Samarbejdspartnere
Mærsk Nielsen HR har gennemført undersøgelsen for Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø.
Referencer
• Mærsk Nielsen HR. Kortlægning af det biologiske og det kemiske arbejdsmiljø: Virksomhedssurvey i tre
brancher. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Resultaterne for kortlægningen af det kemiske arbejdsmiljø er omtalt på side 74.

Generel toksikologi
Deponering af isoleringsfibre i luftvejene hos mennesker og
rotter – et review
Resultat
Når mennesker indånder luft med fibre, deponeres der typisk omkring seks gange så mange fibre
i luftvejene som hos rotter. Det viser resultaterne fra et review, som NFA har gennemført.
Det er nødvendigt at tage højde for disse forskelle, når man bruger resultater fra rottestudier til at
vurdere mulige helbredsmæssige effekter hos mennesker.
Baggrund og kontekst
Mineral- og glasfibre bliver brugt til isolering. Når man håndterer disse materialer, bliver der frigivet fibre, som spredes i luften. Når man skal vurdere risikoen for eventuelle helbredsmæssige risici ved at blive udsat for isoleringsfibre i arbejdsmiljøet, er det vigtigt at vide, hvor store mængder
af fibrene mennesker kan tåle at indånde, før de bliver skadelige. Samtidig er det vigtigt at vide,
om de mængder, medarbejderne udsættes for på arbejdet, ligger over eller under dette niveau.
Fastsættelsen af grænseværdier i arbejdsmiljøet for isoleringsfibre fra fx rockwool og glasuld er
typisk baseret på resultater fra epidemiologiske studier. I disse studier var mennesker udsat for
fibre, som var ca. 1 µm tykke og 10-30 µm lange. Studierne viste ikke tegn på, at disse fibre er
kræftfremkaldende hos mennesker. Koncentrationen af fibre i luften var dog under 1 fiber/ml i
disse studier. Derfor kan de ikke bruges til at dokumentere, om der opstår skadelige effekter ved
højere koncentrationer, fx i arbejdsmiljøet. Det kan man imidlertid undersøge eksperimentelt på
dyr.
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Sådanne studier udføres oftest på rotter, der jo er væsentligt mindre end mennesker. Derfor
omregner man typisk resultater fra studier i dyr til effekter på mennesker ved at se på koncentrationen i indåndingsluften i forhold til lungernes overfladeareal. Man antager normalt, at en given
koncentration pr. overfladeareal har samme effekt hos mennesker og dyr. Dog afhænger dette i
høj grad af, hvor meget luft hhv. rotter og mennesker får ned i lungerne samt hvor stor en del af
fibrene, der bliver tilbageholdt i de øvre dele af luftvejene.
Man er derfor nødt til at tage højde for eventuelle forskelle i deponeringen af fibre hos dyr og
mennesker ved en given fiber-eksponering, for at kunne benytte resultater fra dyrestudier til at
vurdere risikoen for mennesker. Sådanne forskelle har NFA set nærmere på i dette review.
Betydning for praksis
Omregningerne fra dyrestudier til mennesker tager udgangspunkt i antagelser om, hvor store
omregningsfaktorerne (’default values’) skal være. De fleste ’default values’ stammer fra stoffer
som gasser, dampe, pesticider og tilsætningsstoffer til levnedsmidler. De kan derfor ikke anvendes til isoleringsfibre.
Reviewet viser, at der kan deponeres omkring seks gange så meget isoleringsfiber i lungerne på
mennesker ved en given luftkoncentration sammenlignet med rotter. Det er derfor nødvendigt at
tage højde for disse forskelle, når man overfører resultater fra rottestudier til forventede helbredsmæssige effekter hos mennesker.
Samarbejdspartnere
Reviewet er finansieret og gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Nielsen GD, Koponen IK. Insulation fiber deposition in the airways of men and rats. A review of experimental
and computational studies. Regulatory Toxicology and Pharmacology 2018;94:252-270. doi:
10.1016/j.yrtph.2018.01.021

Irritation i øjne og næse af myresyre, eddikesyre,
propionsyre og smørsyre
Resultat
De fire stoffer, myresyre, eddikesyre, propionsyre og smørsyre giver næsten samme irritation i
øjne og næse (sensorisk irritation) hos mus som hos mennesker.
Resultaterne fra denne undersøgelse giver et godt grundlag for at konkludere, at den amerikanske
grænseværdi på 10 ppm (cm3 per m3) for myresyre, eddikesyre og propionsyre er valide. Til
sammenligning har Danmark fastsat en grænseværdi for myresyre på 5 ppm.

65

Det har ikke været muligt at fremskaffe et dokumenteret grundlag for en eventuel grænseværdi
for smørsyre ud fra resultaterne fra denne undersøgelse, da der ikke foreligger andre undersøgelser, der kan bekræfte resultaterne. Men smørsyre har samme sensorisk effekt som de øvrige tre
stoffer. 10 ppm er derfor også er et godt bud på en grænseværdi for smørsyre, hvis smørsyre vel at
mærke kun har sensorisk irritation som kritisk effekt.
Baggrund og kontekst
Stofferne udgør en gruppe nærtbeslægtede lavmolekylære carboxylsyrer, som anvendes i mange
forskellige sammenhænge og varierende mængder i brancher som levnedsmiddelbranchen og
kemisk industri i bred forstand.
Det er velkendt, at stofferne kan give irritationer i de øvre luftveje samt i øjnene, hvis mennesker
udsættes for stofferne i arbejdsmiljøet, men der foreligger kun få kvantitative oplysninger om de
koncentrationer, der fremkalder denne irritation.
Irritation af øjne, næse og svælg betegnes sensorisk irritation. Sensorisk irritation danner grundlaget for omkring 40 procent af grænseværdierne i arbejdsmiljøet, så det er et meget vigtigt
’endpoint’ ved fastsættelsen af grænseværdier. NFA har derfor i en årrække gennemført en række
undersøgelser inden for dette område.
Der er flere forskellige metoder til at undersøge og vurdere den sensoriske irritation af de stoffer,
vi har undersøgt:
• kammerforsøg med mennesker, hvor forsøgspersoner bliver udsat for en kendt koncentration af et stof i et eksponeringskammer, mens personens grad af irritation bliver observeret
og registreret.
• sammenligne udsættelser for stofferne i arbejdsmiljøet og rapporteret irritation.
• ved hjælp af den såkaldte ’Alarie-test’ i mus.
Undersøgelsen af den sensoriske irritation ved udsættelse for de fire stoffer myresyre, eddikesyre,
propionsyre og smørsyre er gennemført ved hjælp af en Alarie-test. Testen udnytter det faktum, at
mus ånder gennem næsen. Her sidder sensoriske nerver, som sender et signal til hjernen, hvis de
registrerer noget, der kan være skadeligt for musen at indånde. Hjernen reagerer ved at ændre
musens åndedræt – der opstår en pause mellem musens ind- og udånding, og længden af pausen
mellem ind- og udånding stiger i takt med koncentrationen af det irriterende stof.
Ved at indsamle data om musenes ind- og udånding samt pauserne imellem kan forskerne både
fastsætte
• hvor potent (kraftigt) stoffet er til at udløse irritation hos musene.
• graden af irritation ved en given koncentration af et stof i luften.
Ved koncentrationer på omkring 10 ppm udløste stofferne en sensorisk irritation hos musene.
Betydning for praksis
Resultaterne fra denne undersøgelse giver et godt grundlag for at konkludere, at den amerikanske
grænseværdi på 10 ppm (cm3 per m3) for myresyre, eddikesyre og propionsyre er valide.
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Derudover sandsynliggør denne undersøgelse, at den samme grænseværdi er relevant for smørsyre, med mindre der er andre helbredsmæssige effekter af at være udsat for smørsyre end
sensorisk irritation.
I denne undersøgelse er der en perfekt overensstemmelse mellem irritation i humane- og dyrestudier. Det viser, at Alarie-testen er velegnet til at prædiktere sensorisk irritation hos mennesker, og
at resultaterne dermed er valide.
Samarbejdspartnere
Undersøgelsen er finansieret og gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Nielsen GD. Sensory irritation of vapours of formic, acetic, propionic and butyric acid. Regulatory Toxicology
and Pharmacology 2018;99:89-97. doi: 10.1016/j.yrtph.2018.09.012

Den kunstige alveole er velegnet til test af hjælpestoffer til
inhalationsmedicin
Resultat
For nogle år siden udviklede NFA en ny metode, – en kunstig alveole – som meget præcist kan
afgøre, om et specifikt imprægneringsprodukt er farligt at indånde. Nu har NFA også undersøgt,
om metoden kan bruges til at teste giftigheden af mulige hjælpestoffer, som kan tilsættes
inhalationsmedicin. Og det kan den.
De testede hjælpestoffer var forskellige galdesalte. Deres effekt på lungesurfaktantens funktion i
den kunstige alveole var nøjagtig den samme som på mus, der inhalerede stofferne. Derudover
viste NFA’s test af stofferne til inhalationsmedicin i den kunstige alveole, at indholdsstofferne
påvirkede lungefunktionen ved forskellige koncentrationer. Metoden kan derfor bruges til at
rangere stoffernes effekt.
Baggrund og kontekst
Den eneste måde at teste, om et kemikalie er skadelig at indånde, er at teste det på forsøgsdyr
(OECD test guideline 403/436/433). Den måde, testen bliver gennemført på, kan indebære ubehag,
smerte og lidelse for dyrene.
I Danmark er det ikke længere tilladt at udføre denne type af forsøg, og de frarådes i resten af
Europa (EU-direktiv 2010/63). Det er problematisk, da der stadig er krav om, at producenter og
importører i nogle tilfælde skal bevise, at produkterne ikke er farlige at indånde. Det er især
vigtigt at vide for stoffer, som skal indgå i medicin, der skal inhaleres. Det gælder fx kol- og
astmamedicin. I nogle tilfælde inhalerer patienter medicinen dagligt gennem hele livet. Der er
anden lovgivning, som dækker medicinalindustrien, men resultaterne er stadig relevante for, om
metoden fungerer som et alternativ til at bruge forsøgsdyr.
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Tidligere har NFA brugt metoden til at teste imprægneringsprodukter. Det er relevant, da der
hvert år er mennesker, som bliver syge efter at have inhaleret produkterne.
Testen af hjælpestoffer på mus gav en anden effekt end test af imprægneringsprodukter. Musene
blev stakåndede. Det er imidlertid ikke klart, hvorfor musene blev stakåndede. Vejrtrækning og
stakåndethed er primært en reaktion på, at nerver i alveolerne (de yderste forgreninger af lungerne) stimuleres, og der er ingen nerver i den kunstige alveole.
Betydning for praksis
NFA har indtil nu testet metoden på to forskellige typer af kemikalier – imprægneringsprodukter
og forskellige stoffer, som måske i fremtiden kan indgå i inhalationsmedicin. Metoden ser ud til at
være velegnet til at forudsige, om begge typer af kemikalier kan være akut giftig at indånde.
NFA håber, at metoden på sigt kan erstatte OECD’s guidelines for akut lungegiftighed. Før modellen kan blive accepteret som alternativ til de gældende metoder, skal det dog først dokumenteres, at metoden er lige så god eller bedre end den eksisterende metode.
Samarbejdspartnere
Undersøgelsen er støttet økonomisk af Danmarks 3R-Center, Alternativfondet, Innovationsfondet
Danmark og EU’s Horizon 2020 Research and Innovation Program og er gennemført i samarbejde
mellem
• AstraZeneca
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•
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Toxicology 2018;4(2):89-90. doi: 10.1089/aivt.2017.0037
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Tør indeluft, fugtighed og helbred i kontormiljøer – to
reviews
Resultat
Det har både en gavnlig effekt på luftkvaliteten og medarbejdernes helbred at hæve den relative
fugtighed i indeluften i kontorer fra et relativt lavt niveau på under 30 procent til et normalt
niveau på 40-50 procent. Medarbejderne føler mindre irritation i slimhinderne især i øjnene, men
også i næsen og svælget, og de oplever generelt, at indeluften er mindre tør.
Derudover er der tilsyneladende mindre risiko for, at medarbejderne får infektion med influenzavirus, når de sidder i et rum med en højere luftfugtighed. Støvpartikler fra visse gulvoverflader
hvirvler heller ikke op i samme grad, når luftfugtigheden er på normalt niveau.
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Tørre/irriterede øjne er mere udbredt blandt ældre, så ældre medarbejdere er generelt også mere
sårbare, hvis de sidder gennem længere tid i et kontormiljø med for lav relativ fugtighed. Ud over
den udtørrende effekt af slimhinden i næse og hals og øjets tårefilm kan lav relativ fugtighed også
svække luftvejenes renseevne. Disse effekter kan forstærkes af de former for luftforurening, der er
irriterende eller ændrer på slimhinden eller tårefilmens stabilitet i øjne, næse og svælg. Personlige
risikofaktorer kan ydermere forstærke effekterne.
Det viser gennemgange (reviews) af den eksisterende viden om emnet, som NFA har foretaget.
Baggrund og kontekst
Gennem de seneste 40 år har forskere diskuteret årsagen til, at medarbejdere i kontormiljøer ofte
klager over tør luft og irritation i øjne, næse og svælg.
Luftforureninger i indeluften har været den gængse forklaring, selvom der ikke er påvist nogen
sammenhæng mellem de rapporterede gener og koncentrationen af målte luftforureninger, og
næsen for øvrigt ikke kan registrere, om luften er tør eller ej.
Hvad angår den relative luftfugtighed, så har studier vist, at en lav relativ fugtighed påvirker
øjne, næse og svælg negativt, mens både kliniske og interventionsstudier har vist positive effekter
på øjne, næse og svælg ved at hæve den relative fugtighed til et normalt niveau på 40-50 procent.
Som regel er antallet af klager over tør luft fra medarbejdere samtidig faldet.
Formålet med de to reviews fra NFA var, at
• gennemgå de negative effekter, som lav relativ fugtighed har på den oplevede luftkvalitet
og øjen- og luftvejssymptomer.
• analysere de forhold, der er årsag til og influerer på rapporteret luftkvalitet, specielt den
tørre luft og irriterede øjne, herunder
• den relative fugtigheds indflydelse på afgasningen af organiske dampe fra materialer og betydning for deponering og genophvirvling af partikler fra gulvoverflader.
• hvilken betydning en lav relativ fugtighed kan have for infektion med
influenzavirus og tilsvarende, hvad den relative fugtighed betyder for overlevelse
og transmission af vira.
Betydning for praksis
De to reviews viser, at den relative fugtighed har stor betydning for medarbejdernes komfort og
sundhed i kontormiljøet. En viden, som er relevant både for arbejdspladser generelt og for rådgivere og andre professionelle på arbejdsmiljøområdet.
Samarbejdspartnere
Undersøgelserne er finansieret og gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Hudoptag af organofosfatflammehæmmere
Resultat
NFA har undersøgt optaget og transporten af kemikalier gennem huden ved at teste otte organofosfatflammehæmmere (OPFR) i en model, som anvender hud fra plastikoperationer i mennesker.
Resultaterne viser, at OPFR, der sidder på huden, trænger gennem huden, og at hudkontakt kan
være en væsentlig kilde til at blive udsat for disse stoffer fx i arbejdsmiljøet.
Hvor hurtigt og hvor meget af de enkelte stoffer, der bliver optaget gennem huden, afhænger af
stoffernes egenskaber, og her adskiller OPFR’er sig fra mere vandopløselige stoffer, hvor man
typisk kan anvende en regnemodel for optaget gennem huden. For de fleste kemiske stoffers
vedkommende er det typisk de øverste lag af huden, som begrænser optaget, mens det tyder på,
at det for OPFR’ernes vedkommende er underhuden, der begrænser optaget.
Baggrund og kontekst
Flammehæmmere er stoffer, der bliver tilsat til forbrugerprodukter for at forhindre brand. Derudover virker nogle af dem primært blødgørende, og de har derfor erstattet en række andre uønskede kemikalier som fx bromerede flammehæmmere og ftalater i byggematerialer og forbrugerprodukter, og nogle OPFR’er bliver anvendt i hydraulikvæske og turbineolie.
Man er blevet mere opmærksom på, at OPFR kan have uønskede effekter. Indtil nu er tre
OPFR’ere blevet forbudt i blandt andet legetøj i EU pga. kraftig mistanke om, at de er reproduktionsskadende og kræftfremkaldende, og andre er mistænkt for blandt andet at være hormonforstyrrende, men de må stadig anvendes.
Studier har vist, at almindelige mennesker har betydelige mængder OPFR på huden og kan have
et forhøjet indhold af nedbrydningsprodukter fra OPFR i urinen. De stammer sandsynligvis fra
forbrugerprodukter i hjemmene, som er tilsat OPFR. Der er kun få studier om udsættelse for
OPFR’er i arbejdsmiljøet. I et finsk studie fandt man, at ansatte i forskellige brancher havde OPFR
på hænderne, og indholdet af OPFR var særligt højt i prøver indsamlet fra ansatte i møbelindustrien.
Langt de fleste modeller for hudoptag tager kun højde for det yderste hudlag, så de kan ikke
bruges til at teste en række semiflygtige stoffer som fx OPFR. Formålet med dette studie var at
undersøge optaget og gennemtrængningen af hud for otte af de mest almindelige OPFR’er.
Stofferne blev udvalgt, så de dækker de tre områder, hvor man anvender OPFR.
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Betydning for praksis
EU’s kemikalieagentur (IARC) vurderede i 2008, at eksponeringsniveauerne for den klorerede
flammehæmmer TCEP i arbejdsmiljøet var for høje og anbefalede at sænke udsættelsen for stoffet
både for inhalation og hudkontakt.
Senest har studier som dette bidraget med baggrundsviden til en screeningsrapport fra agenturet,
som blev udgivet i 2018. Her foreslår man, at blandt andet TCEP forbydes i alt polyuretanskum til
børneprodukter og møbler. Det vil også begrænse udsættelsen for TCEP under produktionen,
mens det har længere udsigter i forhold til arbejdsopgaver, der omfatter genanvendelse af materialer, som indeholder TCEP. Derudover bør det også undersøges, om ansatte i kosmetikbranchen
og ansatte, der arbejder med hydraulikvæske eller turbineolier, er udsat for TCEP.
Samarbejdspartnere
Studiet er støttet økonomisk af Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (DFF-1333-00034)
og gennemført i samarbejde mellem
• Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
• Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
• Nicholas School of the Environment, Duke University, USA
• Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
• Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
• Boston University School of Public Health, USA
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Betydningen af DEHP-metabolitter for mænds
reproduktionsevne – et systematisk review
Resultat
NFA har været med til at udføre et review af den eksisterende viden om sammenhængen mellem
udsættelse for ftalaten di-2-etylhexyl-ftalat (DEHP) og mænds sædkvalitet.
Helt overordnet viser resultaterne, at DEHP virker svagt antiandrogent, idet DEHP påvirkede
mænds sædceller negativt. Voksne mænd, som var udsat for DEHP, havde en lavere koncentration af sædceller sammenlignet med mænd, der ikke var udsat for DEHP. Sædcellerne bevægede
sig også langsommere, og flere af sædcellerne havde skader i DNA’et. Derudover havde mændene et lavere niveau af det mandlige kønshormon, testosteron, i blodet.
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Konklusionen var den samme, selvom man kun medtog resultater fra studier af den højeste kvalitet, selvom alle studier ikke viste i samme retning. De fleste studier var tværsnitsundersøgelser, og
det er derfor ikke muligt at vise en direkte sammenhæng mellem udsættelse og effekt.
Reviewet omfatter 34 epidemiologiske studier (herunder flere af udsættelser i arbejdsmiljøet)
udført i 29 populationer, og for hvert studie blev den videnskabelige kvalitet vurderet.
Baggrund og kontekst
Ftalater bruges i store mængder over hele verden, og di-2-etylhexyl-ftalat (DEHP) er den mest
anvendte. Ftalater bruges typisk som blødgørere i mange former for plastmaterialer lige fra
regntøj og legetøj til medicinsk udstyr. Mennesker bliver primært udsat for ftalater via kosten, i
indeluften og ved hudkontakt.
I arbejdsmiljøet bliver man primært udsat for ftalater via luften. Langt de fleste mennesker har
nedbrydningsprodukter af ftalater i urinen. Det indikerer, at man dagligt bliver udsat for ftalater.
Effekten af at indånde DEHP er undersøgt i mange dyrestudier. De viser samstemmende, at
DEHP virker antiandrogent - dvs. at det nedsætter virkningen af det mandlige kønshormon,
testosteron. Studierne viser også, at DEHP kan forringe fertiliteten hos hanner og hunner, når
voksne dyr bliver udsat for stoffet.
Resultaterne fra dyreforsøgene har inspireret til et større antal epidemiologiske studier af effekten
af DEHP på mænds reproduktionsevne. Formålet med dette review var systematisk at gennemgå
og sammenfatte de seneste 20 års epidemiologiske forskning i udsættelse for DEHP og effekter på
mænds reproduktive helbred (sædkvalitet, påvirkning af hormonprofilen for mandlige kønshormoner og frugtbarhed).
Betydning for praksis
Reviewet viser, at hvis et stof har en negativ effekt på reproduktionen hos dyr, så er der også
grund til at være bekymret for menneskers reproduktionsevne.
Brugen af DEHP er blevet begrænset i de senere år, og det må nu kun anvendes i EU efter godkendelse. Risikoen for at blive udsat for DEHP i arbejdsmiljøet vil derfor sandsynligvis gradvist falde.
Danmark har desuden fastsat en grænseværdi for DEHP på 3 mg/m3 i arbejdsmiljøet.
Samarbejdspartnere
Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem forskere fra
• Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
• Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet
• Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
• Folkehelseinstituttet, Norge
• Lunds Universitet, Sverige
• Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
• Parker Instituttet, Forskningsenheden for Ernæring, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Medarbejdere stadig udsat for kemiske stoffer og materialer
i arbejdsmiljøet
Resultat
Mellem 47 og 65 procent af medarbejderne på 667 virksomheder inden for brancherne ’Fremstilling og råstof’, ’Bygge og anlæg’ samt ’Landbrug’ bliver udsat for kemiske stoffer på jobbet. De
bliver især udsat for faremærkede stoffer, mineralstøv, dampe fra opløsningsmidler, metalstøv, røg eller -tåge samt hudkontakt med køle- eller smøremidler, rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Det viser resultaterne fra en kortlægning af det kemiske arbejdsmiljø, som Mærsk Nielsen
HR har gennemført som en interviewundersøgelse for NFA.
Virksomhederne vurderede under interviewet, hvor mange medarbejdere der var eller kunne
være udsat for kemiske stoffer og materialer. Ud fra svarene blev det beregnet, at mindst 165.000
medarbejdere i de tre brancher kan være udsat for kemiske stoffer og materialer.
Resultaterne antyder også, at det langt fra er alle virksomheder, der gennemfører en lovpligtig
kemisk APV. Til gengæld bruger en stor del af virksomhederne andre metoder til at vurdere og
håndtere risici i arbejdsprocesser med kemiske stoffer på arbejdspladsen. Virksomhederne svarede, at de både anvender elimination, substitution, tekniske og administrative foranstaltninger og
især personlige værnemidler til at beskytte deres medarbejdere mod at blive udsat for kemiske
stoffer på arbejdet.
Baggrund og kontekst
Medarbejdere i mange brancher i Danmark bliver stadig udsat for kemiske stoffer på arbejde. Det
gælder blandt andet inden for produktion, byggeri, rengøring og i sundhedssektoren, hvor man
stadig har en meget stor og bred anvendelse af en række stoffer, som er kræft- og allergifremkaldende, og som har skadelige effekter på reproduktionen. Samtidig bliver medarbejderne i udbredt
grad udsat for støv og partikler i arbejdsmiljøet.
Der mangler imidlertid viden om udsættelsen for kemiske stoffer i det danske arbejdsmiljø, for
der bliver kun i begrænset omfang foretaget målinger af kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Formålet
med undersøgelsen var derfor at indhente oplysninger om, i hvilket omfang medarbejderne på
virksomheder inden for de tre brancher bliver udsat for kemiske stoffer, materialer og støv i
arbejdsmiljøet, og hvordan virksomhedernes APV-arbejde, risikovurderinger og forebyggelsesstrategier er i forhold til kemiske stoffer og materialer.
61 procent af de virksomheder, som fik mulighed for det, valgte at deltage i interviewundersøgelsen. I alt 667 virksomheder deltog i undersøgelsen.
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Betydning for praksis
Baseret på oplysninger fra de deltagende virksomheder viser resultaterne, at medarbejdere stadig
i udbredt grad bliver udsat for kemiske stoffer og materialer på danske arbejdspladser. Der har
ikke været meget fokus på kemisk arbejdsmiljø i Danmark de seneste mange år. Denne undersøgelse viser, at der er behov for at ændre praksis.
Der er behov for flere og systematiske målinger af kemiske udsættelser i arbejdsmiljøet og for at
sikre, at medarbejderne ved, hvordan de skal beskytte sig mod at blive eksponeret - især de unge
medarbejdere.
Og så er der mange kemiske stoffer, hvor man stadig er på næsten bar bund, når det gælder deres
potentiale for at påvirke helbredet. Derfor er det vigtigt fortsat at forske i kemiske stoffer og
materialer.
Samarbejdspartnere
Mærsk Nielsen HR har gennemført undersøgelsen for Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø.
Referencer
• Mærsk Nielsen HR. Kortlægning af det biologiske og det kemiske arbejdsmiljø: Virksomhedssurvey i tre
brancher. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Resultaterne for kortlægningen af det biologiske arbejdsmiljø er omtalt på side 64.

Effekter på graviditet af kombineret fysisk og psykosocial
belastning på arbejdet undersøgt
Resultat
Forskere fra NFA har undersøgt, om en samtidig belastning af tunge løft og stress på jobbet
påvirker fostrets vægt og graviditetens længde.
Resultaterne viser, at der er en sammenhæng mellem samtidig udsættelse for tunge løft og stress
på jobbet og fostrets vægt. Kvinder, der udfører tunge løft og samtidig oplever en høj grad af
stress, har øget risiko for at få en nyfødt med en forøget fødselsvægt, mens disse belastninger i
arbejdet ikke ser ud til at påvirke risikoen for at føde før tid.
Baggrund og kontekst
Der er kun gennemført få undersøgelser af, om fysiske og psykiske belastninger i arbejdsmiljøet,
som fx tunge løft, belastende arbejdsstillinger, negative oplevelser, chikane og en oplevelse af
stress påvirker graviditet. Dette på trods af, at begge former for belastninger er almindelige i
arbejdet, og at tidligere undersøgelser har påvist en negativ effekt på udfaldet af graviditeter på
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grund af fysiske og psykiske belastninger. Der er dog ikke nogen entydig evidens for denne sammenhæng, og der er stadig brug for mere viden om potentielle negative effekter af belastninger på
jobbet for graviditeten og det ufødte barn.
Derudover er der behov for at undersøge, om risikoen for negative udfald af graviditeter stiger,
hvis gravide kvinder samtidig er udsat for høje fysiske og psykosociale belastninger på jobbet. Det
har forskere fra NFA undersøgt.
Konkret har forskerne anvendt oplysninger fra en interviewundersøgelse til at få oplysninger om
kvindernes oplevelse af
• tunge løft: baseret på oplysninger om, hvor meget og hvor ofte de løftede byrder på 11 kg
og derover i løbet af en arbejdsdag.
• stress: baseret på oplysninger om, hvorvidt de havde mulighed for at påvirke deres
arbejdsforhold, og hvorvidt de havde for meget at bestille på arbejdet.
Oplysningerne er kombineret med data fra Det Nationale Medicinske Fødselsregister om fødselsuge samt barnets fødselsvægt. Fødselsvægten har betydning, idet en for høj eller lav fødselsvægt i
sig selv øger risikoen for, at barnet senere i livet udvikler forskellige sygdomme som fx diabetes-2,
fedme og øget risiko for hjertekar- og metaboliske sygdomme.
Betydning for praksis
Resultaterne fra dette projekt tyder på, at gravide kvinder, der bliver udsat for flere forskellige
belastninger i arbejdsmiljøet på samme tid, har øget risiko for at føde børn med forøget fødselsvægt. Der er dog behov for flere lignende undersøgelser, før der med sikkerhed kan påvises en
sammenhæng.
Samarbejdspartnere
Projektet er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde
mellem forskere fra
• Københavns Universitet
• Aarhus Universitet
• Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Norge
• Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
• Københavns Professionshøjskole
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•
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Combined exposure to lifting and psychosocial strain at work and adverse pregnancy outcomes-A study in the
Danish National Birth Cohort. PLoS One 2018;13(9). doi: 10.1371/journal.pone.0201842
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Arbejdsmiljøepidemiologi
Introduktion til forskningsområdet
Forskningsprogrammet for arbejdsmiljøepideiologi afdækker sammenhænge mellem risikofaktorer og helbredskonsekvenser på tværs af alle forskningsområder samt sammenhænge mellem
kronisk sygdom og tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Arbejdsmiljøets samspil med hastigt ændrede arbejdsmarkedsforhold er et centralt element i en
stor del af forskningen. Denne forskning afdækker fx den betydning, som vores arbejdsmiljø og
helbred har for, hvor længe vi fortsætter på arbejdsmarkedet, om vi må forlade det før tid, for
vores sygefravær, arbejdsevne og tilbagevenden til arbejde.

Væsentlige forskningsresultater i 2018
Prædiktion af langtidssygefravær
Resultat
Det er muligt at beregne risikoen for langtidssygefravær, hvis man kender en persons
• køn
• alder
• tidligere langtidssygefravær
• selvrapporteret helbred
• selvrapporteret mentalt helbred
• selvrapporteret arbejdsevne
• selvrapporteret følelsesmæssige krav i arbejdet
• selvrapporteret anerkendelse fra ledelsen.
Det viser en analyse af data fra spørgeskemaundersøgelsen ’Den Nationale Tværsnitsundersøgelse
(NAT)’, som er sammenholdt med data om sygedagpenge fra registeret DREAM. NFA har udført
analysen i samarbejde med to hollandske forskere.
Baggrund og kontekst
Det vil være lettere at målrette forebyggende indsatser i arbejdsmiljøet, hvis man med nøjagtighed
kan identificere de medarbejdere, der risikerer at blive langtidssygemeldt.
Formålet med dette studie var derfor at undersøge, med hvilken nøjagtighed det var muligt at
identificere medarbejdere, der risikerer at blive langtidssygemeldt.
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Betydning for praksis
Beregningen af en given medarbejders risiko for længerevarende sygefravær er signifikant bedre
end et tilfældigt gæt, men risikoestimatet er ikke præcist nok til at målrette en forebyggende indsats overfor en konkret person, men det kan anvendes til at målrette en indsat på brancheniveau.
Samarbejdspartnere
Projektet er gennemført i samarbejde mellem forskere fra
• University of Groningen, Holland
• VU Amsterdam, Holland
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•
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prediction model for long-term sickness absence based on occupational health survey variables. Disability &
Rehabilitation 2018;40(2):168-175. doi:10.1080/09638288.2016.1247471

Sammenhængen mellem selvrapporteret sygefravær og
registerbaseret sygefravær
Resultat
Der er overordnet set god overensstemmelse mellem selvrapporteret og registerbaseret sygefravær
i Danmark, men der er også mindre forskelle, som er relevante at kende. Det viser en sammenligning af selvrapporteret sygefravær fra spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i
Danmark (AH) med Danmarks Statistiks data om sygefravær.
Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen AH undervurderede deres sygefravær, hvis de havde
under ti dages sygefravær pr. år, mens de overvurderede deres sygefravær, hvis de havde over 30
dages sygefravær pr. år. Kvinder undervurderede deres sygefravær mere end mænd gjorde, og det
samme gjaldt ældre lønmodtagere sammenlignet med yngre lønmodtagere.
Undersøgelsen viste endvidere, at svarprocenten i AH afhang af de potentielle deltageres sygefravær – dem med få sygefraværsdage havde en højere svarprocent end dem med flere sygefraværsdage.
Baggrund og kontekst
Et tilfældigt udvalgt repræsentativt udsnit af beskæftigede i Danmark får mulighed for at besvare
spørgeskemaet om deres arbejdsmiljø og helbred gennem AH-undersøgelsen. I spørgeskemaundersøgelsen bliver der blandt andet spurgt til de beskæftigedes sygefravær. I dette studie, som er
en del af NFA’s metodeforskning, har NFA undersøgt validiteten af spørgeskemabesvarelserne om
sygefravær ved at sammenligne med Danmarks Statistiks sygefraværsdata.
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Betydning for praksis
Spørgeskemadata om sygefravær er et godt alternativ, når registerdata ikke er tilgængelige. Men
studiet viser også, at man skal tage hensyn til potentielle systematiske bias, når man fortolker data
om sygefravær, som er indsamlet via spørgeskemaer.
Samarbejdspartnere
Studiet er gennemført i samarbejde mellem forskere fra
• University of Groningen, Holland
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Thorsen SV, Flyvholm M-A, Bültmann U. Self-reported or register-based? A comparison of sickness absence
data among 8110 public and private employees in Denmark. Scandinavian Journal of Work, Environment &
Health 2018;44(6):631-638. doi: 10.5271/sjweh.3747

Langtidssygefravær og kronisk sygdom
Resultat
Forskere fra NFA har identificeret tre typiske mønstre af sygefravær blandt arbejdstagere, der lider
af en kronisk sygdom inden for en af i alt 32 grupper af kronisk sygdom.
Sygefraværet har typisk et af disse tre forløb:
1. Højt sygefravær i det første år efter sygdommens udbrud og et meget lavere sygefravær i
efterfølgende år
2. Moderat forhøjet sygefravær i det første år efter sygdommens udbrud og et mindre fald i
sygefraværet i efterfølgende år
3. Et stigende sygefravær eller et konstant sygefravær over tid.
Baggrund og kontekst
30-40 procent af arbejdstagerne i den danske arbejdsstyrke angiver, at de har en mere eller mindre
alvorlig kronisk sygdom, og andelen må forventes at stige i takt med, at den gennemsnitlige alder i
arbejdsstyrken stiger. Et vigtigt aspekt i arbejdsmiljøarbejdet er derfor at sikre, at arbejdsmiljøet
ikke forværrer eksisterende sygdom, eller gør det vanskeligt for arbejdstageren at håndtere sin
kroniske sygdom i løbet af arbejdsdagen.
Betydning for praksis
Resultaterne fra NFA’s analyse viser, at forskellige kroniske sygdomme har forskellig betydning
for arbejdsevnen. Det er vigtigt at tage højde for dette i arbejdsmiljøet.
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Samarbejdspartnere
Undersøgelsen er støttet økonomisk af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og
gennemført i samarbejde mellem forskere fra
• Steno Diabetes Center
• Arbejdstilsynet
• Rigshospitalet
• Danmarks Statistik
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Nexø MA, Carlsen K, Pedersen J, Hetland ML, Watt T, Hansen SM, Bjorner JB. Long-term sickness absence of
32 chronic conditions: A Danish register-based longitudinal study with up to 17 years of follow-up. BMJ Open
2018;8(6). doi: 10.1136/bmjopen-2017-020874

Forbedret kort spørgeskema til belysning af arbejdsevne
(Work Role Function)
Resultat
Sammen med kolleger fra Holland og USA har forsker fra NFA udviklet to nye korte versioner af
spørgeskemaet Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ), som i mange år har været anvendt
til at måle arbejdsevnen blandt arbejdstagere.
Baggrund og kontekst
Arbejdsevne er et vigtigt begreb i arbejdsmiljøforskningen, men det belyses ofte kun ved hjælp af
et enkelt spørgsmål.
WRFQ er et kendt internationalt spørgeskema for arbejdsevne. Det blev udviklet i 1990erne og
omfatter 27 spørgsmål. Formålet med dette projekt var at opdatere spørgeskemaet, så det tager
højde for det aktuelle arbejdsmiljø og dermed giver et mere retvisende resultat for medarbejdernes
arbejdsevne i forhold til det nuværende arbejdsmarked.
Forskerne anvendte data fra 2.433 beskæftigede i Holland til at undersøge, om de nye spørgeskemaer gav et retvisende billede af deltagernes arbejdsevne.
Betydning for praksis
De to nye korte spørgeskemaer vil give et mere præcist billede af arbejdsevnen fx blandt arbejdstagere, end det ene spørgsmål, som typisk har været anvendt indtil nu.
Samarbejdspartnere
Udviklingen af den nye version af spørgeskemaet er støttet økonomisk af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og gennemført i samarbejde mellem forskere fra
• University of Groningen, Holland
• Florida International University, USA
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Referencer
•

•

Abma F, Bjorner JB, Amick BC, Bültmann U. Two valid and reliable Work Role Functioning Questionnaire
short-versions were developed: WRFQ 5 and WRFQ 10 [Epub ahead of print]. Journal of Clinical Epidemiology
2018. doi: 10.1016/j.jclinepi.2018.09.005
Abma FI, Bültmann U, Amick III BC, Arends I, Dorland HF, Flach PA, van der Klink JJL, van de Ven HA,
Bjorner JB. The Work Role Functioning Questionnaire v2.0 showed consistent factor structure across six
working samples. Journal of Occupational Rehabilitation 2017;28(3):465-474. doi: 10.1007/s10926-017-9722-1

Betydning af virksomheders sociale kapital for sygefravær
Resultat
Høj social kapital ser ud til at have en positiv effekt på sygefraværet. Det tyder resultater fra en
undersøgelse, som danske forskere blandt andet fra NFA har gennemført.
Forskerne har koblet resultater for social kapital fra trivselsundersøgelser på hospitaler i Region
Hovedstaden med data om sygefraværet på hospitalerne i det efterfølgende år.
Graden af social kapital på hospitalerne blev sammenfattet som gennemsnittet af social kapital for
hver arbejdsenhed (hospitalsafsnit). Efter kontrol for en række baggrundsfaktorer som fx køn,
alder, anciennitet og jobgruppe viste undersøgelsen, at der var et signifikant lavere langtidssygefravær i de arbejdsenheder, hvor der var en høj social kapital.
Baggrund og kontekst
Social kapital er et vigtigt begreb inden for den psykosociale arbejdsmiljøforskning, men størstedelen af den danske forskning har enten undersøgt social kapital på individ- eller arbejdspladsniveau.
I dette projekt har forskerne undersøgt den sociale kapital på arbejdsenhedsniveau på linje med en
række finske undersøgelser.
Betydning for praksis
Resultaterne fra undersøgelsen understøtter betydningen af at arbejde med social kapital i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø.
Samarbejdspartnere
Undersøgelsen er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemført i samarbejde
mellem forskere fra
• Københavns Universitet
• Bispebjerg Hospital
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Török E, Clark AJ, Jensen JH, Lange T, Bonde JP, Bjorner JB, Rugulies R, Hvidtfeldt UA, Hansen ÅM, Ersbøll
AK, Rod NH. Work-unit social capital and long-term sickness absence: A prospective cohort study of 32 053
hospital employees. Occupational and Environmental Medicine 2018;75(9):623-629. doi: 10.1136/oemed-2017104954

Evaluering af udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i
Arbejdstilsynet
Resultat
Arbejdstilsynet gav flere påbud og skriftlige vejledninger som følge af deres udvidede risikobaserede tilsyn (URT), men URT havde tilsyneladende ikke nogen målbar effekt på medarbejdernes
oplevelse af opfølgning på samtaler om eventuelle problemer i arbejdsmiljøet, deres tilfredshed
med det psykiske arbejdsmiljø eller deres opfattelse af, hvor fysisk hårdt arbejdet var. Det viser en
evaluering af URT i branchen ’Døgninstitutioner og hjemmepleje’, som NFA har foretaget i forhold
til Arbejdstilsynets almindelige risikobaserede tilsyn (RT).
Supplerende effektmål viste, at medarbejdere på arbejdspladser, hvor Arbejdstilsynet havde
udført URT, i højere grad oplevede, at der havde været større fokus på arbejdsmiljø og trivsel
inden for de seneste seks måneder sammenlignet med medarbejdere på arbejdspladser, hvor
Arbejdstilsynet havde udført RT. Arbejdsmiljøinitiativerne havde bidraget til et bedre arbejdsmiljø
(både psykisk og fysisk) på arbejdspladser, hvor der var gennemført URT, sammenlignet med
arbejdspladser, hvor der var gennemført RT.
Der var ingen forskel mellem URT og RT på medarbejdernes oplevelse af, hvorvidt der var sket
forbedringer i relation til det/de arbejdsmiljøområde(r), hvor arbejdspladsen havde fået påbud
(blandt ansatte, der svarede, at deres arbejdsplads havde fået påbud).
Baggrund og kontekst
Siden januar 2016 har virksomheder i bestemte brancher kunnet få et såkaldt udvidet risikobaseret
tilsyn (URT). Her udvides det almindelige risikobaserede tilsyn med en særlig grundig og målrettet gennemgang af virksomhedens ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø.
URT gennemføres inden for udvalgte brancher med en særlig høj risiko for enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold til ergonomi eller overbelastning i forhold til det psykiske
arbejdsmiljø.
Betydning for praksis
Formålet med evalueringen af URT var at sammenligne effekten af det udvidede tilsyn med det
almindelige tilsyn på arbejdspladser inden for ’Døgn- og hjemmeplejen’.
Derudover har evalueringen bidraget til udvikling af et nyt analyseområde på NFA, som har et
effektfokuseret design.
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Samarbejdspartnere
URT er gennemført af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø for og i samarbejde med Arbejdstilsynet.
Referencer
•

Andersen SR, Thomsen BLR, Larsen DB, Hansen A-SK, Abildgaard JS, Pedersen LRM, Johnsen NF. Udvidet
Risikobaseret Tilsyn (URT) - Sammenligning med Risikobaseret Tilsyn (RT). Effekt- og procesevaluering.
København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Arbejdsmiljø og helbred blandt beskæftigede indvandrere i
Europa og Canada
Resultat
Arbejdsskader samt oplevet mobning og diskriminering er mere udbredt blandt beskæftigede
indvandrere end blandt øvrige beskæftigede. Det viser resultaterne fra et review om arbejdsmiljø
og helbred blandt indvandrere i Europa og Canada, som forskere fra NFA har deltaget i.
Der er ikke samme evidens for, at beskæftigede indvandrere oplever, at de er mere udsat for
fysiske eller kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet og har et dårligere psykosocialt arbejdsmiljø
end øvrige beskæftigede inden for sammenlignelige jobgrupper.
Generelle populationsstudier indikerer, at indvandrere i højere grad har job, hvor man har mindre
selvbestemmelse og dårligere udviklingsmuligheder.
Nogle skandinaviske studier tyder på, at arbejdsmiljøfaktorer bidrager til en højere risiko for sygefravær og førtidspension blandt indvandrere. Enkelte danske studier, som har undersøgt indvandrere og arbejdstagere med dansk baggrund ansat i samme brancher, finder samme eller lavere
niveau af sygefravær blandt indvandrere.
Baggrund og kontekst
I et nordisk samarbejde har forskere fra blandt andet NFA foretaget et systematisk review af den
videnskabelige litteratur om arbejdsmiljø, arbejdsforhold og helbred blandt beskæftigede
indvandrere i Europa og Canada.
En systematisk litteratursøgning gav over 3.000 potentielt relevante publikationer. Selve reviewet
inkluderer 82 relevante studier, som er publiceret i perioden 2000–2016. Hovedparten af dem er
tværsnitsstudier baseret på selvrapporterede oplysninger.
Betydning for praksis
Dette review viser, at der mangler større studier og opfølgende undersøgelser, som følger forskellige indvandrergrupper over tid i relation til arbejdsmiljøet. Denne type studier kan generere
viden om, hvilken betydning forskellige aspekter har for deres tilknytning til arbejdsmarkedet,
påvirkninger i arbejdsmiljøet, helbred og arbejdsevne. Det er fx aspekter som indvandreres kulturelle og socioøkonomiske baggrund, deres sprogfærdigheder og tid i landet.
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En sådan viden er relevant i forhold til at forbedre indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til
samfundet.
Samarbejdspartnere
Projektet er støttet økonomisk af Nordisk Ministerråd og gennemført i samarbejde mellem forskere
fra
• Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Norge
• Finnish Institute of Occupational Health, Finland
• Uppsala Universitet, Sverige
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Sterud T, Tynes T, Mehlum IS, Veiersted KB, Bergbom B, Airila A, Johansson B, Brendler-Lindqvist M, Hviid K,
Flyvholm MA. A systematic review of working conditions and occupational health among immigrants in
Europe and Canada. BMC Public Health 2018;18. doi: 10.1186/s12889-018-5703-3

Lungefunktion hos personer, der har et rengøringsjob
Resultat
Dette er den første undersøgelse, som har påvist, at kvinder, der har gjort rent professionelt gennem 20 år, har et øget tab af lungefunktion, der svarer til at ryge cirka 10 cigaretter dagligt i 10-20
år. Der var ingen sikker sammenhæng mellem professionel rengøring og tab af lungefunktion for
mænd.
Baggrund og kontekst
Under rengøring kan medarbejderne blive udsat for kemiske stoffer, som kan øge risikoen for, at
de udvikler astma og luftvejssymptomer. Det gælder blandt andet rengøringsassistenter og socialog sundhedsassistenter og –hjælpere (sosu’er), der gør rent på arbejdspladser eller i private hjem.
Formålet med dette studie var at undersøge sammenhængen mellem rengøringsaktiviteter og
rengøringsassistenters lungefunktion. Studiet er baseret på data fra 6.225 personer, som deltog i
den europæiske ECRHS-kohorte (European Community Respiratory Health Survey). Deltagerne
fik målt deres lungefunktion en-tre gange i perioden 1995-2015. Oplysninger om deres rengøringsaktiviteter blev indsamlet via spørgeskemaer midt i perioden.
Betydning for praksis
Dette studie understreger, at det fortsat er vigtigt at bruge så få og så lidt skadelige rengøringsmidler som muligt ved rengøring. Det gælder både rengøringsassistenter, sosu’er og andre, der
gør rent på arbejdspladser og i private hjem men også private.
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Samarbejdspartnere
Studiet er støttet økonomisk af EU’s Horizon 2020 Research and Innovation Program og
gennemført i samarbejde mellem forskere fra
• University of Bergen, Norge
• Haukeland University Hospital, Norge
• Dansk Ramazzini Center
• Institut for Folkesundhed, Miljø, Arbejde og Sundhed, Aarhus Universitet
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•

Svanes Ø, Bertelsen RJ, Lygre SH, Carsin AE, Antó JM, Forsberg B, García-García JM, Gullón JA, Heinrich J,
Holm M, Kogevinas M, Urrutia I, Leynaert B, Moratalla JM, Le Moual N, Lytras T, Norbäck D, Nowak D,
Olivieri M, Pin I, Probst-Hensch N, Schlünssen V, Sigsgaard T, Skorge TD, Villani S, Jarvis D, Zock JP, Svanes
C. Cleaning at home and at work in relation to lung function decline and airway obstruction. American Journal
of Respiratory and Critical Care Medicine 2018;197(9):1157-1163. doi: 10.1164/rccm.201706-1311OC

Nye data fra spørgeskemaundersøgelsen ‘Virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats’ (VAI)
Resultat
I 2018 offentliggjorde NFA data fra tredje runde af spørgeskemaundersøgelsen ’Virksomhedernes
arbejdsmiljøindsats’ (VAI), som blev gennemført i 2017. Samtidig blev alle data fra VAI-undersøgelsen tilgængelige via et selvbetjeningsværktøj (Tableau), hvor brugerne kan generere figurer og
tabeller for brancher og virksomhedsstørrelser.
Overordnet set viser undersøgelsen, at der er sket en positiv udvikling, idet aktiviteter i relation til
arbejdsmiljøet på arbejdspladserne enten er på samme niveau eller forbedret sammenlignet med
tidligere undersøgelser i 2012 og 2014.
Resultaterne fra undersøgelsen er sammenfattet i en rapport. Forskellige brancher har fokus på
forskellige dele af arbejdsmiljøet, og deres fokus afhænger i høj grad af det arbejde, der er karakteristisk for branchen. Derfor præsenterer rapporten udvalgte resultater for brancherne sammenfattet under følgende emner:
• arbejdspladsvurdering (APV)
• prioritering af arbejdsmiljø
• psykisk arbejdsmiljø
• fysiske krav
• støj og indeklima
• sikkerhed og forebyggelse af ulykker
• kemikalier, støv og vådt arbejde
• organisering af arbejdsmiljøarbejdet
• udfordringer for arbejdsmiljøarbejdet.
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Baggrund og kontekst
I årene 2012-20 får leder- og medarbejderrepræsentanter på et udsnit af danske arbejdspladser
mulighed for at svare på spørgsmål om arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats. Undersøgelsen vil
tegne et detaljeret billede af danske arbejdspladsers håndtering af arbejdsmiljøet, deres prioriteringer og deres konkrete indsatser over for fx støj, ulykker, psykisk arbejdsmiljø og løftearbejde.
Undersøgelsen giver blandt andet et indblik i arbejdspladsernes overholdelse af formelle krav,
deres interaktion med myndighederne, egenindsatsen og efterspørgslen efter eks-tern viden og
rådgivning fordelt på arbejdspladsstørrelser og brancher.
Virksomhederne i undersøgelsen er opdelt i brancher og tre størrelsesgrupper:
• 1-9 ansatte
• 10-34 ansatte
• mindst 35 ansatte (små, mellemstore og store arbejdspladser).
47 procent af de udvalgte arbejdspladser har svaret på undersøgelsen.
VAI-undersøgelsen bliver gennemført som følge af en politisk aftale om en national arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020. Indtil nu er undersøgelsen gennemført i 2012, 2014-15 og 2017.
Mange af spørgsmålene er enslydende i alle tre runder. Det er derfor muligt at se en tidsmæssig
udvikling for disse spørgsmål for perioden 2012-17.
Betydning for praksis
Ved at følge udviklingen af arbejdsmiljøindsatsen på danske arbejdspladser får Arbejdstilsynet,
arbejdsmarkedets parter og andre aktører inden for arbejdsmiljøområdet mulighed for at identificere arbejdsmiljøforhold, der kræver en ekstra indsats for at leve op til målene i den nationale
arbejdsmiljøstrategi.
Samarbejdspartnere
Undersøgelsen er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Referencer
•
•
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Fakta om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017 (VAI2017). En spørgeskemaundersøgelse på
arbejdspladser i Danmark. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.
Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (VAI) – online visning af data fra VAI-undersøgelsen.
[https://public.tableau.com/views/Virksomhedernesarbejdsmiljindsats_0/Hovedside?%3Aembed=y&%3Ashow
VizHome=no#1]
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