
Top 5 jobgrupper: 

Organisering, tilrettelæggelse og 
indhold i arbejdet – tre faktorer som 
i sig selv kan bidrage til medarbej-
dernes sundhed, viser forskning fra 
NFA. Lad os sætte ’sundhedsmiljø’ 

på dagsorde-
nen på Folke-
mødet 2023.
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Kilde: Arbejdsmiljø og helbred 2018

Fremtidens ergonomiske 
arbejdsmiljø 
Exoskeletter, bevægelsessensorer og 
kunstig intelligens – ex på teknolo-
gier, der åbner nye muligheder for at 
fremme et godt ergonomisk arbejds-
miljø. Det tyder forskning fra bl.a. 

NFA på. Lad  
os diskutere  
mulighederne.

Seniorforsker Emil 
Sundstrup

  3916 5252
  esu@nfa.dk

Bliv sundere af at gå på 
arbejde

Forskningschef  
Andreas Holtermann

  3916 5352
  aho@nfa.dk

Passagerservicemedarbejdere

Ejendoms- og rengøringsinspektører

Bygge- og anlægsarbejdere

Portører m.fl.

Rengøringsassistenter

Gennemsnit for alle jobgrupper

12,6%

10,7%

10,4%

9,9%

5,1%

10,3%

NFA går nye veje for at skabe det gode ergonomiske arbejdsmiljø   
NFA har et stærkt hold af forskere, der gerne bringer deres visioner og igangværende forskning i det gode ergonomiske 
arbejdsmiljø i spil – gerne suppleret med hands-on demonstrationer.

Andelen af beskæftigede i jobgrupperne med smerter  
’Flere gange ugentligt’ eller ’Dagligt’.

Andelen af beskæftigede i jobgrupperne, der havde været ’En del’ eller ’Meget’  
begrænset i arbejdet på grund af smerter, inden for de seneste tre måneder.
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17,2
mia. kr. (ca.) i produktionstab  

og behandling

10,5
mia. kr.  til bl.a. sygedagpenge  

 og førtidspension.

+
Så meget koster muskel- og skeletlidelser 
og smerter hvert år samfundet: Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere 

Bygge- og anlægsarbejdere

Ejendoms- og rengøringsinspektører

Portører m.fl.

Gartnere og landmænd

Gennemsnit for alle jobgrupper

46,2%

46,0%

45,6%

44,9%

32,5%

45,3%

6,6
6,5

Tømrere og snedkere 

Murere, VVS’ere m.fl.

Slagtere og bagere

Malere

Kokke og tjenere

Gennemsnit for alle jobgrupper

6,7

6,1

3,3

6,4

Hvor fysisk hårdt medarbejderne i jobgrupperne i gennemsnit opfatter 
deres arbejde (0 = ’Ikke hårdt’; 10 = ’Maksimalt hårdt’.

For mange forlader arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, fordi kroppen ikke længere 
kan klare arbejdet. Der er politisk enighed om, at færre skal udsættes for væsentlige fysiske 
krav på arbejdet. Men hvordan skaber vi et ergonomisk arbejdsmiljø i bedre balance?

Bedre ergonomisk arbejdsmiljø

Kombinationseffekter 
Kan godt kollegaskab, indflydelse 
og anerkendelse opveje højt arbejds-
tempo? Ny forskning tyder på, at 
bestemte kombinationer af faktorer i 
arbejdsmiljøet kan have stor betydning 
for vores helbred.

Professor MSO  
Lars Louis Andersen

  3916 5319
  lla@nfa.dk

FOLKEMØDET  
2023 

Få et fagligt  
indspark fra 

NFA’s forskere
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