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Forord

Med denne oversigt over ny viden 2019 præsenteres et udsnit af NFA´s nye forskningsresultater, som er offentliggjort i løbet af 2019.
Ny viden 2019 er målrettet myndigheder, interessenter, arbejdsmiljøprofessionelle, forskere
og andre aktører, og målet er, at den både kan
give et overblik over årets væsentligste resultater og inspiration til, hvordan resultaterne
kan anvendes. Publikationen giver derfor også
forskernes bud på, hvad forskningsresultaterne
kan betyde for praksis på arbejdsmiljøom
rådet.
I 2019 er der publiceret 192 peer reviewede
artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter. Den videnskabelige kvalitet og gennemslag af NFA’s forskning er et resultatet af
et omfattende samarbejde både nationalt
og internationalt. Af de 192 artikler er 57 %
udarbejdet i samarbejde med internationale
forskere, 33 % er udarbejdet i samarbejde med
nationale forskere, og kun 10 % af artiklerne
har alene forfattere fra NFA.
Derudover har 8 ph.d.-studerende afleveret
deres ph.d.-afhandling med henblik på forsvar
– 7 af dem har forsvaret i 2019 og 1 vil forsvare
i 2020.

NFA lægger stor vægt på at opnå samfundsmæssig effekt og samarbejder derfor gennem mange kanaler med vores interessenter
og målgrupper både for at styrke relevans
og anvendelse af forskningen og for at øge
udbredelse og forankring af forskningsviden i
myndighedsindsatsen og i praksis på arbejdspladserne
Rammerne for NFA’s formidling blev som følge
af en politisk aftale ændret i 2019. Videncenter for Arbejdsmiljø blev lukket med udgangen
af 2019 og den fælles hjemmeside med AT
afviklet. NFA’s formidlingsindsats blev derfor
fokuseret på forskningsformidling målrettet
myndigheder og arbejdsmiljøprofessionelle i
bred forstand.
Væsentlige samarbejds- og formidlings
aktiviteter i 2019:
•	
Udgivelse af 10 temanyhedsbreve med
sammenhængende forskningsformidling
•	
Gåhjemmøder, temaarrangementer og
konferencer
•	
Samarbejdsprojekter og forskningsformidling bl.a. gennem følgegrupper, formidlingsnetværk, netværk og partnerskaber.

Oversigten er opdelt i forskningsområderne
•	
Psykosocialt arbejdsmiljø
•	
Muskel- og skeletbesvær og fysisk
arbejdsbelastning
•	
Arbejdsulykker og sikkerhedskultur
•	
Kemisk arbejdsmiljø (toksikologi,
nanosikkerhed og mikrobiologi mv.)
•	
Arbejdsmiljørelateret epidemiologi
•	
Et sundt og sikkert arbejdsliv – arbejds
miljøfaktorers betydning for fastholdelse
og for seniorers arbejdsliv (tværgående
forskningstema).
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Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø
Introduktion til forskningsområdet
Formålet med NFA’s forskning
forskning i det psykosociale
arbejdsmiljø er
•	at forske i og bidrage med viden
om faktorer, som henholdsvis kan
øge risikoen for et dårligt psyko
socialt arbejdsmiljø og fremme et
godt psykosocialt arbejdsmiljø
•	at afdække de negative og posi
tive arbejdsmiljøfaktorers konse
kvenser i forhold til medarbejder
nes helbred og trivsel.
NFA prioriterer tre forsknings
temaer inden for psykosocialt
arbejdsmiljø:
1. Det psykosociale arbejdsmiljø
og helbred, hvor NFA vil undersøge
faktorer, som kan påvirke arbejdsta
geres mentale og fysiske helbred og
trivsel. NFA vil især fokusere på at
udnytte de meget store datamæng
der, som NFA har adgang til gen
nem et etableret samarbejde med
andre nationale og internationale
forskningsinstitutioner.

Psykosocialt arbejdsmiljø

2. Organisation og sociale relatio
ner, som fokuserer på de sociale og
organisatoriske forhold herunder,
hvordan gode relationer kan øge
omfanget af positive arbejdsmil
jøfaktorer på arbejdspladsen, og
hvordan arbejdspladser kan gen
nemføre forandringer på en måde,
der ikke påvirker medarbejdernes
helbred, trivsel og engagement
negativt.
3. Arbejdsfastholdelse, hvor NFA
blandt andet fokuserer på vilkårene
for særlige grupper på arbejdsmar
kedet, 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 tre ovennævnte te
maer arbejdes der på forskningsom
rådet med kvalitative og kvantitative
metoder samt teoriudvikling internt
i NFA, men også i samarbejde med
andre forskningsmiljøer nationalt og
internationalt.
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Væsentlige forskningsresultater i 2019
16 anbefalinger om mental sundhed på arbejdspladsen
Resultat
I projektet Job&Sind har NFA udviklet 16 anbefalinger til arbejdspladserne om forebyggelse
og håndtering af udfordringer med mistrivsel
hos medarbejdere pga. mentale sundhedsudfordringer. Anbefalingerne er fordelt på
følgende 4 temaer:
1.	skabelsen af en rummelig og åben kultur
om psykisk mistrivsel
2. arbejdspladsens støtte til lederen
3.	lederens opmærksomhed på psykisk
mistrivsel hos en medarbejder
4.	hvordan lederen tager hånd om medarbejdere, der mistrives psykisk.
Til hver anbefaling er der udviklet supplerende
tekster, der forklarer baggrunden for anbefalingen og henviser til praktiske redskaber, der
kan støtte implementeringen af anbefalingen.
Alle anbefalinger og redskaber findes på www.
nfa.dk under menuen ’Værktøjer’ (’Andre værktøjer’) og kan også findes på www.jobogsind.
dk.
Baggrund og kontekst
Mellem hver tiende og hver sjette erhvervsaktive i Danmark rapporterer enten om et højt
niveau af depressive symptomer eller angstsymptomer eller at de føler sig stressede. Hvis
man ser på hele den danske befolkning, så
viser undersøgelser, at ca. ⅓ på et eller andet

tidspunkt i livet modtager behandling for et
psykisk helbredsproblem.
Betydning for praksis
Job&Sinds anbefalinger hjælper arbejdspladserne til at forebygge og håndtere mentale
sundhedsudfordringer. Der er mange udfordringer forbundet med den opgave, blandt andet fordi psykisk mistrivsel stadig er forbundet
med både berøringsangst og fordomme.
Indsatsen i forhold til mistrivsel er vigtig, da
psykiske trivsels- og helbredsproblemer er
udbredt blandt erhvervsaktive, og uanset om
årsagen til den psykiske mistrivsel er arbejdsrelateret eller ej, så kan det påvirke kollegerne
og andre på arbejdspladsen. Fx kan den psykiske mistrivsel føre til sygemelding og langtidssygefravær, at medarbejderen søger væk eller
holder helt op med at arbejde.
Anbefalingerne fra Job&Sind henvender sig
især til ledelsen, da ledelsen spiller en nøglerolle i forhold til at adressere de mentale sundhedsudfordringer på arbejdspladsen.
Finansiering
Projektet er finansieret af Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering.
Referencer
www.jobogsind.dk.

Mobning er forbundet med en øget risiko for førtidspension
og hjertekarsygdomme
Resultater
NFA har været med til at gennemføre flere undersøgelser af, hvordan mobning kan påvirke
personer senere i livet. Det drejer sig blandt
andet om
•	en undersøgelse af sammenhængen mellem mobning og risikoen for at få tilkendt førtidspension
•	en undersøgelse af sammenhængen mellem mobning og risiko for hjertekarsygdom
senere i livet.

Psykosocialt arbejdsmiljø

Mobning, førtidspension og støtte fra leder
Personer, der havde været udsat for mobning,
havde 46 % højere risiko for at få tilkendt førtidspension i opfølgningsperioden (i gennemsnit 4,6 år) end deltagere, der ikke havde været
udsat for mobning. Derudover har støtte fra ledelsen betydning for, hvor alvorlige konsekvenserne af mobningen risikerer at blive – jo bedre
støtte, jo mindre er risikoen for, at personen får
førtidspension.

11

40

videnskabelige
artikler

3

rapporter

Mobning, vold og hjertekarsygdom
Resultaterne viser også, at personer, der har
været udsat for mobning i forbindelse med deres arbejde, har en 59 % større risiko for at få
en hjertekarsygdom i løbet af undersøgelsens
opfølgningsperiode (i gennemsnit 4,6 år) sammenlignet med personer, der ikke har været
udsat for mobning.

2

ph.d.afhandlinger

2

bogkapitler

om tildeling af førtidspension i Det Danske
Register for Evaluering af Marginalisering
(DREAM). Derudover undersøgte de betydningen af støtte fra ledelsen for risikoen for at gå
på førtidspension.

Tilsvarende har personer, der har været udsat
for vold i forbindelse med deres arbejde, 25 %
større risiko for at få en hjertekarsygdom end
personer, der ikke har været udsat for vold.

I en anden undersøgelse har forskere fra NFA
samarbejdet med kolleger om at undersøge
sammenhængen mellem mobning og risikoen
for at få hjertekarsygdomme. Undersøgelsen
omfattede godt 79.200 beskæftigede i Danmark og Sverige, som blev fulgt i danske og
svenske registre over sygdom og dødelighed.

Baggrund og kontekst

Betydning for praksis

Mobning finder sted, når en person gentagne
gange og over længere tid udsættes for ubehagelige eller negative handlinger, som personen har svært ved at forsvare sig imod.

Resultaterne fra NFA’s forskning i mobning i
2019 understøtter konklusionerne fra tidligere
forskning - at mobning på arbejdspladsen
må betragtes som en alvorlig arbejdsrelateret risikofaktor, der både har betydning for
arbejdstagerens umiddelbare trivsel i arbejdet
og for risikoen for senere psykiske og somatiske sygdomme, samt risiko for sygefravær og
udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Ifølge NFA’s seneste spørgeskemaundersøgelse
om Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark fra
2018 (AH2018) har knap 11 % af de adspurgte
været udsat for mobning.
NFA har i samarbejde med forskere fra andre
institutioner undersøgt sammenhængen mellem at være udsat for mobning og risikoen for
at få tildelt førtidspension blandt godt 24.500
arbejdstagere i Danmark, som har deltaget i
fire forskellige spørgeskemaundersøgelser:
•	Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte, NAK
•	Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø, COPSOQ
•	Arbejde i ældreplejen, SOSU I-III
•	Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred - SATH.

Forskningen viser også, at andre forhold i det
psykosociale arbejdsmiljø, som fx støtte fra
ledelsen, kan påvirke de langsigtede konsekvenser af mobning.
Samarbejde og finansiering
•	Københavns Universitet
•	Københavns Stressforskningscenter
•	TASK Consult
De to undersøgelser er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og Det Frie Forskningsråd.

Forskerne sammenholdt oplysninger om mobning fra de fire undersøgelser med oplysninger

Psykosocialt arbejdsmiljø
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Referencer

Xu T, Hanson LLM, Lange T, Starkopf L, Westerlund H, Mad-

Clausen T, Conway PM, Burr H, Kristensen TS, Hansen ÅM,

sen IEH, Rugulies R, Pentti J, Stenholm S, Vahtera J, Hansen

Garde AH, Høgh A. Does leadership support buffer the ef-

ÅM, Virtanen M, Kivimäki M, Rod NH. Workplace bullying

fect of workplace bullying on the risk of disability pensio-

and workplace violence as risk factors for cardiovascular

ning? An analysis of register-based outcomes using pooled

disease: A multi-cohort study. European Heart Journal

survey data from 24,538 employees. International Archives

2019;40(14):1124-1134. Doi: 10.1093/eurheartj/ehy683

of Occupational and Environmental Health 2019;92(7):941948. Doi: 10.1007/s00420-019-01428-1

Vold og trusler

Integreret voldsforebyggelse – en ny tilgang til at forebygge
vold og trusler om vold på arbejdspladsen
Resultater
En ny tilgang til at forebygge vold og trusler
om vold på arbejdspladsen er udviklet i dette
projekt. Tilgangen integrerer forskellige forebyggelsesaktiviteter på flere niveauer i organisationen på arbejdspladsen.
Integreret Voldsforebyggelse inddrager både
medarbejdere og ledelse i processen med
at igangsætte aktiviteter, som kan forbedre
forebyggelsen af vold og trusler om vold på
arbejdspladsen. Det kan eksempelvis være,
•	at man arbejder med en mere struktureret
overlevering og kommunikation mellem skifteholdene på en afdeling, så alle relevante
informationer bliver givet videre, og man på
den måde kan undgå nogle konflikter.
•	at man sammentænker voldsforebyggelse
med andre vigtige målsætninger som fx mindre brug af tvang.
Baggrund og kontekst

udarbejdet et koncept for en evaluering af
metoden.
Forskergruppen er nu i gang med at afprøve
den nye tilgang i psykiatrien og Kriminalforsorgen, hvor medarbejderne har en høj risiko
for at blive udsat for vold og trusler om vold på
arbejdet. NFA forventer, at de første resultater
fra evalueringen af den nye tilgang blive offentliggjort i løbet af 2020.
Den omfattende evaluering af Integreret
Voldsforebyggelse vil bidrage med ny viden
om, hvordan og under hvilke omstændigheder
arbejdspladser i højrisikobrancher kan arbejde
effektivt med at forebygge vold og trusler om
vold på flere niveauer i organisationen samtidigt. Derudover vil evalueringen munde ud
i praksisrettede redskaber til at arbejde med
voldsforebyggelse i kriminalforsorgen og psykiatrien.

Effekterne af indsatser for at forebygge vold
og trusler om vold på arbejdet varierer fra
målbart positive effekter til små eller slet ingen
effekter. Det viser en række tidligere studier.
Årsagen er muligvis, at mange af studierne kun
har fokuseret på enkeltstående indsatser for
eksempel deeskalationstræning.

Samarbejde og finansiering

Betydning for praksis

Referencer

Det er endnu for tidligt at sige noget om,
hvilken effekt den nye tilgang kan have for
forebyggelsen af vold og trusler om vold på
arbejdspladserne. Det vil kræve, at metoden
bliver afprøvet i praksis og efterfølgende
evalueret. Derfor har forskningsgruppen

Jaspers SØ, Jakobsen LM, Gadegaard CA, Dyreborg J,

Psykosocialt arbejdsmiljø

•	Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet
Herning
•	Københavns Universitet.
Projektet er finansieret af Arbejdsmiljø
forskningsfonden.

Andersen LPS, Aust B. Design of a tailored and integrated
violence prevention program in psychiatric wards and prisons. Work 2019;62(4):525-541. Doi: 10.3233/WOR-192888

13

Nyt spørgeskema kan bruges til at måle det psykosociale
arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel
Resultater
Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) er
et nyt spørgeskema, udviklet af NFA. Det kan
bruges af virksomheder til at afdække det
psykosociale arbejdsmiljø og medarbejdernes
trivsel i arbejdet.
DPQ findes i to udgaver:
1.	En udgave, der er målrettet forskning i
psykosocialt arbejdsmiljø, der indeholder
169 spørgsmål
2.	En udgave til arbejdspladser, der ønsker at
kortlægge og arbejde med det psykosociale arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen, der indeholder 87 spørgsmål.
DPQ er resultatet af en omfattende udviklingsproces og blevet testet af godt 4.300 arbejdstagere fra 14 forskellige jobgrupper. Resultaterne fra testen har NFA anvendt som grundlag
for at analysere og revidere spørgeskemaet.
Analyserne viser, at DPQ giver en valid måling
af det psykosociale arbejdsmiljø og trivsel i en
bred kreds af jobgrupper.
Baggrund for resultatet
Deltagelse i arbejdslivet er en central komponent i mange menneskers tilværelse og forskningen viser, at det psykosociale arbejdsmiljø
har en stor betydning for arbejdstageres trivsel
i arbejdet – både i forhold til deres trivsel i
arbejdet og i forhold til deres muligheder for at
klare deres arbejdsopgaver.

NFA spørgeskema om det psykosociale
arbejdsmiljø giver en status for 38 forskellige
faktorer af det psykosociale arbejdsmiljø og
medarbejdernes trivsel i arbejdet. Samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold,
krav og forventninger i arbejdet, kollegial
støtte samt vold, mobning og sexchikane er eksempler på nogle af de faktorer, der har betydning for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø
og trivsel i arbejdet og på arbejdspladsen.
Betydning for praksis
Arbejdspladser kan frit bruge DPQ Arbejdspladsskemaet i forbindelse med deres lokale
arbejdsmiljøarbejde. Ligesom forskere frit kan
anvende forskningsskemaet i deres forskning.
Spørgeskemaet er frit tilgængeligt på NFA’s
hjemmeside www.nfa.dk/dpq.
Spørgeskemaet er oversat til engelsk og er offentliggjort internationalt, så det kan bruges i
mange lande.
Samarbejde
•	Københavns Universitet.
Referencer
Clausen T, Madsen IEH, Christensen KB, Bjorner JB,
Poulsen OM, Maltesen T, Borg V, Rugulies R. The Danish
Psychosocial Work Environment Questionnaire (DPQ):
Development, content, reliability and validity. Scandinavian
Journal of Work, Environment and Health 2019;45(4):356369.doi: 10.5271/sjweh.3793

Jobeksponeringsmatricer – nye værktøjer i den
psykosociale arbejdsmiljøforskning
Resultater
NFA har været med til at opbygge tre nye store
nationale arbejdsmiljøkohorter med eksponeringsmatricer:
•	The Danish Occupational Cohort with eXposure data (DOC*X)
•	The Danish Work Life Course Cohort study
(DaWCo)
•	Job Exposure Matrix Analyses of Psycho
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social Factors and Healthy Ageing in
Denmark (JEMPAD).
En jobeksponeringsmatrice er et værktøj, hvor
man bruger en persons jobtitel til at vurdere
medarbejderes niveauer af forskellige arbejdsmiljøfaktorer. På baggrund af disse nye
jobeksponeringsmatricer er der i 2019 lavet 4
nye undersøgelser, og der vil blive lavet flere
fremover.
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1. N
 FA har blandt andet vist, at ansatte, der
har lav kontrol i arbejdet, også har 1,27
gange højere risiko for at blive behandlet for depression på hospitalet. Det viser
resultater fra en analyse, hvor forskerne
har anvendt jobeksponeringsmatricer fra
The Danish Work Life Course Cohort study
(DaWCo). Undersøgelsen peger på, at
sammenhængen mellem lav kontrol og
depression ikke skyldes den socioøkonomiske baggrund, som de tager med sig ind på
arbejdsmarkedet som unge.
2.	Ansatte med en kort uddannelse har øget
risiko for at udvikle hjertekarsygdom
(mænd: 1,62, kvinder 1,66) og for at dø på
grund af en hjertekarsygdom (mænd: 1,52,
kvinder: 2,18) sammenlignet med kolleger,
der har en længere uddannelse. Det viser
analyser, hvor forskerne har brugt matricer
fra JEMPAD-kohorten. En del af sammenhængen skyldes lav indkomst og en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet.
3.	
Sammen med svenske forskere har NFA
vist, at der er en sammenhæng mellem
forskellige kombinationer af krav og kontrol
i arbejdet og medarbejdernes risiko for at
få langtidssygefravær og førtidspension.
Denne undersøgelse har anvendt svenske
jobeksponeringsdata.
4.	Høje følelsesmæssige krav på arbejdet
er forbundet med en 1,32 gange højere
risiko for, at medarbejderne får langvarigt
sygefravær. Det viser en analyse af data fra
en ad hoc jobeksponeringsmatrice baseret
på data fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og
Helbred i Danmark. Der arbejdes videre på
NFA med de konkrete data i 2020.
Baggrund og kontekst
Tidligere jobeksponeringsmatricer har ofte
været baseret på en gruppe eksperters vurdering af risikoen for forskellige eksponeringer i
forskellige jobs. NFA’s psykosociale jobeksponeringsmatricer er ikke baseret på ekspertvurderinger, men har, for at kunne følge udviklingen i forskellige påvirkninger i arbejdsmiljøet
over tid, taget afsæt i besvarelser om psykosocialt arbejdsmiljø i tre af NFA’s store spørgeskemaundersøgelser.

Psykosocialt arbejdsmiljø

Betydning for praksis
Jobeksponeringsmatricer er velegnede til at
undersøge sammenhænge mellem udvalgte
psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen
for sygdom og udstødelse fra arbejdsmarkedet i store befolkningsgrupper. Det er derfor
muligt at få viden om, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der er særlig betydningsfulde for
medarbejdernes helbred og mulig-heder for
at fortsætte på arbejdsmarkedet. Dette gøres
ved at koble jobeksponerings-matricerne til
sundheds- eller ydelsesregistre, fx Landspatientregisteret eller DREAM-registret.
Samarbejde og finansiering
Danish Occupational Cohort*X, DOC*X
•	Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Frederiksberg Hospital
•	Dansk Ramazzini Center, Arbejdsmedicinsk
Klinik, Aarhus Universitetshospital
•	Dansk Ramazzini Center, Arbejdsmedicinsk
Klinik, Hospitalsenheden Vest – Universitetsklinik
•	Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter
•	Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
The Danish Work Life Course Cohorte,
DaWCo:
•	Københavns Universitet
•	Department of Sociology, University of
Western Ontario, London, Canada
•	Federal Institute for Occupational Safety
and Health, Berlin, Tyskland
•	INSERM, Sorbonne Université, Paris,
Frankrig
•	Queen Mary University of London, England
•	Department of Health Promotion, Norwegian Institute of Public Health, Bergen, Norge
•	University of Eastern Finland, Joensuu,
Finland.
Jobeksponeringsmatriceanalyser om
psykosociale faktorer og sund aldring i
Danmark, JEMPAD:
•	University College of London, England
•	Clinicum, University of Helsinki, Finland
•	Stress Research Centre, Stockholm Universitet, Sverige
•	Division of Insurance Medicine, Karolinska
Instituttet, Sverige.
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Studierne er finansieret af NordForsk og
Arbejdsmiljøforskningsfonden.

long-term sickness absence in the Danish workforce: A
cohort study of 26 410 Danish employees [Epub ahead af
print]. Occupational and Environmental Medicine 2019. Doi:

Referencer
Flachs EM, Petersen SEB, Kolstad HA, Schlünssen V, Svendsen SW, Hansen J, Budtz-Jørgensen E, Andersen JH, Madsen
IEH, Bonde JPE. Cohort profile: DOC*X: A nationwide
Danish occupational cohort with eXposure data – an open
research resource. International Journal of Epidemiology
2019;48(5):1413-1413. Doi: 10.1093/ije/dyz110.
Framke E, Sørensen JK, Andersen PK, Svane-Petersen AC,
Alexanderson K, Bonde JP, Farrants K, Flachs EM, Hanson
LLM, Nyberg ST, Villadsen E, Kivimäki M, Rugulies R, Madsen IEH. Contribution of income and job strain to the association between education and cardiovascular disease in 1.6
million Danish employees [Epub ahead of print]. European
Heart Journal 2019. Doi: 10.1093/eurheartj/ehz870.
Framke E, Sørensen JK, Nordentoft M, Johnsen NF, Garde
AH, Pedersen J, Madsen IEH, Rugulies R. Perceived and
content-related emotional demands at work and risk of

10.1136/oemed-2019-106015
Norberg J, Alexanderson K, Framke E, Rugulies R, Farrants
K. Job demands and control and sickness absence, disability
pension and unemployment among 2,194,692 individuals
in Sweden [Epub ahead of print]. Scandinavian Journal of
Public Health 2019. Doi: 10.1177/1403494819846367.
Svane-Petersen AC, Holm A, Burr H, Framke E, Melchior M,
Rod NH, Sivertsen B, Stansfeld S, Sørensen JK, Virtanen M,
Rugulies R, Madsen IEH. Psychosocial working conditions
and depressive disorder: Disentangling effects of job control
from socioeconomic status using a life-course approach
[Epub ahead of print]. Social Psychiatry and Psychiatric
Epidemiology 2019. Doi: 10.1007/s00127-019-01769-9.
Svane-Petersen AC, Framke E, Sørensen JK, Rugulies R,
Madsen IEH. Cohort profile. The Danish Work Life Course
Cohort study (DaWCo). BMJ Open 2019;9(11):e029658.
Doi: 10.1136/bmjopen-2019-029658.

Medarbejderinddragelse

Interventionseffekterne af en arbejdsmiljøindsats
afhænger af konteksten
Resultater
Det at inddrage medarbejderne i arbejdsmiljø
arbejdet kan have flere positive effekter for
arbejdsmiljøet, dels
• i arbejdet med at identificere og håndtere
konkrete arbejdsmiljøproblematikker
•	ved at forbedre samarbejdet blandt medarbejderne og mellem ledere og medarbejdere.
Det viser en undersøgelse af kontekstens
betydning for en medarbejderind¬dragende
intervention og forskellige interventionsmekanismers betydning for effekten.
Resultaterne peger på, at forskellen mellem effekterne af en arbejdsmiljøindsats kan skyldes,
at de mekanismer, som indsatsen virker igennem,
bliver aktiveret i varierende grad. Det gælder
fx inddragelsen af medarbejderne i arbejdet
med at planlægge, gennemføre og følge op på
indsatsen for at forbedre en konkret udfordring i
arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.
Baggrund
Medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøarbejdet er udbredt i de fleste vestlige lande, og i
Danmark er det påkrævet ved lov. Inddragel-
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sen kan have en positiv betydning på arbejdsmiljøet, føre til, at medarbejderne opnår ny
viden og nye færdigheder, og forbedre arbejdspladsens arbejdsgange.
Men det er ikke nødvendigvis let at inddrage
medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet. Ledelse
og medarbejdere kan fx have svært ved at nå
frem til og implementere gode løsninger, og de
kan have meget forskellige holdninger til arbejdsmiljøet - det gælder også medarbejderne
indbyrdes.
Der har de seneste år været et stort forskningsmæssigt fokus på, hvordan henholdsvis
processen med at implementere en indsats og
den organisatoriske kontekst påvirker udbyttet
af en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på
arbejdspladsen.
Betydning for praksis
Studiet peger på, at det kan have en positiv
effekt for arbejdsmiljøarbejdet at inddrage
medarbejderne - både i arbejdet med at identificere og håndtere konkrete arbejdsmiljøproblematikker og gennem et bedre samarbejde
blandt medarbejderne og mellem ledere og
medarbejdere.

16

Det kan derfor være relevant at have et øget
fokus på, hvordan man skaber processer til at
inddrage medarbejderne, som både ledere,
medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen
oplever som udviklende.

Studiet er finansieret af Arbejdsmiljø
forskningsfonden.

Samarbejde og finansiering

A mixed-methods realist evaluation of a cluster-rando-

• University of Sheffield, England
•	Københavns Universitet

tion [Epub ahead of print]. Human Relations 2019. Doi:

Referencer
Abildgaard JS, Nielsen K, Wåhlin-Jacobsen CD, Maltesen
T, Christensen KB, Holtermann A. ‘Same, but different’:
mized controlled partici¬patory organizational interven10.1177/0018726719866896.

Sociale dynamikker mellem medarbejdere og ledere påvirker
udbyttet af medarbejderinddragende arbejdsmiljøaktiviteter
Resultater

Betydning for praksis

NFA har undersøgt forskellige aspekter af
samarbejdet mellem medarbejdere og ledere
(førstelinje med direkte medarbejderansvar) i
forbindelse med, at arbejdspladser inddrager
medarbejdere i aktiviteter for at forbedre
arbejdsmiljøet. Resultaterne viser blandt
andet, at

Resultaterne peger på flere vigtige punkter,
som man skal være opmærksom på i forhold til
den effekt, det kan have at inddrage medarbejderne i forbindelse med arbejdsmiljø¬indsatser
på arbejdspladserne. De medarbejderinddragende arbejdsmiljøaktiviteter indebærer fx
forskellige sociale risici for deltagerne, som arbejdspladsen bør gøre en indsats for at håndtere både for at sikre deltagernes trivsel og for
at få en konkret forbedring af arbejdsmiljøet.

• l ederne ofte befinder sig i et krydspres mellem forventninger fra medarbejderne og
fra andre dele af organisationen. Ledere
forsøger aktivt at undgå kritik af, hvordan
de varetager deres rolle i aktiviteterne. De
efterlyser desuden værktøjer, som de kan
bruge.
•	det kan have negative identitetsmæssige
konsekvenser for medarbejderne at engagere sig i fx at implementere handleplaner i
forhold til arbejdsmiljøet. Medarbejdernes
ønske om at undgå negative identitetsmæssige konsekvenser har betydning for, hvilke
praktiske tiltag, der bliver ført ud i livet og
dermed også for det overordnede udbytte af
at inddrage medarbejderne.
•	medarbejdere og ledere i praksis forhandler
om, hvad der kan tælle som ’sand’ viden, og
hvilke definerede problemer og løsningsforslag man på dén baggrund kan blive enige
om.
Baggrund
Medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøarbejdet anbefales bredt og i Danmark er det
påkrævet ved lov. Men forskningen viser, at
den inddragende tilgang ikke altid har den
ønskede effekt, og i nogle tilfælde har det givet
negative resultater.
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Det er derfor vigtigt, at arbejdspladsen supplerer dét at inddrage medarbejderne med andre
virkemidler i deres arbejdsmiljøarbejde. Det
kunne fx være at inddrage eksterne eksperter i
indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet.
Samarbejde og finansiering
•	Institut for Organisation, Copenhagen
Business School.
Projektet finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Referencer
Wåhlin-Jacobsen CD, Abildgaard JS. Only the wearer knows
where the shoes pinches? Deontics and epistemics in discussions of Health and well-being in participatory workplace
settings [Epub ahead of print]. Discourse and Communication 2019. Doi: 10.1177/1750481319876768.
Wåhlin-Jacobsen CD. Open or closed? A social interaction
perspective on line managers’ reactions to employee voice
[Epub ahead of print]. Management Communication Quarterly 2019. Doi: 10.1177/0893318919879901.
Wåhlin-Jacobsen CD. The terms of “becoming empowered”:
How ascriptions and negotiations of employee identities
shape the outcomes of workplace voice activities. Scandinavian Journal of Management 2019;35(3):101059. Doi:
10.1016/j.scaman.2019.101059.
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Arbejdsmiljøindsats havde en effekt på den sociale kapital
mellem ledere og medarbejdere i daginstitutioner
Resultater
Det kan få en positiv effekt på den sociale
kapital mellem ledere og medarbejdere, hvis
medarbejderne bliver inddraget i arbejdsmiljøindsatser, der har fokus på kerneopgaven. Det
kræver dog, at implementeringen af dem er
tilstrækkelig god.
Der var også en sammenhæng mellem højere
social kapital og bl.a. jobtilfredshed.
Det viser en statistisk behandling af data og
analyser udarbejdet som overbygning på et
projekt omkring en arbejdsmiljøindsats i 78
daginstitutioner.
Baggrund
Hovedformålet med de gennemførte analyser
har været at teste, om der kan påvises en effekt på medarbejdernes helbred af en tidligere
gennemført intervention, når man kobler data
fra interventionen med viden fra nationale
sundhedsregistre omkring medarbejdernes
helbred.

I disse studier undersøger forskerne to typer af
social kapital:
1.	Social kapital som ressourcer i relationen
mellem medarbejdere og leder.
2.	Social kapital som ressourcer mellem medarbejdere indbyrdes.
Betydning for praksis
Det er muligt at måle konkrete effekter på
medarbejdernes trivsel, når man gennemfører arbejdsmiljøindsatser, som har fokus på at
understøtte medarbejdernes egen oplevelse af
at kunne prioritere dét, de oplever, som deres
kerneopgave.
					
Referencer
Framke E, Sørensen OH, Pedersen J, Clausen T, Borg V, Rugulies R. Effect of a participatory organizational workplace
intervention on workplace social capital: Post-hoc results
from a cluster randomized controlled trial. BMC Public Health 2019;19:693. Doi: 10.1186/s12889-019-6903-1.
Framke E, Sørensen OH, Pedersen J, Clausen T, Borg V,
Rugulies R. The association of vertical and horizontal workplace social capital with employees' job satisfaction, exhaustion and sleep disturbances: A prospective study. Interna-

Indsatsen involverede det pædagogiske personales egne løsninger til at forbedre kerneopgaven, og forskerne fulgte løbende de enkelte
arbejdspladsers sociale kapital og implementering af indsatsen i 2 år.
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tional Archives of Occupational and Environmental Health
2019;92(6):883-890. Doi: 10.1007/s00420-019-01432-5.
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Natarbejde er forbundet med en øget risiko for
komplikationer under graviditeten
Resultater

Betydning for praksis

Forskere fra blandt andet NFA har undersøgt
sammenhængen mellem natarbejde og komplikationer under graviditeten. Resultaterne
viser, at gravide med

Resultaterne er vigtige for at kunne rådgive
dem, der udarbejder vagtplaner i sundhedssektoren om en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdstiden for gravide ansatte. Det er
også vigtig viden for kvinder i den fødedygtige
alder og for arbejdsmiljøprofessionelle som fx
tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, myndigheder og de relevante faglige
organisationer.

•	
mere end 1 nattevagt om ugen har ca. 30 %
større risiko for at få en ufrivillig abort den
efterfølgende uge
•	
mere end 3 nattevagter i træk har ca. 40 %
større risiko for at få forhøjet blodtryk og
svangerskabsforgiftning, og svært overvægtige gravide er særligt udsatte
•	
nattevagter, især nattevagter på over 12
timer, har ca. 35 % større risiko for at melde
sig syge uafhængigt af andre faktorer
•	
1 nattevagt pr. uge sandsynligvis ikke har
forøget risiko for ufrivillig abort
•	
op til 1 nattevagt pr. uge i gennemsnit i de
første 20 graviditetsuger sandsynligvis ikke
har forøget risiko for forhøjet blodtryk og
svangerskabsforgiftning, med mindre de har
mere end 3 nattevagter i træk eller er svært
overvægtige.
Resultaterne tyder ikke på, at der er nogen
sammenhæng mellem arbejdstid og for tidlig
fødsel.
Baggrund og kontekst
Sammenhængen mellem natarbejde og
komplikationer under graviditeten er undersøgt blandt cirka 20.000 gravide ansatte i de 5 regioner i Danmark via Dansk
Arbejdstids¬Database (DAD). Data blev
koblet med oplysninger fra det medicinske fødselsregister om behandling for komplikationer
under graviditeten.

Samarbejde og finansiering
•	Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
• Københavns Universitet
• Kræftens Bekæmpelse
•	Dansk Ramazzini Center, Aarhus Universitetshospital
• Fertilitetsklinikken – Rigshospitalet
• Region Hovedstadens Psykiatri.
Studiet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Referencer
Begtrup LM, Specht IO, Hammer PEC, Flachs EM, Garde
AH, Hansen J, Hansen ÅM, Kolstad HA, Larsen AD, Bonde
JP. Night work and miscarriage: A Danish nationwide
register-based cohort study. Occupational and Environmental Medicine 2019;76(5):302-308. Doi: 10.1136/oemed-2018-105592.
Specht IO, Hammer PEC, Flachs EM, Begtrup LM, Larsen
AD, Hougaard KS, Hansen J, Hansen ÅM, Kolstad HA, Rugulies R, Garde AH, Bonde JP. Night work during pregnancy
and preterm birth-A large register-based cohort study.
PLoS One 2019;14(4):e0215748. Doi: 10.1371/journal.
pone.0215748

Dansk Arbejdstidsdatabase (DAD) bidrager med ny viden om
arbejdstid for sygeplejersker i de nordiske lande
Resultater
Sammen med kolleger fra Finland og Norge
har forskere fra NFA undersøgt, hvordan arbejdstiden for sygeplejersker tilrettelægges i
de tre lande. Resultaterne viser, at der er forskel både på starttidspunkterne og vagternes
længde og de forskellige typer af vagtskema
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for eksempel andelen af personer, der arbejder
aftenvagter.
Baggrund og kontekst
Natarbejde og skiftearbejde, som inkluderer
nattevagter, er uundgåeligt i mange erhverv.
Det er derfor vigtigt at udbygge vores viden
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om, hvordan natarbejde og skiftearbejde
påvirker vores krop og helbred, så vi kan tilrettelægge arbejdstiden bedst muligt af hensyn til
medarbejdernes helbred og trivsel.

menhængen mellem arbejdstid og risikoen for
helbredsudfald som fx hjertekarsygdom, kræft
og depression.

Betydning for praksis

•
•
•
•

Etableringen af DAD har givet os ny viden om
sammenhænge mellem arbejdstid og helbred
ved at bidrage med mere præcis information
om arbejdstid. Det forventes blandt andet at
udmønte sig i en række konkrete forskningsbaserede anbefalinger omkring arbejdstidens
tilrettelæggelse i 2020.
Kort om Dansk Arbejdstidsdatabase, DAD
Databasen blev oprettet i 2012 og er baseret
på De Danske Regioners registreringer af den
individuelle arbejdstid for alle deres ansatte.
DAD giver forskerne mulighed for at lave analyser baseret på data af høj kvalitet om sam-

Samarbejde og finansiering
Københavns Universitet
Bispebjerg Hospital.
Aarhus Universitetshospital
Kræftens Bekæmpelse.

Referencer
Garde AH, Harris A, Vedaa Ø, Bjorvatn B, Hansen J, Hansen
ÅM, Kolstad HA, Koskinen A, Pallesen S, Ropponen A,
Härmä MI. Working hour characteristics and schedules
among nurses in three Nordic countries - a comparative
study using payroll data. BMC Nursing 2019;18:12. Doi:
10.1186/s12912-019-0332-4.
Larsen AD, Nielsen HB, Garde AH. Skiftearbejde og
helbred. København: Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø, 2019. (NFA-rapport).

Arbejdstiden påvirker risikoen for ulykker blandt
ansatte i sundhedssektoren
Resultater

Baggrund og kontekst

NFA har undersøgt sammenhængen mellem
arbejdstid og risiko for ulykker primært blandt
ansatte på de danske sygehuse og hospitaler.

Det danske sundhedsvæsen tilbyder behandling og pleje døgnet rundt. Derfor har en del
ansatte i sundhedsvæsenet aften- og natarbejde. Det gælder især ansatte på sygehuse
og hospitaler, og det kan være en udfordring
for dem.

Resultaterne viser, at ansatte i sundhedssektoren
•	har ca. 30 % større risiko for at komme på
skadestuen på grund af en ulykke i eller uden
for arbejdstiden efter en uge med en eller
flere aften- eller nattevagter end efter en
uge, hvor de kun har dagvagter.
•	har ca. 40 % støre risiko for at komme på
skadestuen eller dø på grund af en ulykke,
hvis de har fri 11 timer eller mindre mellem to
vagter, end hvis de har 15-17 timer mellem
vagter. Risikoen stiger med 5 % for hver time
man mindsker tiden mellem to vagter.
•	har en større risiko for arbejdsulykker under
aftenvagter (ca. 55 %) og efter quick returns
(ca. 25 %), hvor man har 11 timer eller færre
mellem to vagter.
Det tyder ikke på, at de har en højere risiko
for at komme ud for en ulykke i fritiden efter
aftenvagter, nattevagter eller ved kort tid mellem vagter.
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Betydning for praksis
Resultaterne er vigtige for at kunne tilrettelægge arbejdstiden så sikkert som muligt for
ansatte i sundhedssektoren. Denne viden er
også relevant for ansatte i sundhedssektoren
med skiftearbejde og kort tid mellem vagter,
samt for fx tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, myndigheder og de relevante
faglige organisationer.
Samarbejde og finansiering
•	Københavns Universitet
•	Kræftens Bekæmpelse
•	Aarhus Universitet
•	University of Texas Health Science Center in
Houston, USA.
Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
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Referencer
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Lange arbejdstider i Danmark har ikke negativ effekt på helbred
og ulykker, men natarbejdere har højere risiko for ulykker
Resultater
Overordnet set har lange ugentlige arbejdstider i Danmark ikke en negativ effekt på vores
helbred eller risiko for ulykker. Det gælder
også risikoen for slagtilfælde. På dette punkt
afviger de danske resultater fra international
forskning.
Slagtilfælde omfatter to overordnede diagnoser: blodpropper i hjernen og hjerneblødninger.
Når forskerne så separat på de to sygdomme,
var billedet dog et lidt andet. Her viste det sig,
at der er en øget risiko for hjerneblødninger,
men ikke for blodpropper i hjernen.
Resultaterne bygger på data fra 2,4 % af deltagerne i undersøgelsen, der arbejdede 49-54
timer om ugen og 2,6 %, der arbejdede mere
end 55 timer om ugen. Det er netop personer
med disse arbejdstider, der i internationale studier har været defineret som højrisikogrupper.
Risikoen for at få en hjerneblødning stiger i takt
med antallet af ugentlige arbejdstimer. I forhold til iskæmisk hjertesygdom (som fx blodprop i hjertet og andre sygdomme i hjertet pga.
åreforkalkning) fandt forskerne ikke en øget
risiko ved lange ugentlige arbejdstider. Dog sås
en øget risiko for at få iskæmisk hjertesygdom
for personer med lavere uddannelsesniveau,
når de arbejdede over 48 timer om ugen.
Personer med natarbejde har højere risiko for
ulykker
Personer, der har natarbejde, har 11 % højere
risiko for at komme ud for en ulykke end kolleger, der ikke har natarbejde. Risikoen var stabil
uanset køn, alder eller uddannelse.
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Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem
natarbejde og henholdsvis tidlig død og iskæmisk hjertesygdom, men der var en øget risiko
for, at personer med natarbejde anvendte
blodtrykssænkende medicin.
Forskerne fandt overordnet ingen sammenhæng mellem skiftearbejde og generel brug af
psykofarmaka.
Opdelt på de enkelte typer af psykofarmaka
tyder det dog på, at der kan være en sammenhæng mellem skiftearbejde og øget forbrug af
anti-depressiv medicin og beroligende lægemidler, men samtidig også et mindre forbrug af
angstdæmpende medikamenter.
Baggrund og kontekst
Tidligere forskning af sammenhængen mellem
arbejdstid og iskæmisk hjertesygdom har ikke
vist entydige resultater, så der mangler mere
solide studier på området.
Der mangler også studier, der belyser sammenhængen mellem arbejdstid og ulykker, og
viden om, hvorvidt eventuelle sammenhænge
mellem arbejdstid og negative effekter på
helbredet er påvirket af personernes alder, køn
og uddannelsesniveau.
I forhold til brugen af natarbejde og psykofarmaka er der lavet en del studier, men studierne
er meget forskellige og konkluderer forskelligt,
hvilket også gør det nødvendigt at undersøge
emnet yderligere.
Betydning for praksis
Resultaterne fra dette projekt giver ikke
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grundlag for at ændre på de nuværende anbefalinger om ugentlig arbejdstid eller overtid.
Analyserne understøtter de grænser, der er sat
i det europæiske arbejdstidsdirektiv, hvor den
maksimale tilladte overtid er 48 timer om ugen.
Det er dog muligt, at fx personer med lavt uddannelsesniveau er særligt udsatte og derfor
har en anden risiko.
Samarbejde og finansiering
•	Københavns Universitet
•	Aarhus Universitetshospital
•	Kræftens Bekæmpelse
•	Team Arbejdsliv
•	BAUA. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, Tyskland
•	Lægekonsulenten.dk
•	VIVE. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
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Referencer
Larsen AD, Rugulies R, Hansen J, Kolstad HA, Hansen ÅM,
Hannerz H, Garde AH. Night work and risk of ischaemic heart disease and anti-hypertensive drug use: A cohort study of
145 861 Danish employees [Epub ahead of print]. European
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WHO fastholder:
Natarbejde er sandsynligvis kræftfremkaldende
Resultater
Natarbejde kan være årsag til kræft i brystet,
prostata samt tyk- og endetarm. Især mange
nattevagter i træk, ser ud til at øge risikoen for
at udvikle kræft senere i livet. Det konkluderer en international ekspertgruppe under det
internationale kræftagentur, IARC, på baggrund af en gennemgang af viden fra nyere
videnskabelige studier. Blandt ekspertgruppens medlemmer var professor Anne Helene
Garde fra NFA. Natarbejde er dermed fortsat
placeret på WHO’s liste over skadelige påvirkninger under Gruppe 2A, der omfatter påvirkninger, der sandsynligvis er kræftfremkaldende
for mennesker. Konklusionen stemmer overens
med IARC’s tidligere vurdering fra 2007. Baggrund og kontekst Den seneste spørgeskemaundersøgelse af danskernes arbejdsmiljø og
helbred, Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark
2018, viser, at 7,5 % af de beskæftigede i
Danmark arbejder om natten. De har enten
fast natarbejde eller skiftende arbejdstider, der
omfatter natarbejde. Betydning for praksis I
nogle erhverv er natarbejde og dermed også
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lys om natten et vilkår. Forskning tyder på, at
natarbejde er mindre farligt, hvis man kun har
få nattevagter i træk og i en begrænset årrække. Det er derfor relevant så vidt muligt at
tilrettelægge vagtplanerne, så medarbejderne
har så få nattevagter i træk som muligt, da det
ser ud til at belaste den naturlige døgnrytme
mindst muligt.
Samarbejde
En international ekspertgruppe under det
internationale kræftagentur, IARC, med 27
eksperter fra 16 forskellige lande inklusiv en
ekspert fra NFA.
Referencer
IARC Monographs Vol 124 group, Ward EM, Germolec D,
Kogevinas M, McCormick D, Vermeulen R, Anisimov VN,
Aronson KJ, Bhatti P, Cocco P, Costa G, Dorman DC, Fu L,
Garde AH, Guenel P, Hansen J, Härma M, Kawai K, Khizkhin
EA, Knutsson A, et al. Carcinogenicity of night shift work.
The Lancet Oncology 2019;20(8):1058-1059. Doi: 10.1016/
S1470-2045(19)30455-3
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For lidt dagslys ved indendørs arbejde og natarbejde
kan påvirke trivslen
Resultater
Resultaterne fra denne undersøgelse tyder på,
at beskæftigede med indendørs arbejde bliver
udsat for mindre lys end udendørsarbejdere og
at det kan påvirke deres generelle velvære, humør, vitalitet og læring. Derudover er mangel
på melatonin også mistænkt for at øge risikoen
for kræft, hjertekarsygdomme og diabetes hos
ansatte med natarbejde.
Der er stor forskel på, hvor meget lys vi bliver
udsat for på arbejdet, alt efter om vi arbejder inden- eller udendørs om dagen eller har
natarbejde.
Konkret viser resultaterne, at ansatte med
• u
 dendørs arbejde i gennemsnit fik 4-5.000
lux i dagtimerne om sommeren og 1-2.000
lux om vinteren
• indendørs arbejde i gennemsnit fik 1.000 lux
i dagtimerne om sommeren og 400 lux om
vinteren
• natarbejde i gennemsnit fik under 80 lux i 1050 minutter af arbejdstiden.
Baggrund og kontekst
Lys har stor betydning for vores fysiske og
mentale helbred. Høj udsættelse for lys i dagtimerne kan mindske risikoen for affektive lidelser som fx mani, dyshymi og depression, mens
det kan have en negativ effekt for helbredet,
hvis man bliver udsat for meget lys om natten.
Lys hæmmer nemlig produktionen af hormonet
melatonin, som blandt andet styrer kroppens
døgnrytme. Det sker fx når vi arbejder om natten. Dertil kommer, at mange lægger sig til at
sove, når de kommer hjem efter natarbejde og
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dermed automatisk bliver udsat for mindre lys i
dagtimerne sammenlignet med, når de arbejder om dagen.
Betydning for praksis
Denne viden om manglen på udsættelse for lys
på indendørs arbejdspladser kan med fordel
formidles videre til
•	de relevante brancher med henblik på at
øge lyssætningen på nuværende indendørs
arbejdspladser
•	bygherrer og arkitekter, så de har den viden
med sig i forbindelse med renovering af
eksisterende bygninger og opførelse af nye
arbejdspladser.
Samarbejde og finansiering
•	Aarhus Universitet
•	Aarhus Universitets Hospital
•	Bispebjerg Hospital
•	VELUX A/S
•	Københavns Universitet
•	Aalborg Universitet.
Undersøgelsen er finasieret af Arbejdsmiljø
forskningsfonden, Aarhus Universitet og
NordForsk.
Referencer
Daugaard S, Markvart J, Bonde JP, Christoffersen J, Garde
AH, Hansen ÅM, Schlünssen V, Vestergaard JM, Vistisen
HT, Kolstad HA. Light exposure during days with night,
outdoor, and indoor work. Annals of Work Exposures and
Health 2019;63(6):651-665. Doi: 10.1093/annweh/wxy110.
Vested A, Schlünssen V, Burdorf A, Andersen JH, Christoffersen J, Daugaard S, Flachs EM, Garde AH, Hansen ÅM,
Markvart J, Peters S, Stokholm Z, Vestergaard JM, Vistisen
HT, Kolstad HA. A quantitative general population job exposure matrix for occupational daytime light exposure. Annals
of Work Exposures and Health 2019;63(6):666-678. Doi:
10.1093/annweh/wxz031
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Muskelog skelet
besvær
og fysisk
arbejdsbelastning
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Muskel- og skeletbesvær og
fysisk arbejdsbelastning
Introduktion til forskningsområdet
NFA’s forskning i muskel- og
skeletbesvær og fysisk arbejds
belastning fokuserer på at øge
den eksisterende viden om

•	hvordan man kan optimere
arbejdspladsernes mulighed
for at implementere den viden,
NFA bidrager med

•	hvilke risikofaktorer i arbejdet, der
har betydning for, om medarbej
derne får smerter i muskler og led

•	hvilken betydning et langt
arbejdsliv har for ældre
medarbejderes tilknytning til
arbejdsmarkedet.

•	hvilke konkrete initiativer på
arbejdspladsen, der kan være
med til at forebygge eller mindske
smerterne
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Væsentlige forskningsresultater i 2019
Fysisk krævende plejearbejde øger risikoen for at forlade
arbejdsmarkedet før tid blandt ansatte i ældreplejen
Resultat
Medarbejdere over 45 år, som udfører fysisk
anstrengende plejearbejde, har ca. dobbelt så
høj risiko for at få nedsat arbejdsevne sammenlignet med medarbejdere over 45 år, som
ikke udfører fysisk anstrengende plejearbejde,
og dermed risiko for at forlade arbejdsmarkedet før tid.
Det viser en undersøgelse, hvor forskerne
brugte data fra spørgeskemaundersøgelsen
’Arbejde i ældreplejen’, som NFA gennemførte
i 2005. Analysen inkluderede ca. 4.000 raske
kvindelige medarbejdere i ældreplejen, som
var involveret i plejearbejde (primært SOSU’er). I undersøgelsen indgik også data fra
Beskæftigelsesministeriets DREAM-register.
Hvad angår det psykosociale arbejdsmiljø ser
det ud til, at en vis grad af følelsesmæssige
krav i arbejdet har en positiv effekt på yngre
medarbejderes arbejdsevne sammenlignet
med ikke at have følelsesmæssige krav, hvilket
muligvis skyldes, at arbejdet med patienter
opleves mere meningsfyldt end ikke at have
patienter.
Resultaterne tyder ikke på, at det psykosociale
arbejdsmiljø er afgørende for, om medarbejderne forlader arbejdsmarkedet før tid.

førtidige afgang fra arbejdsmarkedet. I dette
projekt har NFA undersøgt sammenhængen
mellem fysiske og psykosociale faktorer i plejearbejdet i ældreplejen og risikoen for nedsat
arbejdsevne hos medarbejderne.
Betydning for praksis
I Danmark er der mangel på både SOSU’er og
sygeplejersker; og høje fysiske belastninger i
arbejdet blandt denne gruppe medarbejdere
med plejearbejde er fortsat en udfordring i arbejdsmiljøet. Af den grund bør der fremadrettet fortsat være fokus på at mindske de fysiske
belastninger gennem et bedre arbejdsmiljø,
hvor der stilles de nødvendige tekniske hjælpemidler til rådighed og gives mulighed for, i tilrettelæggelsen af arbejdstiden, at styrke eller
vedligeholde den fysiske kapacitet, herunder
træning i arbejdstiden.
Samarbejde og finansiering
Undersøgelsen er finansieret af satspulje
midler.
Reference
Andersen LL, Villadsen E, Clausen T. Influence of physical
and psychosocial working conditions for the risk of disability
pension among healthy female eldercare workers: Prospective cohort [Epub ahead of print]. Scandinavian Journal of
Public Health 2019. Doi: 10.1177/1403494819831821

Baggrund og kontekst
Der er mange diskussioner om, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der betyder mest for den

Smerter hver måned er udbredt blandt ansatte i ældreplejen
Resultat
En tredjedel af ca. 275 medarbejdere fra 20
plejecentre i ældreplejen i Danmark oplyste
hver måned i løbet af et år, at de havde smerter
i lænderyg eller nakke og skuldre.
En fjerdedel af medarbejderne oplyste hver
måned i løbet af et år, at de havde smerter i
både lænderyg eller nakke og skuldre.

Muskel- og skeletbesvær

18 % af medarbejderne oplyste, at de hver måned i løbet af et år havde smerter i et omfang,
der hæmmede dem i at udføre deres arbejde.
Det viser en undersøgelse blandt over 275
medarbejdere fra 20 plejecentre i ældreplejen
i Danmark. Hver måned igennem et år oplyste de forskerne om graden af smerter i deres
lænderyg, nakke og skuldre.
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artikler
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rapporter

Baggrund og kontekst
Det er tidligere påvist, at en betydelig andel af
medarbejderne inden for ældreplejen oplever
smerter i en sådan grad, at de ofte må melde
sig syge, og at mange oplever, at smerterne
varierer over tid. For at kunne kortlægge, hvor
hyppigt smerterne opstår og hvilken betydning, de har for medarbejdernes arbejdsevne,
er der brug for at gentage målingen af deres
smerter over tid.
I de eksisterende studier af smerter blandt
ansatte i ældreplejen har forskerne typisk målt
medarbejdernes smerter en eller to gange
inden for et år. For at få en fyldestgørende
kortlægning af smerterne hos de deltagende
medarbejdere, var det derfor relevant at
undersøge, hvor hyppigt de havde smerter og
hvilken karakter deres smerter havde gennem
en længere tidsperiode.
Betydning for praksis
Resultaterne fra denne undersøgelse tyder på,
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at der er et stort behov for at styrke indsatsen for at forebygge og mindske smerter i
bevægelsesapparatet blandt medarbejdere i
ældreplejen. Dette kan være gennem at styrke
det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø og
kropslig kompetenceudvikling gennem fysisk
træning.
Samarbejde og finansiering
• Syddansk Universitet
• Erasmus University Medical Centre, Holland.
Undersøgelsen er finansieret af satspulje
midler.
Reference
Rasmussen CDN, Karstad K, Søgaard K, Rugulies R,
Burdorf A, Holtermann A. Patterns in the occurrence and
duration of musculoskeletal pain and interference with
work among eldercare workers - A one-year longitudinal
study with measurements every four weeks. International Journal of Environmental Research and Public Health
2019;16(16):2990. doi: 10.3390/ijerph16162990

Medarbejderinddragende ergonomi med fokus på kerne
opgaven kan mindske sygefravær, der skyldes smerter
Resultat
Et mindre sygefravær på gennemsnitlig 0,4
dage pr. måned pr. vuggestuemedarbejder på
grund af smerter. Det var det målbare resultatet efter en intervention, hvor 200 ledere og
medarbejdere i 16 vuggestuer i Københavns
Kommune gennem 5 måneder i fællesskab
satte fokus på ergonomi koblet til kerneopgaven. Til sammenligning lå sygefraværet inden
interventionen på gennemsnitlig ca. 0,6 dage
pr. måned på grund af smerter.
Af de deltagende ledere og medarbejdere
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rapporterede 58 %, at de havde arbejdet med
at forbedre nogle dårlige arbejdsformer, som
de ikke tidligere havde forsøgt at løse, og 50
% rapporterede, at nye konkrete arbejdsprocedurer var blevet implementeret. Der var
ingen målbare effekter på smerter eller fysisk
anstrengelse i arbejde.
Hovedparten af de medarbejdere og ledere,
der deltog i indsatsen, var meget tilfredse (78
%) og syntes, at indsatsen var relevant (82
%), og størstedelen (92 %) ville også anbefale
indsatsen til andre vuggestuer.
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Baggrund og kontekst

Betydning for praksis

Personalet i danske vuggestuer oplever, at de
har et fysisk krævende arbejde og ofte har
smerter i kroppen, hvilket, ifølge tidligere undersøgelser, er årsagen til en betydelig del af
sygemeldingerne blandt personalet.

Resultaterne fra dette projekt kan anvendes
som inspiration til at forebygge sygefravær i
vuggestuer og i andre brancher, hvor medarbejdere ofte oplever smerter.

Der eksisterer ikke meget forskningsbaseret
viden om, hvordan man bedst mindsker de fysiske belastninger i arbejdet, smerterne i kroppen og sygefraværet på grund af smerterne
blandt personalet i danske vuggetuer. Det har
derfor også været svært at komme med anbefalinger, der mindskede disse udfordringer.

• Arbejdsmiljø København (AMK)
• Vrije Universiteit Amsterdam, Holland.

Samarbejde og finansiering

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Reference
Rasmussen CDN, Sørensen OH, van der Beek AJ, Holter-

Formålet med interventionen var gennem 3
workshops for medarbejderne at fremme gode
ergonomiske løsninger koblet til kerneopgaven. Det kunne fx være at gøre børnene mere
selvhjulpne gennem det pædagogiske arbejde,
så pædagogerne ikke skal løfte børn så ofte
og arbejder mindre foroverbøjet og liggende
på knæ.

mann A. The effect of training for a participatory ergonomic
intervention on physical exertion and musculoskeletal pain
among childcare workers (the TOY project) - a wait-list
cluster-randomized controlled trial [Epub ahead of print].
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health
2020. Doi: 10.5271/sjweh.3884

Stærke og konstante smerter øger risikoen for
sygefravær og nedsat arbejdsevne
Resultat
Medarbejdere med stærke og konstante
smerter havde i gennemsnit 1,5 dags sygefravær om måneden, mens medarbejdere med få
smerter i gennemsnit havde 0,1 dags sygefravær om måneden. Disse medarbejdere med
stærke og konstante smerter risikerer også at
få en betydeligt forringet arbejdsevne sammenlignet med kolleger, der har få smerter.
Det viser en undersøgelse blandt over 700
medarbejdere fra industri, rengøring og transport, som hver måned gennem et år har oplyst
om graden af smerter i nakke og skuldre.
Baggrund og kontekst
Det er veldokumenteret, at en stor andel af
medarbejderne inden for rengøring, industri og
transport oplever smerter og oftere har sygefravær og nedsat arbejdsevne sammenlignet
med brancher, hvor det primært er stillesiddende arbejde. Det er også veldokumenteret,
at medarbejdernes smerter kan variere meget
over tid.
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Der manglede imidlertid viden om, hvilken betydning smerter blandt medarbejderne har for
deres sygefravær og arbejdsevne, når smerterne varierer gennem en længere tidsperiode.
Betydning for praksis
Fremtidige indsatser for at mindske sygefraværet og forbedre arbejdsevnen inden for
industri, rengøring og transport bør omfatte
tiltag, der retter sig specifikt mod medarbejdere med stærke og konstante smerter i nakke
og skuldre.
Samarbejde og finansiering
• Gävle Universitet, Sverige.
Undersøgelsen er finansieret af satspulje
midler.
Reference
Hallman DM, Holtermann A, Dencker-Larsen S, Jørgensen
MB, Rasmussen CDN. Are trajectories of neck-shoulder
pain associated with sick leave and work ability in workers?
A 1-year prospective study. BMJ Open 2019;9(3):e022006.
Doi: 10.1136/bmjopen-2018-022006
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Psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet kan ikke
mindske de fysiske krav i arbejdet
Resultat
For medarbejdere med manuelt arbejde er det
den specifikke jobgruppe, altså om det fx er
byggeri, rengøring eller affaldshåndtering, der
har størst betydning for de fysiske krav, som de
udsættes for i arbejdet. Psykosociale faktorer,
som større indflydelse i arbejdet og bedre social støtte, har derimod ikke nogen betydning
for de fysiske krav i arbejdet.
Det viser resultaterne af en undersøgelse, hvor
forskerne ud fra tekniske målinger af medarbejdernes bevægelser over flere døgn i en
række jobs med varierende manuelt arbejde
har undersøgt de fysiske krav i arbejdet. Graden af indflydelse og social støtte blev målt
gennem spørgeskemaer.
Baggrund og kontekst
Forskning har tidligere vist, at høje fysiske krav
i arbejdet øger risikoen for, at medarbejdere
får smerter i kroppen, øget sygefravær og må
forlade arbejdsmarkedet før tid. Det er derfor
relevant at udvikle nye forebyggende tiltag,
der kan medvirke til at mindske høje fysiske
krav i arbejdet og dermed give medarbejdere,
som har et job med høje fysiske krav, mulighed
for at blive længere på arbejdsmarkedet.
Flere tidligere undersøgelser tyder også på,
at psykosociale faktorer, som fx indflydelse på
arbejdet og social støtte i arbejdet, kan være

med til at mindske høje fysiske arbejdskrav.
Det kan fx ske ved, at arbejdspladsen tilrettelægger arbejdet bedre og fx sikrer en mere
jævn fordeling af de fysisk krævende arbejdsopgaver mellem medarbejderne. Dette er
tidligere kun blevet undersøgt i spørgeskemaundersøgelser.
Betydning for praksis
Resultaterne fra projektet tyder på, at der
sandsynligvis skal andre typer af indsatser til
end de undersøgte. Det kunne fx være at anvende hjælpemidler eller organisere arbejdet
anderledes – fx med jobrotation.
Det er dog vigtigt at præcisere, at en bedre
tilrettelæggelse af arbejdet i forhold til medarbejdernes smerter og funktionsniveau kan
være med til at forebygge smerter og sygefravær.
Samarbejde
• Ghent University, Belgien
• Gävle Universitet, Sverige
• La Trobe University, Australien.
Reference
Clays E, Hallman D, Oakman J, Holtermann A. Objectively
measured occupational physical activity in blue-collar workers. What is the role of job type, gender and psychosocial
resources? [Epub ahead of print]. Applied Ergonomics 2019.
Doi: 10.1016/j.apergo.2019.102948.

Sammenfatning af praksis- og evidensbaseret viden til brug
for rådgivningen om smerter i muskler og led
Resultat
Resultatet af projektet består af
1.	en sammenfatning af den eksisterende
viden på grundlag af en litteraturgennemgang om smerter og forebyggelse og
håndtering af smerter
2.	anbefalinger til, hvordan man gennemfører en helhedsorienteret arbejdsmiljøråd
givning
3.	inspiration til at udforme konkrete råd,
spørgsmål og metoder til arbejdsmiljø

Muskel- og skeletbesvær

rådgiverne, som de kan anvende i deres
rådgivning.
Sammenfatningen af den eksisterende viden
om smerter og forebyggelse og håndtering af
smerter (litteraturgennemgangen) viser, at:
• d
 er er svag evidens for, at hovedparten af de
problemer i arbejdsmiljøet, som er relateret
til smerter i muskler og led, forårsager smerter direkte og uafhængigt af øvrige faktorer
som fx psykosociale faktorer
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• d
 er er et tydeligt billede af, at psykosociale
faktorer har en stor betydning for, om medarbejdere udvikler smerte
• der er større sandsynlighed for at opnå
succes med at mindske arbejdsrelaterede
smerter i muskler og led, hvis arbejdspladsen
gennemfører en flerstrenget intervention
(flere samtidige indsatser) frem for en enkeltstående intervention.
Baggrund og kontekst
Andelen af medarbejdere med arbejdsrelaterede smerter i muskler og led har været uforandret gennem mange år, selvom der har været
stort fokus på denne arbejdsmiljøudfordring
fra flere sider.
Arbejdsmiljørådgiverne har generelt efterspurgt en fælles evidensbaseret viden om
indsatser, der har en veldokumenteret effekt
på smerter i muskler og led og øget viden om
implementering af en sådan viden på arbejdspladsen.

og som hjælper med at gennemføre organisatoriske indsatser på danske arbejdspladser.
Derudover er anbefalingerne mest velegnede
til brug for indsatser på store og mellemstore
arbejdspladser, som har en arbejdsmiljøorganisation.
Pjecen ’Anbefalinger til rådgivning om smerter i
muskler og led på arbejdspladsen – en sammenfatning af evidens og praktiske erfaringer’
kan downloades fra NFA’s hjemmeside.
Samarbejde og finansiering
• Arbejdsmiljørådgiverne
• En lang række institutioner og virksomheder
samt parter fra arbejdsgiver og arbejdstagerside har bidraget til projektet.
Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Referencer
Rasmussen CDN, Svendsen MJ, Schmidt KG, Holtermann
A. Is there consensus among occupational health and safety

Danske arbejdsmiljørådgivere er en heterogen
gruppe, som anvender en bred vifte af tilgange
og metoder. Af den grund er der et behov for
at give arbejdsmiljørådgivere i Danmark et
bedre fagligt grundlag i deres arbejde med at
forebygge og mindske smerter i muskler og led
på danske arbejdspladser.

professionals in Denmark for prevention and handling of

Betydning for praksis

praktiske erfaringer. København: Det Nationale Forsknings-

Projektets resultater er samlet i en pjece, der
primært retter sig mod arbejdsmiljørådgivere,
som arbejder med smerter i muskler og led,

musculoskeletal disorders at workplaces? (Videnskabelig
artikel, der forventes offentliggjort i 2020).
Schmidt KG, Rasmussen CDN. Praksis- og evidensbaserede anbefalinger i rådgivning om muskelskeletbesvær
på arbejdspladsen (PERMA). (NFA-rapport, der forventes
offentliggjort i 2020).
NFA. Anbefalinger til rådgivning om smerter i muskler og
led på arbejdspladsen - en sammenfatning af evidens og
center for Arbejdsmiljø, 2019. Pjecen kan downloades fra
NFA’s hjemmeside: https://nfa.dk/da/Vaerktoejer/Andrevaerktoejer/Pjece-med-anbefalinger-til-raadgivning-omsmerter-i-muskler-og-led

Mere tilgængelige hjælpemidler og godt samarbejde kan
mindske risiko for akutte rygskader hos hospitalspersonale
Resultater
•	Der er en klar sammenhæng mellem antallet af
forflytninger af patienter og risikoen for, at der
opstår en akut rygskade under forflytningen.
•	Gode samarbejdsrelationer mellem kollegerne kan være en beskyttende faktor i forhold
til forebyggelse, fordi forflytningerne derved
muligvis foregår mere sikkert.
•	Det klassiske hjælpemiddel ’glidestykket’ er
det hjælpemiddel, der oftest mangler, når
det går galt.

Muskel- og skeletbesvær

Det viser resultater fra et projekt – herunder
et ph.d.-projekt – som NFA har gennemført
for at undersøge hjælpemidlers potentiale for
at forebygge forflytningsulykker og forbedre
sundhedsarbejderes arbejdsmiljø. Forskerne
fulgte 2.000 hospitalsansatte via spørgeskemaer, som de besvarede hver 14. dag igennem
et år.
Baggrund og kontekst
Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter
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og –hjælpere (SOSU’er) i sundhedsvæsenet
repræsenterer nogle af de jobgrupper, som har
arbejde, der belaster ryggen. Akutte skader i
ryggen kan eksempelvis ske i forbindelse med
fx at flytte borgere eller patienter i sengen eller
til og fra sengen.
Undersøgelser har også tidligere vist, at medarbejderne er udsat for en høj fysisk belastning
i lænderyggen ved den form for arbejde, og
at den høje fysiske belastning har en negativ
effekt på medarbejdernes helbred, jobtilfredshed og livskvalitet.

teknologiske hjælpemidler en relativ lav fysisk
belastning af lænderyggen og beskytter medarbejderne mod smerter i lænderyggen.
•	at udvikle gode samarbejdsrelationer mellem
kollegerne, som kan være med til at forebygge, at medarbejdere får akutte skader
ved forflytninger af patienter. Det er derfor
vigtigt at udvikle en kultur, hvor samarbejdet
fremmes.
Finansiering
Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Betydning for praksis

Reference

Undersøgelsens resultater tyder på, at der er
et potentiale for at forebygge akutte skader
blandt sundhedspersonalet i forbindelse med
forflytninger af patienter. Potentialet for forebyggelse kan dreje sig om

Andersen LL, Vinstrup J, Villadsen E, Jay K, Jakobsen MD.

•	at sikre, at medarbejderne har let adgang til
traditionelle hjælpemidler, som fx glidestykker
og teknologiske hjælpemidler, som fx ’intelligente’ senge og loftlifte. Især medfører de

Physical and psychosocial work environmental risk factors
for back injury among healthcare workers: Prospective
cohort study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019;16(22):4528. Doi: 10.3390/
ijerph16224528
Vinstrup J. Patient transfer: Risk of back injury and low-back
pain in healthcare workers. Aalborg: Aalborg University;
National Research Centre for the Working Environment,
2019.

Seks strategier til forebyggelse af akut fysisk overbelastning
på social- og sundhedsområdet
Resultater
Ved hjælp af kvalitative interviews med ledere
og medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet har forskerne afdækket mulige
årsager til akut fysisk overbelastning blandt
sundhedsarbejdere og mulige strategier til at
forebygge denne overbelastning.
Sammenfattet viser interviewene blandt
andet at:
•	en akut fysisk overbelastning er en uforudset
eller pludselig bevægelse, der kan medføre
smerter eller skader på kroppen
•	den akutte fysiske overbelastning bl.a. opstår, når medarbejderne forflytter borgere
og patienter uden den nødvendige risiko
vurdering og planlægning
•	den manglende risikovurdering er en væsentlig årsag til akut fysisk overbelastning
•	der er en række relevante faktorer, som fx
ændring af negative arbejdsvaner, prioritering af forflytninger og hjælpemidler, brugen

Muskel- og skeletbesvær

af egne eller borgerens/patientens ressourcer og opbakning fra ledelsen, der skal være
til stede for at forebygge akut fysisk overbelastning.
På baggrund af resultaterne af interviewene
har forskerne udarbejdet seks forebyggende
strategier til medarbejdere på social- og
sundhedsområdet, der dog ikke er forskningsmæssigt testet for, om de virker. Disse strategier sætter fokus på baggrunden for akutte
opståede overbelastninger blandt sundhedspersonalet samt hvad der kan gøres for at
forebygge. De seks strategier omhandler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Travlhed
Planlægning
Brugen af hjælpemidler
Borger eller patient som ressource
Kroppen som ressource
Ledelsesstøtte.
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Baggrund og kontekst
Stærke smerter, tvungen hvile og sygedage
kan være konsekvensen for sundhedsarbejdere, hvis de foretager en uheldig forflytning.
Betydning for praksis
Resultaterne fra projektet er relevante at inddrage i indsatsen for at mindske risikoen for
akut fysisk overbelastning og sætte fokus på
samspillet mellem kerneopgaverne i arbejdet
og arbejdsmiljøet på social- og sundhedsområdet.
Resultaterne er let tilgængelige i to produkter:
1.	I rapporten ’Forebyggelse af akut fysisk
overbelastning på social- og sundhedsområdet’.
2.  podcastserien ’Forflyt med omtanke’, der
i otte afsnit sætter fokus på forskellige
aspekter i forhold til at forebygge skader,

Muskel- og skeletbesvær

uheld og akut fysisk overbelastning på
social- og sundhedsområdet [www.forlfyt.
dk/podcast]. Podcastserien er udarbejdet
BFA Velfærd & Offentlig administration og
er baseret på resultaterne fra NFA’s undersøgelse.
Samarbejde og finansiering
• BFA Velfærd og Offentlig administration.
Undersøgelsen er finansieret af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA Velfærd og Offentlig administration).
Reference
Wilstrup NMG, Larsen DB, Jakobsen MD. Forebyggelse af
akut fysisk overbelastning på social- og sundhedsområdet.
København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2019.
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Arbejdsulykker og sikkerhedskultur
Introduktion til forskningsområdet
Målet med NFA’s forskning i
arbejdsulykker og sikkerheds
kultur er at overføre forskningsviden til praktisk forebyggelse på
danske arbejdspladser ved at
•	udvikle og omsætte evidensba
seret viden om forebyggelse af
arbejdsulykker til 'best practice'
•	bidrage til at udvikle kompeten
cerne på danske arbejdspladser
inden for forebyggelse af arbejds
ulykker
•	udvikle dialogværktøjer og
redskaber, som både offentlige
og private brugere af forsknings
viden – arbejdspladser såvel som
arbejdsmiljøprofessionelle - kan
anvende i dette arbejde
•	udvikle indikatorer på proaktive
mål for sikkerhed.

Arbejdsulykker og sikkerhedskultur

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 effek
terne af en indsats for at forebyg
ge ulykker selv under foranderlige
og dynamiske forhold.
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Væsentlige forskningsresultater i 2019
Arbejdsmiljømæssige udfordringer som følge af
automatisering og digitalisering
Resultater

Baggrund og kontekst

En undersøgelse fra NFA viser, at nye teknologier som automatisering og digitalisering forandrer både arbejdets indhold og organisering
og dermed også de risici, som vi bliver udsat
for på jobbet. Undersøgelsen er primært baseret på et snowball-review over viden om nye
teknologiers betydning inden for fem brancher,
som repræsenterer hver deres overordnede
typer af arbejde.

Indførelsen af nye teknologier har gennem
tiden haft stor indflydelse på vores måder at
arbejde på. Formålet med studiet har været at
bidrage til en diskussion af de mulige positive
og negative konsekvenser af automatisering
og digitalisering på arbejdspladserne samt
fremhæve særlige samfundsmæssige udfordringer og opmærksomhedspunkter.

Resultaterne peger på, at

Den teoretiske forståelse af, at teknologi og
sociale systemer hænger uløseligt sammen,
viser, at der i høj grad er tale om en indbygget dynamik, som aktivt skal modificeres, hvis
vi skal undgå skadelige konsekvenser af ny
teknologi på arbejdsmiljøet i fremtiden. Det
kan fx ske ved, at arbejdspladserne udvikler
en mere tydelig strategi for og bedre processer til implementering af nye teknologier, så
arbejdspladsen først høster de positive effekter
af nye teknologier, når teknologierne er fuldt
implementeret.

•	nye teknologier ændrer det, som medarbejderne opfatter som kernen i arbejdet. I nogle
situationer kan teknologierne bidrage til at
styrke det rehabiliterende arbejde over for
borgerne, fordi eksempelvis automatiske
senge tager sig af de mere praktiske opgaver.
•	nye teknologier til at håndtere fx tunge løft
og andre manuelle arbejdsopgaver kan
mindske de fysiske belastninger i arbejdet.
Potentialet bliver dog sjældent udnyttet fuldt
ud, pga. fastlagte krav til arbejdstempo og
arbejdsmængde, der begrænser den enkelte
medarbejders indflydelse og fleksibilitet i
arbejdet.
•	nye teknologier i både relations- og i produktionsarbejdet åbner mulighed for, at en del
medarbejdere oparbejder nye ekspertiser og
specialiserer sig.
•	antallet af jobs til lavtuddannede falder
markant, og der bliver færre medarbejdere
med et mellemtrin af kompetencer og flere
medarbejdere med specialiserede eller ledelsesmæssige funktioner.

Betydning for praksis

Finansiering
Undersøgelsen er finansieret af satspulje‑
midler.
Referencer
Ajslev, JZN., Sundstrup, E., Johansen, HH., Sørensen, K.,
Jensen, KA, Poulsen, OM. Arbejdsmiljømæssige udfordringer som følge af automatisering og digitalisering – En
rapport om trends og tendenser med relevans for fremtidens
arbejdsmarked. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2019. (NFA-rapport).
Ajslev JZN, Højbjerg H, Andersen MF, Andersen LL,
Poulsen OM. Occupational identities and physical exertion in (re)configurations of new technologies in eldercare.
Nordic Journal of Working Life Studies 2019;9(4):19-37. Doi:
10.18291/njwls.v9i4.117778
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6

videnskabelige
artikler

1

1

rapport

bogkapitler

Nye arbejdsformer blandt unge har konsekvenser
for arbejdsmiljøet
Resultater
Unge, der udfører og udveksler deres arbejdskraft på digitale platforme, har en række
udfordringer i deres arbejdsmiljø. Det viser
en undersøgelse baseret på interviews med
14 unge (18-29-årige) fra de nordiske lande.
Samtidig kan de være vanskelige at nå i forbindelse med det traditionelle forebyggende
arbejdsmiljøarbejde herunder også tilsyn og
kontrol fra Arbejdstilsynet.
Især YouTubere og influencere oplever, at
der er en uklar skillelinje mellem arbejde og
privatliv. En mindre del af de unge arbejder i
kortere tidsperioder og har forskellige former
for fleksible ansættelsesformer. Disse nye måder at organisere arbejdet på betyder også, at
ansvaret for arbejdsmiljøet bliver mere utydeligt både for dem, der udfører arbejdet på
de digitale platforme, og for myndigheder og
andre aktører på arbejdsmiljøområdet.
De interviewede unge er typisk løst tilknyttet
traditionelle arbejdspladser. De oplever ikke,
at de belastninger og skader, de får qua deres
arbejde, er knyttet til arbejdsmiljøet, så de
udnytter heller ikke de muligheder der er for at
få hjælp til at forbedre deres arbejdsmiljø.

unge, for på den måde at bidrage til et mere
bæredygtigt arbejdsliv.
Betydning for praksis
På baggrund af resultaterne fra denne undersøgelse anbefaler forskerne, at
•	der udarbejdes strategier til at forebygge arbejdsmiljøproblemer relateret til nye arbejdsformer og atypisk arbejde blandt unge
•	det fremover skal være muligt at integrere
love, regler og vejledninger med de algoritmer, der anvendes på de digitale platforme.
Digitale platforme giver netop mulighed for
at finde digitale løsninger til information om
love, regler og guidelines om arbejdsmiljø via
digitale platforme i det øjeblik, hvor brugere
bestiller opgaver, eller hvor unge byder på
opgaver.
Samarbejde og finansiering
•
•
•
•
•

Aalborg Universitet
Roskilde Universitet
Göteborg Universitet, Sverige
University of Iceland, Island
NORCE, Norwegian Research Centre, Norge.

Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Baggrund og kontekst

Referencer

Det er velkendt, at globale forandringer på
arbejdsmarkedet og nye arbejdsformer først
bliver synlige blandt unge arbejdstagere, og
derefter breder sig til alle aldersgrupper.

Nielsen ML, Nielsen LY, Holte KA, Andersson Å, Gudmunds-

Formålet med en fælles nordisk forskningsindsats har været at bidrage til grundlaget for, at
de nordiske lande kan planlægge og gennemføre politiske initiativer og indsatser rettet mod
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son G, Heijstra TM, Dyreborg J. New forms of work among
young people: Implications for the working environment.
Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2019. (Nord: 025).
Nielsen, M. L., Dyreborg, J., & Lipscomb, H. J. Precarious
work among young Danish employees – A permanent or
transitory condition? Journal of Youth Studies 2018; 22(1):
7-28. Doi: 10.1080/13676261.2018.1469739.
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Kemisk arbejdsmiljø
Introduktion til forskningsområdet
Formålet med NFA’s forskning på
dette område er, at
•	afdække og kortlægge de væ
sentligste udsættelser for kemiske
og biologiske stoffer og materia
ler i arbejdsmiljøet i Danmark
•	undersøge, hvordan de påvirker
helbredet
•	undersøge, hvordan man kan
forebygge skadelige effekter af
væsentlige udsættelser.
Forskningen i nanosikkerhed foku
serer blandt andet på at udrede
helbredsmæssige risici ved at blive
udsat for nanopartikler, nanomate

Kemisk arbejdsmiljø

rialer og ultrafine partikler i arbejdsmiljøet, kortlægge deres anvendelse
i Danmark, arbejdspladsmålin
ger og afdække toksikologiske
virkningsmekanismer, så man kan
klassificere nanomaterialer i forskel
lige risikogrupper.
NFA’s mikrobiologiske forskning
fokuserer blandt andet på at iden
tificere arbejdsmiljøer i Danmark,
hvor der er en høj udsættelse, måle
udsættelsen, undersøge mekanis
merne bag skadelige helbreds
effekter og komme med anbefa
linger til forebyggelse baseret
på målinger af bioaerosoler på
arbejdspladser.
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Væsentlige forskningsresultater i 2019
Kemi og nanosikkerhed

Forøget luftforurening i dieseldrevne togvogne
Resultater
Luftforureningen er markant højere i passagervogne drevet af dieseltog sammenlignet
med elektriske tog, hvilket havde en helbredsmæssig effekt. Det viser en undersøgelse med
29 deltagere, som rejste som passagerer 6 timer af gangen med hhv. eltog og dieseldrevne
tog tre dage i træk.
Luften i passagervogne trukket af dieseltog
indeholdt ca.
•
•
•
•

23 gange flere ultrafine partikler
6 gange mere sod (kulstof)
3 gange mere nitrogendioxid (NO2)
8 gange mere nitrogenoxider (NOx).

Efter at have kørt tre dage i dieseldrevne passagervogne,
•	
kunne deltagerne i gennemsnit udånde 3,6 %
mindre luft i løbet af 1 sekund (FEV1) sammenlignet med, når de sad i eldrevne tog, og
den maksimale udåndingshastighed faldt
med 5,6 % (PEF).
•	
havde deltagerne et højere niveau af DNAskader i blodcellerne, som er en biomarkør
for en kræftfremkaldende påvirkning. Niveauet steg i gennemsnit med 46 %.
•	
ændrede et af flere mål for hjerterytmevariationen sig hos deltagerne. Den ændrede
hjerterytmevariation ses ved mange forskellige påvirkninger og har ikke sikker klinisk
betydning.
Baggrund og kontekst
Luftforurening kan påvirke luftvejene og øge
risikoen for blandt andet astma, lungekræft
og hjertekarsygdom. De helbredsmæssige
effekter af luftforureningen hænger blandt
andet sammen med størrelsen på de partikler,
som findes i den, og her udgør udstødning fra
dieselmotorer et problem.

gør, at partiklerne kan trænge dybere ned i
lungerne og igangsætte biologiske processer,
som kan påvirke helbredet negativt. Det er
baggrunden for, at det internationale kræftagentur, IARC, i 2014 klassificerede dieseludstødning som kræftfremkaldende for mennesker (klassifikationsgruppe 1).
Dokumentationen for dieseludstødnings farlighed er baggrunden for, at forskere i samarbejde med DSB har
•	
undersøgt graden af luftforurening i passagervogne trukket af diesellokomotiver
•	
undersøgt de helbredsmæssige effekter af
at være udsat for luftforurening i passagervogne trukket af dieseldrevne tog.
Denne undersøgelse er gennemført i togvogne
drevet af ME-dieseltog, som blev sat i drift i
1981. I 2017 var 33 af dem stadig i drift.
Betydning for praksis
Resultaterne viser, at niveauerne af luftforureningen er markant højere i passagervogne
trukket af dieseltog sammenlignet med elektriske tog, og at den påvirker biomarkører for
DNA-skade, lungefunktion og hjerterytmevariation hos deltagerne i undersøgelsen.
DSB er ved at udfase ME-diseltog og de forventer at erstatte disse med elektriske lokomotiver fra 2021.
Samarbejde og finansiering
•	
Københavns Universitet
•	
Göteborg Universitet, Sverige
•	
Danmarks Tekniske Universitet.
Undersøgelsen er finansieret af Dansk Center
for Nanosikkerhed.
Referencer
Andersen MHG, Frederiksen M, Saber AT, Wils RS, Fon-

Udstødningen indeholder nemlig en høj andel
af meget små partikler i nanostørrelse, som
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Partikler fra flymotorer ligner dieselpartikler
Resultater
Ultrafine partikler fra flymotorer har de
samme fysisk-kemiske egenskaber som
partikler fra dieseludstødning og rene kulpartikler, og udløser de samme helbredsmæssige
effekter, når de kommer ned i lungerne på mus.
Det viser en undersøgelse af koncentrationen
af partikler ved start, landing og optankning
af fly i to lufthavne og en sammenligning af
partiklerne med rene diesel- og kulpartikler,
som man allerede kender de helbredsmæssige
effekter af.
Konkret viser resultaterne, at
•	
partiklerne udløste en betændelsestilstand
og et akutfaserespons hos mus, som svarer
til, at de blev udsat for dieselpartikler og rene
kulpartikler
•	
musene havde tegn på DNA-skader i lungerne
•	
koncentrationen af partikler i luften især
var høj ved start og landing - op til 1 mg pr.
kubikmeter luft, når fly lettede
•	
partiklerne primært var sodpartikler eller
sammenklumpede sodpartikler på 10 til ca.
200 nanometer
•	
partiklerne var lidt mindre end partikler fra
dieseludstødning, men havde samme kemiske sammensætning
•	
indholdet af tjærestoffer og metaller svarede
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nogenlunde til indholdet i dieseludstødningspartikler.
Baggrund og kontekst
I en lufthavn er der både udstødning fra flymotorer og benzin- og dieseldrevne køretøjer
på jorden. Lufthavnspersonale kan derfor
være udsat for forskellige partikler og gasser
i arbejdsmiljøet. Det gælder især ansatte som
fx klarmeldere, mekanikere og bagagemedarbejdere, der klargør flyene mellem landing og
afgang.
Der er forsket i luftforurening i mange år, og
resultaterne kæder luftforurening sammen
med en lang række risikomarkører for både
hjertekarsygdom, lungesygdomme og øget
forekomst af astma og allergi. WHO’s internationale kræftagentur, IARC, har klassificeret
dieseludstødning som kræftfremkaldende for
mennesker. Flymotorer udsender partikler, der
på mange måder ligner partikler fra dieseludstødning.
Der mangler imidlertid viden om de helbredsmæssige effekter, som udsættelse for partikler
på forpladsen i lufthavne eventuelt kan have
for medarbejderne. Fx om hvad forureningen
indeholder, hvordan partikler og kemiske forbindelser spredes, de mulige helbredsmæssige
effekter af især partiklerne, samt hvordan man
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evt. kan begrænse udsættelsen for personale,
passagerer og også for beboelsesområder
nær lufthavne.
Betydning for praksis
Man ved meget om helbredseffekter af udsættelse for partikler fra dieseludstødning fra
epidemiologiske studier, dyreforsøg og studier
af toksikologiske mekanismer, og denne viden
kan sandsynligvis overføres til partikler fra flyemissioner. Den store lighed mellem dieseludstødningspartikler og partikler fra flymotorer
betyder, at udsættelse for partikler fra flymotorer bør begrænses.
Resultaterne fra denne undersøgelse kan
bruges til at risikovurdere arbejdsmiljøet i lufthavne og på flyvestationer både i Danmark og
i udlandet.

Samarbejde og finansiering
•	
Danmarks Tekniske Universitet
•	
Finnish Institute of Occupational Health
(FIOH), Finland
•	
Tampere Universitet, Finland.
Undersøgelsen er finansieret af Dansk Center
for Nanosikkerhed.
Reference
Bendtsen KM, Brostrøm A, Koivisto AJ, Koponen IK,
Berthing T, Bertram N, Kling KI, Dal Maso M, Kangasniemi
O, Poikkimäki M, Loeschner K, Clausen PA, Wolff H, Jensen
KA, Saber AT, Vogel U. Airport emission particles: Exposure
characterization and toxicity following intratracheal instillation in mice. Particle and Fibre Toxicology 2019;16:23. Doi:
10.1186/s12989-019-0305-5

Meget forskellige partikler og nanomaterialer aktiverer et
akutfaserespons – en risikomarkør for hjertesygdomme
Resultater
Udsættelse for tre kemisk meget forskellige typer af partikler udløser alle et akutfaserespons
i enten mus eller mennesker, der får dem ned i
lungerne. Det viser tre nye studier, som forskere
fra NFA har udført i samarbejde med internationale partnere. Resultaterne fra studierne
viser, at
•	
der er en direkte sammenhæng mellem en
biomarkør for udsættelse for tjærestoffer i
arbejdsmiljøet i blod fra polske medarbejdere i koksproduktionen og mængden af et
akutfaseresponsprotein i blodet.
•	
mus kan bruges som model for at undersøge
kemiske stoffers aktivering af akutfaserespons, og specifikt til at undersøge akutfaseresponset efter udsættelse for zinkoxid
nanopartikler.
•	
nanocellulose, som bl.a. bruges i isoleringsmaterialer og emballage, giver skadelige
effekter i mus – bl.a. akutfaserespons.
Baggrund og kontekst
Når man laver kemiske risikovurderinger, er det
vigtigt at have gode toksikologiske data for, hvor
farlige forskellige kemiske stoffer er. Fx er det
vigtigt at vide, om udsættelse for et kemikalie
kan øge risikoen for at udvikle hjertesygdomme.
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Akutfaseresponset spiller en vigtig rolle i kroppens naturlige forsvar mod infektioner, men
det er også en kendt risikofaktor for udvikling
af hjertekarsygdomme, hvis det er aktiveret
mere eller mindre permanent gennem en længere periode.
Studier fra bl.a. NFA har vist, at nanomaterialer og forbrændingspartikler som carbon
black, titanium dioxid, kulstofnanorør, dieseludstødningspartikler og partikler opsamlet i
lufthavne alle igangsætter et akutfaserespons
i mus, som har fået partiklerne ned i lungerne.
Betydning for praksis
De tre studier øger alle den eksisterende viden
om, at mange forskellige typer af partikler i arbejdsmiljøet kan påvirke risikoen for at udvikle
hjertekarsygdomme via den samme biologiske
mekanisme, og med viden om sammenhængen
mellem dosis og respons for cellulosefibre og
zinkoxid i nanostørrelse.
Dette er relevant både for den samlede
forståelse af mekanismerne bag partikler og
nanomaterialers helbredsskadelige effekter og
i forhold til risikovurdering og -håndtering af
partiklerne i arbejdsmiljøet.
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Studiet på nanocellulose er også et godt
eksempel på, hvordan man kan mindske
partiklernes helbredsskadende effekter ved
at benytte en safe-by-designstrategi. Denne
viden kan bruges af innovationsmiljøer indenfor nanoteknologi.
Samarbejde og finansiering
•	
Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Norge
•	
Finnish Institute of Occupational Health,
Finland
•	
Environmental Health Science and Research
Bureau, Health Canada, Canada
•	
Københavns Universitet
•	
Stora Enso, Finland
•	
UPM Kymmene Oyj, Finland
•	
University of Helsinki, Finland
•	
University of Padova, Italien
•	
Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Polen
•	
Nursing Institute, Witold Pilecki State School
of Higher Education, Polen

Studierne er finansieret af Dansk Center for
Nanosikkerhed, EU’s 7. rammeprogram og
EU’s Horizon 2020 Research and Innovation.
Referencer
Hadrup N, Mielżyńska-Švach D, Kozłowska A, Campisi M,
Pavanello S, Vogel U. Association between a urinary biomarker for exposure to PAH and blood level of the acute phase
protein serum amyloid A in coke oven workers. Environmental Health: A Global Access Science Source 2019;18:81. Doi:
10.1186/s12940-019-0523-1
Hadrup N, Rahmani F, Jacobsen NR, Saber AT, Jackson
P, Bengtson S, Williams A, Wallin H, Halappanavar S,
Vogel U. Acute phase response and inflammation following
pulmonary exposure to low doses of zinc oxide nanoparticles in mice. Nanotoxicology 2019;19(9):1275-1292. Doi:
10.1080/17435390.2019.1654004
Hadrup N, Knudsen KB, Berthing T, Wolff H, Bengtson
S, Kofoed C, Espersen R, Højgaard C, Rahr Winther J,
Willemoës M, Wedin I, Nuopponen M, Alenius H, Norppa
H, Wallin H, Vogel U. Pulmonary effects of nanofibrillated
celluloses in mice suggest that carboxylation lowers the
inflammatory and acute phase responses. Environmental Toxicology and Pharmacology 2019;66:116-125. Doi:
10.1016/j.etap.2019.01.003

Nanorørs overfladeareal kan forudsige helbredsskadelige
effekter hos mus
Resultater
Halloysite nanorørs overfladeareal kan forudsige deres helbredsskadelige effekter, hvis man
får dem ned i lungerne. Det viser en undersøgelse, som NFA har gennemført. Her sammenlignede NFA effekten af, at mus blev udsat for
to forskellige typer af halloysite nanorør – den
oprindelige og en modificeret type med et fem
gange større overfladeareal.
Mus, der fik deponeret den højeste dosis af
den modificerede type, havde inflammation
og et akutfaserespons i lungerne 1 og 3 dage
efter. Responset i lungerne korrelerede med
det samlede overfladeareal af de nanorør, som
blev deponeret i musenes lunger. Der var ingen
eller et meget lille respons i musenes lunger
efter udsættelse for den oprindelige type
nanorør samt ved de to mindste doser af den
modificerede type.
Baggrund og kontekst
Nanomaterialer som halloysite nanorør anvendes i stor udstrækning til at forbedre embal-
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lage. Det er små nanorør, som kan bruges som
bærere af fx antimikrobielle olier, som giver
antibakterielle egenskaber. Hvis de indgår
i plastik til fødevareemballage, vil det øge
holdbarheden af fødevarer som fx frugt, brød
og pålæg.
Undersøgelser fra blandt andet NFA har vist,
at flere forskellige typer af nanomaterialer kan
udgøre en helbredsmæssig risiko. Hvis nanorør bliver anvendt i en industriel produktion, er
det derfor relevant at undersøge, om de kan
udgøre en potentiel helbredsmæssig risiko for
medarbejdere, som håndterer materialerne.
Dette studie er et af flere, som bl.a. har til formål at identificere de fysisk-kemiske egenskaber, der kan forudsige skadelige helbredsmæssige effekter af nanomaterialer.
Betydning for praksis
Resultaterne fra dette studie bidrager med
viden om, hvordan funktionalisering af nanomaterialer kan medføre nye helbredsmæssige
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risici. De bekræfter også, at der er en stærk
sammenhæng mellem nanopartiklers overfladeareal og udviklingen af inflammation og
akutfaserespons i lungerne på mus. Akutfaseresponset er en kendt biomarkør for hjertekarsygdom.

Samarbejde og finansiering

Viden om de generelle mekanismer for nanomaterialers helbredsskadende effekter kan
bruges til at overføre viden fra et nanomateriale til et andet, så man ikke behøver at teste
de mulige helbredsskadende effekter af alle
former for nanomaterialer (read across).

Reference

Derudover kan producenter af emballage bruge
denne viden til at sikre, at produktionen af emballage sker på en sikker måde (safe-by-design).

• Israel Institute of Technology, Israel
• Sciensano, Belgien
• Fraunhofer, Tyskland.
Projektet er finansieret af EU Horizon2020.

Barfod KK, Bendtsen KM, Berthing T, Koivisto AJ, Poulsen
SS, Segal E, Verleysen E, Mast J, Holländer A, Jensen KA,
Hougaard KS, Vogel U. Increased surface area of halloysite
nanotubes due to surface modification predicts lung inflammation and acute phase response after pulmonary exposure
in mice. Environmental Toxicology and Pharmacology
2019;73:103266. Doi: 10.1016/j.etap.2019.103266

To metoder til at screene PFAS’ers mulige
helbredsskadelige effekter
Resultater
To forskellige metoder uden brug af levende
dyr (in vitro) er velegnede til at undersøge, om
kemiske per- og polyfluorerede alkylforbindelser (PFAS’er) kan skade lungernes funktion,
hvis man fx indånder stofferne i arbejdsmiljøet.
Det viser en test af fem PFAS’er, som NFA har
gennemført.

Myndighederne er klar over, at PFAS’er er problematiske både for mennesker og miljø. Det
er derfor med få undtagelser forbudt at producere og anvende PFOS, PFOA, PfHxS. Strukturen på stofferne er efterfølgende ændret, så
de ikke længere indeholder PFOS eller PFOA.
Der er derfor nu en stor gruppe af PFAS’er, hvor
man ikke kender stoffernes eventuelle helbredsmæssige effekter for mennesker.

Konkret viser resultaterne, at stofferne
•	PFHxS, PFOS og PFOA kan øge risikoen for
akutte luftvejsproblemer
•	PFOS og PFOA kan forringe lungecellernes
evne til at bekæmpe infektioner.

Klassiske tests af stofferne er dyre og tidskrævende, fordi de skal testes i dyreforsøg. Forskere fra NFA har derfor afprøvet to eksperimentelle metoder til at teste PFAS’er uden brug
af forsøgsdyr.

Baggrund og kontekst

Betydning for praksis

Der er registreret over 2.000 fluorerede forbindelser. Blandt dem er PFAS, som bliver anvendt
i produkter som imprægnering, kosmetik, lak
og emballage.

Normalt regulerer man anvendelsen af enkeltstoffer, men hvad PFAS’erne angår kan det
være relevant at regulere grupper af stoffer,
indtil der foreligger tilstrækkelig med viden om
de enkelte stoffer.

Mennesker bliver især udsat for PFAS’er via
mad og drikkevarer og ved, at man indånder
stofferne, når man fx anvender produkter med
PFAS eller udfører arbejdsopgaver, hvor der
bliver frigivet PFAS’er i arbejdsmiljøet. Stofferne ophobes primært i lungerne og er lang
tid om at forsvinde igen, hvis de kommer ind i
kroppen.
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De to metoder, som NFA nu har testet, er billige
og kan udføres på kort tid. De er gode alternativer til at anvende dyreforsøg ved regulering
af PFAS’er, som endnu ikke er testet for eventuelle helbredsmæssige effekter.
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Samarbejde og finansiering

Reference

• Det Norske Folkehelse Institut, Norge
• Complutense University of Madrid, Spanien.

Sørli JB, Låg M, Ekeren L, Perez-Gil J, Haug LS, Da Silva E,

Undersøgelsen er finansieret af Miljødirektoratet i Norge.

Matrod MN, Gützkow KB, Lindeman B. Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) modify lung surfactant function
and pro-inflammatory responses in human bronchial epithelial cells [Epub ahead of print]. Toxicology in Vitro 2019. Doi:
10.1016/j.tiv.2019.104656

Fem anbefalinger til risikoforskning i nanoteknologi
og fremtidens nye teknologier
Resultater
Udviklingsmiljøer og industrielle virksomheder mangler generelt viden om, hvordan de
kan identificere og håndtere nanomaterialer.
Derudover er det uklart for dem, om der er
vedtaget regler og love specifikt for nanomaterialer og hvilke regler og love, de i givet fald
skal forholde sig til. Det viser undersøgelser,
som EU-forskningsprojektet caLIBRAte har
gennemført blandt projektets interessenter.
Efterfølgende har caLIBRAte udledt fem anbefalinger til at forbedre risikoforskningen i nanoteknologi og implementere nye teknologier:
• F
 rem forskning, der direkte understøtter udvikling af den viden, der skal til for at kunne
lovgive vedrørende et konkret nanomateriale.
•	
Lav realistiske beregninger af, hvor lang tid
det tager at udvikle risikoanalysen og af problemstillingens omkostninger og kompleksitet, og afstem forventningerne.
•	
Udvikl strategier til at håndtere usikkerhederne i risikoanalyser og beslutningstagning.
•	
Udvikl mekanismer, der fremmer datadeling
samtidig med, at man overholder GDPR,
data-fortrolighed og rettigheder.
•	
Evaluér kritisk, og vælg den eller de mest
robuste og velegnede værktøjer til risikoanalyserne fra tidlig innovation til lancering af
det nye kemikalie eller produkt på markedet.
Baggrund og kontekst
caLIBRAte (www.nanocalibrate.eu) er det
første EU-finansierede projekt, som fokuserer
på risikoledelse i forhold til tekniske nanomaterialer. Formålet var bl.a. at indhente viden om
interessenternes forståelse af risici, behov for
viden, kilder til viden, og hvordan de håndterer
eventuelle risici ved nanomaterialer.
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Derudover har caLIBRAte samarbejdet med
amerikanske forskere for at få en mere komplet international læring af al den risikoforskning, der er lavet hidtil i nanomaterialer og
nanoteknologi, og hvordan den læring kan
anvendes til at udforme anbefalinger til ’bedste praksis’ inden for risikoforskning og god
risikoledelse under udviklingen af andre nye
teknologier.
Betydning for praksis
Resultaterne fra caLIBRAte er relevante for
interessenter, der beskæftiger sig med alle
sikkerhedsmæssige aspekter ved udvikling,
produktion og anvendelse af nanomaterialer
og nanoprodukter.
Resultaterne kan fx anvendes til, at
•	
afdække behov for yderligere information
om nanomaterialer og håndteringen af dem
både i forhold til arbejdsmiljøet og samfundet generelt
•	
vurdere, om indsatser inden for risikoforskning og udvikling af regler, policies m.m. har
været tilstrækkelige og har medført den
ønskede effekt, og prioritere eventuelle yderligere indsatser
•	
prioritere forskningen, så den dækker de
umiddelbare behov for videnskabelig viden
og dokumentation og fremadrettet også
regulatorisk relevant forskning ved udvikling
og implementering af nye teknologier.
Samarbejde og finansiering
• I talian Association for Industrial Research,
Italien
•	
Dialogik, Tyskland
•	
Ca’ Foscari University, Italien
•	
Steinbeis Advanced Risk Technologies, Tyskland
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•	
North Carolina State University, USA
•	
Duke University, USA
•	
Danmarks Tekniske Universitet.
Arbejdet er finansieret gennem EU Horizon 2020.
Referencer
Grieger K, Jones JL, Hansen SF, Hendren CO, Jensen KA,

relevant for other emerging technologies. Nature Nanotechnology 2019;14(11):998-1001. Doi: 10.1038/s41565-0190572-1
Porcari A, Borsella E, Benighaus C, Grieger K, Isigonis P,
Chakravarty S, Kines P, Jensen KA. From risk perception
to risk governance in nanotechnology: A multi-stakeholder
study. Journal of Nanoparticle Research 2019;21(11):245.
Doi: 10.1007/s11051-019-4689-9
Faktablade: http://www.nanocalibrate.eu/results.

Kuzma J, Baun A. Best practices from nano-risk analysis

Udvikling af metode til at identificere og kvantificere
overfladebehandling af tekniske nanomaterialer
Resultater
NFA har udviklet en metode til at identificere,
om tekniske nanomaterialer og partikler i
mikrostørrelse er kemisk overfladebehandlede
med organiske stoffer, og hvor stor en mængde
det drejer sig om.
Metoden er let at anvende og kan fx bruges
•	
af virksomheder og laboratorier til at analysere ukendte eller dårligt beskrevne materialer, som skal anvendes industrielt og i test- og
udviklingslaboratorier
•	
af producenter af nanomaterialer til at dokumentere, hvilke kemiske modifikationer der
er lavet, og til screening.
Baggrund og kontekst
Tekniske nanomaterialer bliver ofte modificeret kemisk på overfladen, når de skal anvendes
industrielt. Det gør producenterne bl.a. for at
•	
øge nanomaterialernes stabilitet og blandbarhed med de øvrige ingredienser i den
matrice, de skal indgå i (fx maling, plast eller
kosmetik)
•	
øge eller mindske sammenklumpning og
hæmme dannelse af støv, når man håndterer
dem.
Modificeringen ændrer nanomaterialernes
kemiske egenskaber, og det kan påvirke deres
eventuelle helbredsmæssige effekter.
Fra januar 2020 kræver den europæiske kemikalieregulering (REACH), at producenter, der
registrerer et nanomateriale, også skal informere om,
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•	hvorvidt materialerne er kemisk
modificerede
• hvad overfladestofferne er
• hvor stor en andel overfladebehandlingen
udgør af prøven.
På nuværende tidspunkt mangler der imidlertid
officielt anerkendte metoder og vejledninger til
at identificere og bestemme kemiske overflademodifikationer.
Betydning for praksis
Metoden og resultaterne fra dette projekt
kommer til at indgå i en ny OECD-vejledning til
at identificere og bestemme, om nanomaterialer er kemisk overfladebehandlede og screene
ukendte og dårligt beskrevne nanomaterialer.
Et arbejde, som Danmark er leder af via NFA.
Derudover kan producenter af nanomaterialer
anvende metoden til at opfylde de nye lovkrav om, at de skal registrere og risikovurdere
nanomaterialer specifikt i REACH og oplyse
om en eventuel kemisk overfladebehandling og
mængden deraf.
Samarbejde og finansiering
•	
Institute of Mineralogy and Crystallography
of the Bulgarian Academy of Sciences, IMCBAS, Bulgarien
•	
Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR,
Italien.
Udviklingen af denne metode er finansieret
gennem EU’s 7. rammeprogram, Arbejdsmiljøforskningsfonden og Dansk Center for Nanosikkerhed.
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Ny standard til test af materialer der indeholder eller
kan afgive støv i nanostørrelse
Resultater
NFA har deltaget i arbejdet med at udvikle en
ny europæisk standard til test af pulvermaterialer, der indeholder eller kan afgive støv
i nanostørrelse. Standarden omfatter den
overordnede standard EN17199-1:2019 og fire
dokumenterede metodespecifikke standarder.
NFA har stået i spidsen for at udvikle og teste
en af disse - en lille støvtromle, som NFA har
udført en række undersøgelser med de sidste
10 år.
De nye standardmetoder indeholder krav om
måling af
•	
koncentrationen af antallet af partikler i
støvet
•	
størrelsesfordelingen og antallet af partikler i
støvet
•	
massen af frigivet respirabelt støv iht. EN481.
Endelig kan støv opsamles til elektronmikroskopisk karakterisering.
Baggrund og kontekst
Data om pulveres støvning er vigtige, når man
skal vurdere, hvordan partiklerne opfører sig
i luften, og hvor stor udsættelsen for støv er
under en given arbejdsproces. Det kan fx være
relevant for virksomheder, når de skal anvende
pulverformige materialer som fyldstoffer eller
ingredienser i deres produktion. Derudover
anvendes støvningsdata bl.a. i modeller til
risikovurdering i arbejdsmiljøet.
Den nye standard omfatter
•	
to eksisterende europæiske standardmetoder til at foretage en massebaseret bestemmelse af støvning i de helbredsrelevante
støvfraktioner
•	 to alternative metoder, som gør det muligt at
få meget bedre viden om støvets størrelsesfordeling og støvningskinetik (dvs. hvor hurtig
støvet genereres under testen).
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Viden fra de to nye metoder kan anvendes
i modeller til risikovurdering til at forbedre
vurderinger af den mulige eksponering for et
nanomateriale.
Den nye standard understøtter de nye krav i
den europæiske kemikalieregulering, hvor nanomaterialer fra januar 2020 skal registreres
specifikt i REACH. Støvningsdata kan fx rapporteres under punkt 9 i sikkerhedsdatablade
og specifikke tekniske datablade.
Betydning for praksis
Metoderne i den nye standard er relevante for
virksomheder, konsulenter, beslutningstagere,
og lovgivere, der anvender, fører kontrol med
eller lovgiver om arbejdsmiljøregler inklusiv
udsættelse for partikler i arbejdsmiljøet.
Data om nanomaterialers specifikke støvning
kan også bruges i control-banding værktøjer,
som fx NanoSafer, og i prædiktive kvantitative
eksponeringsmodeller. Derudover bidrager de
til at afdække pulveres egenskaber i industrielle processer.
Samarbejde og finansiering
•	
Institut National de la Recherche Scientifique, INRS, Frankrig
•	
Health and Safety Executive, HSE, England
•	
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,
DGUV, Tyskland
•	
Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, CIOP, Polen
•	
The Netherlands Organisation for applied
scientific research, TNO, Holland
Projektet er finansieret via Europakommissionens Mandat M/461 til standardisering indenfor nanoteknologier og nanomaterialer.
Reference
EN17199-1:2019
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Metoden er afgørende ved undersøgelser af udsættelse
for luftbåren MRSA
Resultater
NFA har undersøgt seks metoder til at indsamle pålidelige oplysninger om udsættelse
for MRSA via luften i svinestalde. Resultaterne
viser, at
•	
fire af de seks metoder til opsamling af
luftbåren MRSA egner sig til formålet - to
personbårne og to stationære samplere
•	
aktiv opsamling af MRSA-bakterier på et
filter i 1 time påvirkede ikke bakteriernes
overlevelse, så man kan godt anvende aktive
samplere til prøvetagning
•	
den passive sampler, som opsamler støv, der
daler ned fra luften, bør kun anvendes i op til
3 dage
•	
koncentrationen af støv og MRSA varierer
betydeligt i rum og tid inden for samme stald
•	
der er en signifikant sammenhæng mellem
koncentrationen af støv og MRSA i luften i
stalden, som varierer fra stald til stald.
Undersøgelsen bekræfter, at det er vigtigt at
vælge den rigtige metode til at opsamle luftbåren MRSA, når man skal indhente viden om
menneskers udsættelse for MRSA i svinestalde.
Baggrund og kontekst
I de senere år har bakterien MRSA fået en del
opmærksomhed. Det skyldes blandt andet, at

Når man skal undersøge medarbejderes
udsættelse for MRSA, er det vigtigt at måle
koncentrationen af levende bakterier i luften.
Det er nemlig dem, der potentielt kan udgøre
en risiko for medarbejderne og andre, som besøger stalden. Man skal derfor sikre sig, at man
anvender en metode til at måle udsættelsen
for luftbåren MRSA, som ikke påvirker bakteriernes overlevelse og overlevelsesevne.
Betydning for praksis
Undersøgelsen viser, at der er flere velegnede
metoder, som arbejdsmiljørådgivere, sundhedspersonale, forskere mfl. kan anvende til at
•	
indhente viden om, hvor stor en koncentration af MRSA en medarbejder i en smittet
svinebesætning udsættes for i løbet af en
arbejdsdag eller under en specifik arbejdsproces
•	
identificere områder eller arbejdsopgaver,
som medfører en særlig høj udsættelse for
MRSA
•	
afdække spredningsveje for MRSA.
Finansiering
Undersøgelsen er finansieret af Arbejds
tilsynet.
Reference
Madsen AM, Markouch A, Frederiksen MW, Tendal K.

•	
MRSA er resistent over for de mest almindelige typer af antibiotika
•	
flertallet af de danske svinebesætninger har
MRSA.

Measurement of dust-borne MRSA in pig farms using
different approaches. Journal of Applied Microbiology
2019;126(5):1580-1593. Doi: 10.1111/jam.14198

Sygdomsfremkaldende mikroorganismer i luften i svinestalde
Resultater
MRSA-bakterier er ikke de eneste sygdomsfremkaldende mikroorganismer i svinestalde.
Det viser en undersøgelse, som NFA har gennemført af støv fra svinestalde på seks danske
gårde.
Støvet indeholdt 27 bakterier og én svamp, der
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er klassificerede som sygdomsfremkaldende. I
støvet var der også 119 andre arter af bakterier og svampe, som ikke er klassificeret som
sygdomsfremkaldende.
De seks gårde havde forskellige sammensætninger af bakterier i luften, mens der var en
mindre forskel i sammensætningen af luftbår-
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ne svampe mellem gårdene. Der var heller ikke
store forskelle i sammensætningen af bakterier
og svampe mellem stalde på samme gård.
Baggrund og kontekst
Personer, der arbejder med husdyr, kan dagligt
bliver udsat for høje koncentrationer af svampe
og bakterier, som øger risikoen for luftvejssymptomer og sygdomme som KOL. Præcis hvilke
organismer, der er tale om, har hidtil ikke været
undersøgt helt ned til artsniveau. Det er nødvendigt at vide for at kunne vurdere medarbejdernes
risiko for at få infektioner. Det gælder blandt
andet medarbejdere i svinebrug.
I dette studie har forskerne opsamlet støv, som
er sedimenteret fra luften i svinestalde. Efterfølgende er svampe og bakterier identificeret
til slægts- og artsniveau med to nyere metoder
baseret på organismernes DNA og proteiner.
Betydning for praksis
Risikoen for at få en infektion af en af de 28
klassificerede svampe og bakterier i støvprøverne er ikke særlig stor for raske mennesker
på arbejdsmarkedet. Men forskerne registrerede også godt 100 arter af svampe og bakterier,

som ikke er undersøgt for deres eventuelle
sygdomsfremkaldende effekter for mennesker.
Det er derfor vigtigt at være omhyggelig med
hygiejnen, så man undgår infektioner og ikke
bringer støv med hjem fra svinestalden, som
måske kan smitte andre.
Den store forskel på sammensætningen af
bakterier i støv fra forskellige gårde gør, at det
er svært at sige noget generelt om udsættelsen
for mikroorganismer i svinestalde. Hvis man
ønsker mere viden om udsættelsen for bakteriearter i svinestalde, må man derfor foretage
konkrete målinger af medarbejdernes udsættelse på de enkelte gårde.
Samarbejde og finansiering
• Aalborg Universitet.
Projektet er finansieret af NFA og Aalborg
Universitet.
Reference
White JK, Nielsen JL, Madsen AM. Microbial species and
biodiversity in settling dust within and between pig farms.
Environmental Research 2019;171:558-567. Doi: 10.1016/j.
envres.2019.01.008

Papaffald med emballage til fødevarer udsætter
skraldemænd for mikroorganismer
Resultater
Hvis skraldemænd fremover skal indsamle
papaffald, der også omfatter emballage
til fødevarer, vil de sandsynligvis blive udsat
for samme påvirkning af mikroorganismer i
arbejdsmiljøet, som når de indsamler vores restaffald. Det viser resultaterne fra en undersøgelse, som NFA har gennemført i samarbejde
med Københavns Kommune.
Resultaterne fra studiet viser også, at
•	koncentrationen af luftbårne svampe stiger,
hvis der går længere tid mellem indsamlingerne.
•	arbejdet med at indsamle blandet pap vil
udsætte skraldemændene for mikroorganismer, som forbindes med indsamling af
restaffald.
•	enkelte af de mikroorganismer, de vil blive
udsat for, er potentielt sygdomsfremkaldende.
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•	koncentrationen af mikroorganismer er
højest ved bagenden af bilen, hvor affaldet
læsses ind og ud.
•	nogle fraktioner af affald bliver afhentet
sjældnere i 2018 end i 2010, hvilket måske
har betydning for udsættelsen for mikro
organismer i arbejdsmiljøet.
Baggrund og kontekst
Skraldemænd bliver udsat for mange forskellige arter af bakterier og svampe, når de
indsamler husholdningsaffald. Nogle af disse
arter kan medvirke til, at medarbejdere får
diarré eller astma. Hvor høje koncentrationer
af mikroorganismer skraldemændene bliver
udsat for afhænger bl.a. af den type af affald, de håndterer. En undersøgelse tyder på,
at de bliver udsat for lavere koncentrationer
af svampe og bakterier, når de håndterer pap
eller papir sammenlignet med husholdningsaffald.
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Der er danske kommuner, som overvejer at udvide ordningen med indsamling af pap ved at
give deres borgere mulighed for også at putte
fødevareemballage i containerne til papaffald.
Man ved imidlertid ikke, hvilken betydning det
vil få for den koncentration og sammensætning af mikroorganismer, som skraldemændene vil blive udsat for under indsamlingen af
pap under en udvidet ordning.

pap, som også omfatter emballage til føde
varer fx ved, at

Betydning for praksis

Finansiering

Resultaterne fra dette projekt peger på, at det
er vigtigt at undersøge en fremtidig udsættelse
for mikroorganismer, inden man ændrer på
forholdene ved indsamling af affald – fx indfører ny affaldssortering eller affaldscontainere.

Projektet er finansieret af Københavns Kommune og Vestforbrændingen.

Konkret er det relevant at overveje, hvordan
man kan mindske udsættelsen for mikroorganismer i arbejdsmiljøet under indsamling af

•	
stille krav om, at fødevareemballage skal
pakkes ind i affaldsposer, sådan som restaffaldet typisk er
•	
planlægge indsamlingen, så pap inklusiv fødevareemballage ikke indsamles sjældnere
end hver 8. uge.

Reference
Madsen AM, Frederiksen MW, Kurdi IM, Sommer S,
Flensmark E, Tendal K. Expanded cardboard waste sorting
and occupational exposure to microbial species. Waste
Management 2019;87:345-356. Doi: 10.1016/j.wasman.2019.10.023.

Bedre hygiejne og arbejdsrutiner mindsker skraldemænds
udsættelse for mikroorganismer i arbejdsmiljøet
Resultater

Baggrund og kontekst

Fokus på bedre hygiejne og arbejdsrutiner kan
mindske skraldemænds udsættelse for mikroorganismer i arbejdsmiljøet. Det viser resultaterne
fra en undersøgelse, som NFA har gennemført.

Skraldemænd er udsat for forhøjede koncentrationer af mikroorganismer i arbejdsmiljøet
og oplever ofte luftvejsproblemer og mavetarmproblemer som diarré – en påvirkning som
måske kan stige i fremtiden. Det skyldes bl.a.,
at EU stiller krav til medlemslandene om mere
genbrug, og at affald fremover skal sorteres i
flere fraktioner.

Skraldemændene anvendte håndsprit i løbet
af arbejdsdagen, brugte rene arbejdshandsker, indførte en rutine for rengøring af førerhusene på skraldebilerne og holdt så vidt
muligt afstand til bagenden af skraldebilen,
når affaldet blev læsset og losset. Resultatet
var, at de blev udsat for færre svampe i luften
i førerhuset og færre svampe, gærsvampe og
bakterier på rattet i bilerne end normalt, og at
mikroorganismerne i støvet var mindre skadelige end normalt.
Undersøgelsen viser også, at skraldemænd er
udsat for højere koncentrationer af mikroorganismer i arbejdsmiljøet
• om sommeren end om vinteren
• ved lav frem for høj læssehøjde
•	
ved indsamling af husholdningsaffald frem
for storskrald og papaffald.
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Alt efter, hvordan affaldsordningerne kommer
til at se ud, kan det betyde, at der kan gå længere tid mellem, at nogle fraktioner af affald
bliver tømt, og mikroorganismerne får længere
tid til at udvikle sig i affaldsbeholderne. Derudover kan klimatiske ændringer også påvirke
frigivelsen af mikroorganismer fra affaldet.
Det er derfor vigtigt at teste, hvordan man kan
mindske skraldemænds udsættelse for mikroorganismer på jobbet og identificere de faktorer, der påvirker omfanget af udsættelsen.
Betydning for praksis
Resultaterne fra undersøgelsen viser, at det
kan nedsætte skraldemænds udsættelse for
mikroorganismer i arbejdsmiljøet, hvis de
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•	
har adgang til håndsprit i løbet af deres
arbejdsdag
•	
ikke tørrer handsker i førerhuset
•	
indfører en rutine for rengøring af førerhusene på skraldebilerne
•	
holder så stor afstand som mulig til affaldet,
når affaldet læsses og aflæsses.
Selvom skraldemænd overholder disse forholdsregler, kan de stadig være udsat for høje
koncentrationer af mikroorganismer, når de
indsamler nogle typer affald og især når de
anvender biler med lav indlæsningshøjde.
Derudover ved man endnu ikke nok om den
udsættelse for mikroorganismer, som skralde
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mænd kan blive udsat for, når de indsamler
nye affaldsfraktioner, som fx metaldåser og
plasticaffald.
Samarbejde og finansiering
•	
Kræftens Bekæmpelse.
Projektet er finansieret af Københavns
Kommune
Reference
Madsen AM, Frederiksen MW, Bjerregaard M, Tendal K.
Measures to reduce the exposure of waste collection workers
to handborne and airborne microorganisms and inflammogenic dust [Epub ahead of print]. Waste Management 2019.
Doi: 10.1016/j.wasman.2019.10.023
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Arbejdsmiljørelateret epidemiologi
Introduktion til forskningsområdet
Forskningsprogrammet for
arbejdsmiljørelateret
epidemiologi afdækker
•	sammenhænge mellem risiko
faktorer og helbredskonsekvenser
på tværs af alle forsknings
områder
•	sammenhænge mellem kronisk
sygdom og tilknytningen til
arbejdsmarkedet.

Arbejdsmiljørelateret epidemiologi

Arbejdsmiljøets samspil med
hastigt ændrede arbejdsmarkedsforhold er et centralt element i en
stor del af denne forskning, der
afdækker fx
•	den betydning, som vores
arbejdsmiljø og helbred har for,
hvor længe vi fortsætter på
arbejdsmarkedet
•	om vi må forlade arbejdsmarke
det før tid, har sygefravær, nedsat
arbejdsevne eller vender tilbage til
arbejdet.
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Væsentlige forskningsresultater i 2019
Danske lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred i Danmark i
2018 er overordnet set ikke ændret siden 2016
Resultater
Overordnet set er der ikke sket de store ændringer i danskernes arbejdsmiljø fra 2016
til 2018. Følgende ændringer er registreret i
perioden:
•	Andelen af lønmodtagere, der angiver at
ligge på 6 eller derover på en 10-punktsskala
om fysiske belastninger, er faldet fra 31 % til
27,5 %.
•	Andelen af lønmodtagere, der angiver, at de
’Ofte’ eller ’Hele tiden’ har følt sig stressede i
løbet af de seneste to uger er faldet fra 15,6
% blandt lønmodtagerne til 13,6 %.
•	Overordnet ses en positiv ændring, hvad
angår lønmodtagernes angivelser af eksponeringer i arbejdsmiljøet.
•	Lønmodtagernes angivelser af helbredssymptomer er ændret i både positiv og negativ retning. Fx er andelen af lønmodtagere,
der angiver, at de dels er begrænset i arbejdet på grund af smerter og dels har smerter
flere gange ugentligt, faldet fra 2016 til 2018.
Omvendt ses en stigning i perioden, hvad
angår andelen af lønmodtagere, der angiver
depressive symptomer.
Det viser spørgeskemaundersøgelsen
’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018
(AH2018).
Baggrund og kontekst
’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ er en
landsdækkende spørgeskemabaseret måling
af lønmodtagernes arbejdsmiljø. Formålet er
at beskrive forekomst, fordeling og udvikling af
forskellige indikatorer for arbejdsmiljø, både
fysiske og psykiske. Spørgeskemaet er udviklet
på baggrund af nationale arbejdsmiljøundersøgelser de seneste tyve år og blev i 2012
opdateret til et spørgeskema med cirka 200
spørgsmål. Spørgeskemaet bygger på forskningsviden nationalt og internationalt.
Spørgeskemaet er i både 2012, 2014, 2016
og 2018 udsendt til mindst 50.000 personer,
og der har alle årene været en svarprocent på
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mindst 50 %. I 2018 blev 65.000 kontaktet og
svarprocenten var 60,2 %.
Undersøgelsen fungerer som fundament for
den generelle viden om udviklingen i arbejdsmiljø og helbred i Danmark og understøtter de
nationale målsætninger for arbejdsmiljømålet
i Danmark og forskningen på arbejdsmiljøområdet.
Betydning for praksis
Undersøgelsen danner baggrund for forskning,
analyser og udredninger på en lang række
områder.
De tilgængelige data stilles til rådighed for
forskere og organisationer og af Danmarks
Statistik, der bruger dem til egne analyser. Undersøgelsen bruges også af virksomheder og
andre som referenceundersøgelse og har på
den måde betydning for praksis på de enkelte
arbejdspladser.
Datagrundlaget er så stort, at det kan deles
op på alle brancher og jobgrupper, og det kan
derfor anvendes generelt og i sammenhænge,
hvor eksempelvis registerdata ikke er tilgængelige.
Endelig bruges undersøgelsen til at beskrive
udviklingen og nye tendenser i arbejdsmiljøet
i Danmark og er derfor vidensgrundlag for
lovgivning, bekendtgørelser og tilsyn af virksomheder.
Finansiering
Undersøgelsen er finansieret af en generel
bevilling til overvågning af arbejdsmiljøet i
Danmark.
Referencer
Fakta om Arbejdsmiljø & Helbred 2018. København: Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2019.
Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær 2018. København: Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø, 2019.
Hjemmesiden ’Tal og fakta om arbejdsmiljøet’ www.arbejdsmiljodata.nfa.dk
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Godt arbejdsmiljø fastholder seniorer på arbejdsmarkedet,
uanset om de har en kronisk sygdom eller ej
Resultater

Baggrund og kontekst

Der kunne ikke påvises nogen forskel på tidlig
tilbagetrækning mellem beskæftigede med
eller uden kronisk sygdom. Derudover viser
resultaterne, at

For at begrænse andelen af seniorer som
trækker sig tidligt fra arbejdsmarkedet har
man i Danmark, i lighed med en række andre
lande, indført forskellige tiltag for at fastholde
seniorer på arbejdsmarkedet. Tiltagene kan
være af både økonomisk og arbejdsmiljømæssig karakter.

•	hårdt fysisk arbejde, lav jobtilfredshed og lav
indflydelse hænger sammen med tidlig tilbagetrækning for alle beskæftigede. Resultaterne fra studiet viser, at sandsynligheden for
at trække sig tilbage er ca. 80-100 % højere,
hvis folk har hårdt fysisk arbejde. Tilsvarende
øger lav indflydelse sandsynligheden for
tilbagetrækning med ca. 70-90 % og generelt har ansatte, som er meget utilfredse med
deres job 200-400 % større sandsynlighed for
at trække sig tilbage, sammenlignet med folk
som er meget tilfredse med deres job.
• konflikt mellem arbejde og privatliv hænger
sammen med tidlig tilbagetrækning for kronisk syge (ca. 50 % forøget risiko for tilbagetrækning).
•	dårligt forhold til kolleger hænger sammen
med tidlig tilbagetrækning for beskæftigede
uden kronisk sygdom (ca. 180 % forøget
risiko).
Der kunne ikke påvises en signifikant sammenhæng mellem tidlig tilbagetrækning og
følelsesmæssige krav, kvantitative krav og højt
tempo blandt beskæftigede.
Det viser en undersøgelse af beskæftigede
mellem 56 og 64 år med og uden kronisk sygdom, som var tilmeldt den frivillige efterlønsordning i Danmark i 2008-2009, og som blev
fulgt i de næste fire år i nationale registre.

For den enkelte arbejdstager kan der være
forskellige barrierer for at blive længere på
arbejdsmarkedet, fx trækker seniorer med
kronisk sygdom sig i gennemsnit tidligere
fra arbejdsmarkedet end deres raske kolleger. Et godt arbejdsmiljø, fysisk såvel som
psykosocialt, er potentielt ekstra vigtigt for
at fastholde seniorer med kronisk sygdom på
arbejdsmarkedet.
Betydning for praksis
Resultaterne fra dette studie kan have betydning for praksis, fordi det viser, at et godt
arbejdsmiljø er med til at fastholde seniorer på
arbejdsmarkedet, og at dette gælder uanset
om de har en kronisk sygdom eller ej.
Samarbejde og finansiering
•	Amsterdam University Medical Center, UMC,
Holland
Undersøgelsen er finansieret af de to samarbejdspartnere.
Reference
Sewdas R, Thorsen SV, Boot CRL, Bjorner JB, Van der Beek
AJ. Determinants of voluntary early retirement for older
workers with and without chronic diseases: A Danish prospective study [Epub ahead of print]. Scandinavian Journal
of Public Health 2019. Doi: 10.1177/1403494819852787
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Oplevet stress påvirker sygefraværet forskelligt
hos kvinder og mænd
Resultater
Overordnet set afhang sammenhængen mellem oplevet stress og sygefravær af kønnet
og længden på sygefraværet. En større andel
af kvindernes end af mændenes sygefravær
kunne forklares ud fra deres oplevelse af stress.
Fx steg kvinders risiko for at få sygefravær med
43 % sammenlignet med 25 % hos mænd.
Samtidig var sammenhængen mellem stress
og sygefravær hos kvinder stærkest, hvis man
kun så på sammenhængen mellem stress og
langvarigt sygefravær på over 30 dage. Her
var risikoen forøget med 126 %. Resultaterne
tyder således på, at stress hos kvinder øger
risikoen for langtidssygefravær mere end det
øger risikoen for korttidssygefravær.
Hos mænd var sammenhængen mellem
oplevet stress og sygefravær nogenlunde den
samme, uanset længden af sygefraværet.

undersøgt og påvist en sammenhæng med
langtidssygefravær.
Det korte sygefravær udgør imidlertid en
betydelig del af sygefraværet. Sygefravær på
under 30 dage udgør ca. 60 % af det samlede
sygefravær i Danmark. Det er derfor også relevant at undersøge, om det er muligt at mindske det kortvarige og mellemlange sygefravær
ved fx at mindske risikoen for, at medarbejdere
oplever stress.
Betydning for praksis
Resultaterne tyder på, at indsatser, der begrænser oplevet stress på arbejdspladsen,
kan nedbringe sygefraværet. Dette gælder for
begge køn, men i højere grad for kvinder end
mænd.
Samarbejde og finansiering
• University of Groningen, Holland

Det viser et studie, hvor 17.795 beskæftigede
i Danmark besvarede et spørgeskema om helbred og arbejdsmiljø, herunder spørgsmål om
hvor stressede, de havde følt sig i løbet af de
sidste to uger. Herefter blev de fulgt i et sygefraværsregister i de efterfølgende 18 måneder.

Studiet er finansieret af en satspulje til fraværsforskning.

Baggrund og kontekst
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I tidligere studier af sammenhængen mellem
oplevet stress og sygefravær har man kun

Reference
Thorsen SV, Pedersen J, Flyvholm M-A, Kristiansen J,
Rugulies R, Bültmann U. Perceived stress and sickness absence: A prospective study of 17,795 employees in Denmark.
Health 2019;92(6):821-828. Doi: 10.1007/s00420-01901420-9

En række faktorer i arbejdsmiljøet har betydning for færre
produktive år på arbejdsmarkedet, længere sygefravær og/
eller ledighed
Resultater
Lønmodtagere, der er udsat for høje fysiske
krav i arbejdet, lav ledelseskvalitet eller mobning, vold og trusler, har en kortere arbejdslivslængde og en ændret arbejdsmarkedstilknytning sammenlignet med lønmodtagere,
som ikke er udsat for disse påvirkninger i
arbejdsmiljøet. Konkret har disse lønmodtagere færre produktive år og længere tid med
langtidssygefravær og/eller ledighed. Fx har
en 50-årig kvinde med høje fysiske krav 2,3 år
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færre tilbage som aktiv på arbejdsmarkedet
sammenlignet med en kvinde med lave fysiske
krav. Herudover har kvinden med de høje fysiske krav større sandsynlighed for langtidssygefravær og ledighed, som svarer til i gennemsnit
at være 0,5 år mere syg og 0,7 år længere ledig
end kvinden med lave fysiske krav.
Der ses ikke nogen sammenhæng mellem
arbejdslivslængde og henholdsvis følelsesmæssige krav og mening i arbejdet. Mandlige
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lønmodtagere har samlet set en kortere forventet arbejdslivslængde, hvis de har mulighed
for tidlig tilbagetrækning via efterløn. Efterløn
har mindre betydning for kvinders forventede
arbejdslivslængde.
Det viser en analyse af danske lønmodtagere,
som har besvaret NFA’s spørgeskema om arbejdsmiljø og helbred i 2012 og derefter fulgt i
nationale registre over tid.
Baggrund og kontekst
I stort set alle lande i EU falder andelen af
befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-65
år). I praksis betyder det, at der gradvist fremover vil være færre personer i arbejdsstyrken
til at forsørge flere ældre uden for arbejdsstyrken. For at opretholde velfærdssamfundet, er
det derfor nødvendigt, at flere bliver længere
på arbejdsmarkedet med godt helbred.
Siden 2015 har NFA deltaget i et projekt,
hvis formål bl.a. var at anvende registre om
arbejdsmarkedstilknytning til at kortlægge
arbejdsmiljøets betydning for at fastholde arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Som en del
af projektet har NFA gennemført en analyse af
den forventede arbejdslivslængde i Danmark.
Den forventede arbejdslivslængde er et nyt
globalt mål for, hvor mange år en lønmodtager
har tilbage på arbejdsmarkedet, før den endelige tilbagetrækning. Dette mål kan bruges
til at belyse, hvilken betydning udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet, set over et
arbejdsliv, har for den nationale økonomi.

Betydning for praksis
Analysen viser, hvordan ændringer og reguleringer i arbejdsmiljøet generelt vil kunne
påvirke lønmodtagernes samlede arbejdslivslængde og individuelle forskelle. Konkret
peger resultaterne på, at indsatser målrettet
høje fysiske krav i arbejdet, lav ledelseskvalitet
og mobning, vold og trusler vil have en positiv
effekt på danskernes muligheder for at blive
længere på arbejdsmarkedet.
Denne viden er relevant som grundlag for at
iværksætte indsatser, der kan bidrage til at
forlænge arbejdslivet for nuværende og kommende beskæftigede i Danmark. Det gælder
indsatser på alle niveauer – fx samfund, faglige
organisationer, interesseorganisationer og den
enkelte arbejdsplads.
Samarbejde og finansiering
•	
Finnish Institute of Occupational Health,
FIOH, Finland
•	
National Institute of Occupational Health,
STAMI, Norge
•	
Karolinska Institute, Stockholm.
Analysen er finansieret af Nordisk Ministerråd
og Nordforsk.
Reference
Pedersen J, Thorsen SV, Schultz BB, Poulsen OM. Den forventede arbejdslivslængde i Danmark. Et studie af arbejdsmiljøet og fastholdelse på arbejdsmarkedet. København:
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2019.

Depressive symptomer påvirker arbejdslivslængden
Resultater
Lønmodtagere med depressive symptomer
har en kortere arbejdslivslængde og en anden
arbejdsmarkedstilknytning end lønmodtagere
uden depressive symptomer. De har mindre tid
i arbejde og mere tid med arbejdsløshed og sygedagpenge end lønmodtagere uden depressive symptomer.
Hvis man sammenligner arbejdslivslængden
for lønmodtagere med depressive symptomer
med lønmodtagere uden depressive symptomer betyder det fx, at
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• en 40-årig mand med depressive symptomer
i gennemsnit kan forvente 2 år mindre i arbejde
• en 40-årig kvinde med depressive symptomer kan forvente 3 år mindre i arbejde.
Derudover kommer øget tid med arbejdsløshed og sygefravær på 1,5 år sammenlignet
med lønmodtagere uden depressive symptomer.
Det viser tidsforløbsundersøgelser, der bygger
på spørgeskemasvar om depressive symptomer fra næsten 12.000 danske beskæftigede,
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som derefter er fulgt i detaljerede, danske
nationale registre.
Baggrund og kontekst
Undersøgelserne er foretaget ved hjælp af
komplekse modeller, der giver en lang række
resultater, der viser sandsynligheden for at en
person bevæger sig mellem forskellige stadier
i relation til arbejdsmarkedet, fx bevægelser
fra lønindkomst til sygefravær, arbejdsløshed,
barsel, flexjob, førtidspension eller efterløn.
Forløbene kan ændre sig over tid og for forskellige generationer.
Undersøgelsen samler de mange resultater til
et samlet udtryk for den forventede arbejdslivslængde og estimerer den statistiske sikkerhed
heraf. Metoden kræver et stor datagrundlag.
Betydning for praksis
Resultaterne peger på, at der er et stort potentiale for at øge arbejdsstyrken ved at gøre en
målrettet indsats for at

•	forebygge at medarbejdere melder sig syge
på grund af depressive symptomer
• hjælpe personer med depression tilbage i
arbejde.
Samarbejde og finansiering
•	
Finnish Institute of Occupational Health,
FIOH, Finland
•	
National Institute of Occupational Health,
STAMI, Norge
•	
Karolinska Institute, Stockholm.
Undersøgelsen er finansieret af Nordisk Ministerråd og Nordforsk.
Reference
Pedersen J, Thorsen SV, Andersen MF, Hanvold TN,
Schlünssen V, Bültmann U. Impact of depressive symptoms
on worklife expectancy: A longitudinal study on Danish
employees. Occupational and Environmental Medicine
2019;76(11):838-844. Doi: 10.1136/oemed-2019-105961

Deskriptive analyser giver et overblik over
lønmodtagernes sygefravær i Danmark
Resultater
Resultaterne af de deskriptive analyser gælder
for perioden 2016-2017 og viser, at:
•	
korttidssygefraværet (under 8 dage) udgjorde lidt under halvdelen (46 %) af sygefraværet i Danmark
•	
det mellemlange sygefravær (8‐30 dage)
udgjorde 15 %, og langtidssyge-fraværet
(over 30 dage) udgjorde 39 % af det samlede
sygefravær
•	
knap 6 % af lønmodtagerne med sygefravær
havde en sygefraværsperiode på over 30
dage i løbet af et år
•	
ca. 9 % af lønmodtagerne med sygefravær,
havde en sygefraværsperiode på mellem 8
og 30 dage i løbet af et år
•	
omkring en tredjedel (33 %) af lønmodtagerne havde intet sygefravær i løbet af et år
•	
sammenlignet med de tilsvarende analyser
for perioden 2014‐2015 ses kun små forskydninger, som hovedsageligt gælder et lille fald
i det langvarige sygefravær over 3 måneder.

Ovenstående resultater kommer fra en række
deskriptive analyser om lønmodtagernes
sygefravær i Danmark. De forskellige analyser
giver tilsammen et overblik over sygefravær og
arbejdsmiljø på baggrund af registeroplysninger og spørgeskemaundersøgelser.
Baggrund og kontekst
Undersøgelsens resultater er formidlet i en
rapport, der er nummer tre i en række af deskriptive rapporter om sygefravær, som NFA
planlægger at udarbejde med jævne mellemrum. Der er anvendt de nyeste tilgængelige
data på området – i de fleste tilfælde er der
tale om data fra 2016‐2017.
Lønmodtagernes sygefravær er i rapporten
vist for kvinder og mænd, yngre og ældre, privatansatte og offentligt ansatte i stat, regioner
og kommuner samt fordelt på brancher, job og
på grupper med forskelligt arbejdsmiljø.
Betydning for praksis
Sygefraværet har konkret betydning for om-
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fanget af præsteret arbejdstid, uanset hvilke
grupper på arbejdsmarkedet, man ser på (alder, køn, branche, job osv.). I gennemsnit er 3,6
% af lønmodtagerne fraværende fra arbejde
hver dag, hvilket svarer til 8,5 dages sygefravær pr. fuldtidsansat på et år.

information og baggrundsmateriale samt
inspiration til mere dybdegående analyser af
sygefraværet.

NFA's rapporter om sygefravær er tænkt som

mark - belyst ud fra register- og spørgeskemadata. Det Natio-

Reference
Flyvholm M-A, Thorsen SV, Bültmann U. Fraværsrapport
2019. Deskriptiv analyse af lønmodtagernes sygefravær i Dannale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2019. (NFA-rapport).

Samtidige belastende påvirkninger i arbejdet
øger gravides risiko for fravær
Resultater
Der er en direkte sammenhæng mellem samtidige belastende påvirkninger i arbejdet og
gravides fravær. Det gælder både graviditetsbetinget fravær og almindeligt sygefravær.
Det viser en undersøgelse, som er baseret på
svar fra 50.142 gravide kvinder med mindst 30
timers arbejde om ugen, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, ’Bedre Sundhed i
Generationer’, som blev gennemført i perioden
1996-2002.
Gravide kvinder havde næsten 3 gange så
stor risiko for fravær, hvis de var udsat for 4-5
samtidige belastende påvirkninger i arbejdet,
sammenlignet med gravide kvinder, der ikke
var udsat for nogle af de belastende påvirkninger i arbejdet under deres graviditet.
De fem belastende påvirkninger i arbejdet:
•
•
•
•
•

høje krav i arbejdet
lav indflydelse på arbejdet
arbejdsstilling (stående-gående arbejde)
arbejdstid udover almindeligt dagarbejde
løft på arbejdet.

Baggrund og kontekst
I perioden 2005-2007 var over 2/3 af alle gravide kvinder i Danmark fraværende fra deres
arbejde i mere end 4 uger viser en undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet. Fraværet
omfattede både graviditetsbetinget fravær og
almindeligt sygefravær. Der er derfor et stort
potentiale i at forebygge fravær hos gravide
kvinder i Danmark.
Den hidtidige forskning har vist, at mange forskellige faktorer på arbejdet kan øge risikoen
for, at gravide kvinder har fravær. Faktorerne
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er dog primært undersøgt hver for sig, selvom
det mere er normen, at kvinder er udsat for
flere faktorer på samme tid. Der mangler
derfor mere viden om sammenhængen mellem
faktorer i arbejdsmiljøet og risiko for fravær
blandt gravide kvinder for at kunne komme
med anbefalinger, der kan nedsætte fraværet
blandt gravide kvinder.
Betydning for praksis
Denne undersøgelse bekræfter resultater fra
de få tidligere studier, der er gennemført, men
som ikke havde samme kvalitet som dette.
Det vil nu være relevant at undersøge, hvordan
man mest effektivt kan mindske risikoen for fravær blandt gravide kvinder. Er det fx nødvendigt
helt at friholde gravide kvinder for disse belastende påvirkninger i arbejdet, eller vil reduktion i
antallet af daglige belastende påvirkninger også
nedsætte risikoen for fravær?
Samarbejde og finansiering
•
•
•
•
•

Københavns Universitet
Bispebjerg Universitetshospital
Københavns Professionshøjskole
Aarhus Universitet
Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Norge.

Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Reference
Sejbaek CS, Pedersen J, Schlünssen V, Begtrup LM, Juhl M,
Bonde JP, Kristensen P, Bay H, Ramlau-Hansen CH, Hougaard KS. The influence of multiple occupational exposures
on absence from work in pregnancy: A prospective cohort
study [Epub ahead of print]. Scandinavian Journal of Work,
Environment and Health 2019. Doi: 10.5271/sjweh.3840
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Et sundt og sikkert arbejdsliv
– arbejdsmiljøfaktorers betydning
for fastholdelse og for seniorers
arbejdsliv
Introduktion til forskningsområdet
Den demografiske udvikling og den
hævede pensionsalder har skabt et
voksende behov for forskningsbase
ret viden om seniorers arbejdsmiljø
og mulighederne for at fastholde
dem på arbejdsmarkedet. Med
afsæt i dette igangsatte NFA i 2018
dette forskningsprogram, der går
på tværs af NFA’s øvrige forsknings
områder.

NFA arbejder derfor både med
• overgange i arbejdslivet

Forskningsprogrammet vil bidrage
med viden om, hvordan der kan
skabes et langt og sundt arbejdsliv.

•	seniorers muligheder for at
forblive i arbejde.
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•	at påvirkninger akkumuleres
gennem arbejdslivet
•	faktorer der skubber seniorerne
ud af arbejdsmarkedet før tid
(’push’-faktorer)
•	faktorer der stimulerer til at
seniorerne frivilligt vælger at blive
til en høj alder (’stay’-faktorer)
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Væsentlige forskningsresultater i 2019
Tungt løftearbejde er en risikofaktor for hjertekarsygdom
Resultater
Arbejdstagere på 50 år og derover, som udfører tungt løftearbejde på jobbet, har 10 %
højere risiko for at udvikle forhøjet blodtryk
over en 10-årig periode sammenlignet med
arbejdstagere på samme alder, som ikke udfører tungt løftearbejde. Det gælder også, når
der er justeret for forskelle mellem køn, alder,
BMI, rygning, uddannelsesniveau, selvvurderet
kondition, alment velbefindende og blodtryk
ved undersøgelsens start.
Det viser resultater fra en undersøgelse, hvor
forskerne fulgte arbejdstagerne over en 10årig periode.
Arbejdstagere, som er i medicinsk behandling
for en hjertekarsygdom, har desuden væsentligt større risiko for at blodtrykket stiger, når
de udfører tungt løftearbejde end kolleger, der
ikke er i medicinsk behandling for en hjertekarsygdom.
Resultaterne indikerer, at ældre arbejdstagere og
arbejdstagere i medicinsk behandling for en hjertekarsygdom, der udfører løftearbejde, er særligt
sårbare for at få forhøjet blodtryk og dermed har
øget risiko for at få hjertekarsygdom.

Desuden ved man, at løftearbejde er udbredt
blandt arbejdstagere inden for flere jobgrupper, og derfor har det været relevant at afdække, hvordan tungt løftearbejde på jobbet
påvirker blodtrykket på længere sigt.
Betydning for praksis
Det har betydning for praksis at overveje initiativer, der kan forebygge tunge løft, især blandt
de sårbare grupper af arbejdstagere på 50 år
og derover og blandt arbejdstagere, der er i
medicinsk behandling for hjertekarsygdomme.
Det har desuden betydning for praksis, at
man efterprøver resultaterne fra dette projekt
i et større datamateriale. Resultaterne kan
anvendes i forbindelse med rehabilitering og
behandling af forhøjet blodtryk.
Samarbejde og finansiering
• Frederiksberg Hospital
• Bispebjerg Hospital
• Gent University, Belgien.
Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsmiljøforskningfonden.
Reference
Korshøj M, Hannerz H, Marott JL, Schnohr P, Prescott E,

Baggrund og kontekst
Det er veldokumenteret, at et enkelt tungt løft
akut øger blodtrykket og at længerevarende
forhøjet blodtryk øger risikoen for, at man
udvikler hjertekarsygdomme.

Clays E, Holtermann A. Does occupational lifting affect the
risk of hypertension? Cross-sectional and prospective associations in the Copenhagen City Heart Study [Epub ahead
of print]. Scandinavian Journal of Work, Environment and
Health 2019. Doi: 10.5271/sjweh.3850

Seniorer med lav fysisk kapacitet har øget risiko
for at forlade arbejdsmarkedet før tid
Resultat
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Seniorer med en lav fysisk kapacitet har øget
risiko for langtidssygefravær og for at få førtidspension, flexjob og skånejob senere i livet
sammenlignet med seniorer med en gennemsnitlig fysisk kapacitet.

Hæves den fysiske kapacitet blandt seniorer
med lav kapacitet til samme niveau som gennemsnittet, vil man potentielt kunne undgå op
til 42 % af de tildelte førtidspensioner, flex- og
skånejob og 12 % af de nuværende perioder
med længerevarende sygefravær.

Det viser resultaterne fra en analyse, som forskere fra blandt andet NFA har gennemført.

Til gengæld ser det ikke ud til, at høj fysisk kapacitet mindsker seniorers risiko for at forlade
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arbejdsmarkedet før tid. De har nemlig samme
risiko for langtidssygefravær, førtidspension,
flexjob og skånejob, som gennemsnittet af
seniorer.
Baggrund og kontekst
Andelen af ældre i den danske befolkning
stiger, og det gør pensionsalderen også. Denne
udvikling gør det relevant at se nærmere på
seniorers muligheder for at fortsætte nogle år
længere på arbejdsmarkedet.
For nogle seniorer kan et længere arbejdsliv
øge risikoen for, at de får helbredproblemer,
hvilket dermed kan få betydning for deres
tilknytning til arbejdsmarkedet. Fx falder vores
fysiske kapacitet naturligt med alderen, og en
betydelig andel af ældre arbejdstagere kan
derfor gradvist få sværere ved at klare de fysiske krav, som jobbet kræver.

Betydning for praksis
Resultaterne bruges til udvikling af anbefalinger om interventioner til at fremme fysisk
kapacitet, specifikt blandt seniorer med lav
fysisk kapacitet.
Samarbejde og finasiering
• Københavns Universitet
• Aalborg Universitet
• Holbæk Sygehus.
Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Referencer
Sundstrup E, Hansen ÅM, Mortensen EL, Poulsen OM, Clausen T, Rugulies R, Møller A, Andersen LL. Physical capability in midlife and risk of disability pension and long-term
sickness absence: Prospective cohort study with register
follow-up. Scandinavian Journal of Work, Environment and
Health 2019;45(6):610-621. Doi: 10.5271/sjweh.3842

Seniorerne vurderer deres arbejdsmiljø og helbred
anderledes end deres yngre kolleger
Resultat
Seniorerne vurderer i mindre grad end yngre
lønmodtagere at være udsat for risikofaktorer i
det fysiske og kemiske arbejdsmiljø og risici for
arbejdsulykker. Fx vurderer seniorerne generelt
at arbejde i mindre belastende arbejdsstillinger, de vurderer, at de løfter og skubber mindre
i arbejdet, de angiver færre ulykker i arbejdet,
og de vurderer, at de er mindre udsatte for
vådt arbejde og hudkontakt med kemikalier
sammenlignet med de yngre lønmodtagere.
Hvad angår det psykosociale arbejdsmiljø
vurderer seniorerne i lavere grad at blive involveret i tilrettelæggelsen af deres arbejde og i
højere grad at være udsat for mobning sammenlignet med deres yngre kolleger mellem
18-49 år. Omvendt vurderer seniorerne deres
arbejdsopgaver som mere klare, med færre
kvantitative krav i arbejdet, og de vurderer, at
arbejdet i mindre grad går ud over privatlivet,
når man sammenligner med yngre medarbejdere.
Generelt set vurderer seniorerne deres helbred
lidt dårligere end deres yngre kolleger, og de
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angiver også oftere smerter i muskler og led.
Til gengæld vurderer seniorerne deres psykiske
helbred bedre end lønmodtagerne mellem 3049 år. Det gælder både i forhold til depressive
symptomer, mentalt helbred og stress.
Det viser resultater af et projektet, hvor formålet var at fremlægge den nyeste forskningsviden om seniorers arbejdsmiljø, som kan danne
grundlag for, at
• udpege særligt udsatte seniorer,
•	udpege seniorer med særligt godt arbejdsmiljø
•	målrette fremadrettede initiativer til forbedring af seniorers arbejdsmiljø.
Resultaterne bygger på en analyse af de senest
tilgængelige data fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, 2016.
Baggrund og kontekst
En aldrende befolkning og en hævelse af
pensionsalderen har sat øget fokus på at få
flere seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet.
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Overordnet set er der mange forskellige og
komplekse årsager til, at seniorer forlader
arbejdsmarkedet, men i mange tilfælde spiller
arbejdsmiljøet en væsentlig rolle for, om man
får et langt og sundt arbejdsliv.
Forskere fra NFA har derfor analyseret data
fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i
Danmark 2016 for at gøre status over seniorernes arbejdsmiljø og helbred.

jøet i forhold til de specifikke behov, en given
målgruppe af seniorer kan have.
En mere målrettet differentieret indsats vil
sandsynligvis i praksis kunne bidrage til, at flere
seniorer kan fortsætte på arbejdsmarkedet,
som minimum frem til den lovmæssige pensionsalder og muligvis længere.
Reference
Sundstrup E, Meng A, Poulsen OM, Dyreborg J, Hougaard

Betydning for praksis

KS, Flyvholm M-A, Andersen LL. Seniorers arbejdsmiljø og

Resultaterne fra denne analyse peger på, at
det er vigtigt at målrette indsatser i arbejdsmil-

godt arbejdsliv. København: Det Nationale Forskningscenter

helbred. Analyse til seniortænketanken for et længere og
for Arbejdsmiljø, 2018.

Mere frihed, bedre økonomi og mindre belastende arbejde
kan fastholde seniorer på arbejdsmarkedet – men der er
ulighed i seniorers muligheder på arbejdspladsen
Resultat

Baggrund og kontekst

Mange seniorer vil blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de fik mulighed for at holde
mere fri (længere ferie, seniordage), havde
fleksible arbejdstider, og hvis det bedre kunne
betale sig.

I takt med at den gennemsnitlige levealder stiger, er der de seneste år gennemført en række
reformer, der skal få danskerne til at blive
længere på arbejdsmarkedet.
Beslutningen om, hvornår man trækker sig
tilbage fra arbejdsmarkedet er imidlertid et
resultat af mange forskellige overvejelser.

Det viser resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt 11.200 beskæftigede seniorer
på 50 år og derover.
For seniorer med fysisk krævende arbejde
er lavere fysiske krav i arbejdet og et bedre
helbred vigtige faktorer for, om de vil fortsætte
med at arbejde. Dårligt helbred og ikke at
være i stand til at klare sit job nævnes i højere
grad for denne gruppe som årsagen til at ville
forlade arbejdsmarkedet.
De jobgrupper, der har størst behov for støtte
for at kunne opnå et langt og sundt arbejdsliv,
har færrest muligheder for forskellige ordninger på deres arbejdsplads. Det gælder især
ansatte med fysisk krævende arbejde og kort
uddannelse og personer med nedsat arbejdsevne. Kvinder har desuden færre muligheder
end mænd, og seniorer med nedsat arbejdsevne har færre muligheder end seniorer med
fuld arbejdsevne.

Et sundt og sikkert arbejdsliv

Det er baggrunden for forskningsprojektet
SeniorArbejdsLiv (www.seniorarbejdsliv.dk),
der undersøger barrierer og potentialer for, at
beskæftigede på tværs af brancher vælger at
trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet.
Betydning for praksis
Resultaterne peger på, at man kan forlænge
arbejdslivet for seniorer med fysisk krævende
arbejde ved at tilpasse kravene i arbejdet til
deres fysiske formåen og sundhedstilstand.
For seniorer med stillesiddende arbejde kan
fokus rettes mod at gøre forholdene omkring
jobbet mere attraktive, så der bliver en bedre
balance mellem arbejde og fritid, ligesom man
kan overveje forskellige former for økonomiske
incitamenter.
Desuden kan det være relevant at lave oplysningskampagner til medarbejderne, så man på
den måde gør opmærksom på mulighederne
for seniorordninger på arbejdspladsen.
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