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• IGLO-modellen

Hvorfor hedder det DOSES-IGLO?

Individ

Leder

Gruppe

Organisation

• Vi har ikke knækket koden – stadig høje fysiske arbejdskrav og høj forekomst af smerter blandt 
SOSU-er

• Mange interventioner indtil nu har været målrettet individet fx brug af hjælpemidler

• Manglende eller begrænsede effekter af hidtidige interventioner kan måske skyldes faktorer på 
organisations-, ledelses- eller gruppe-niveau?

• Begrænset viden - hvilke faktorer er bestemmende for fysiske arbejdskrav og smerter i muskler 
og led?

DOSES-IGLO baggrund
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• At undersøge, i hvilken grad medarbejdernes fysiske arbejdsbelastninger og udvikling af 
muskelskeletbesvær, bestemmes af faktorer på henholdsvis organisations-, ledelses-, team-, 
og/eller medarbejder-niveau.

Formål

Fysiske 
arbejdskrav

DOSES-kohorten

• 553 SOSU’er
• 126 Afdelinger
• 20 Plejehjem
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Og resultatet er…

… på vej!!!

DOSES-IGLO

• Hvilke faktorer kan have betydning for brug af hjælpemidler/kollega, i 
de situationer, hvor det er påkrævet? 
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DOSES-IGLO

• Anciennitet
• Smerter
• BMI
• Vagthold
• Arbejdsevne
• Kursusdeltagelse
• Viden om brug af

hjælpemidler

• Placering af hjælpemidler
• Tilgængelighed af

hjælpemidler
• Bemanding
• Størrelse på afdeling
• Type afdeling
• Tid allokeret til planlægning
• Ergo-coach

• Forstyrrelser
• Forhindringer
• Tidspres/travlhed

• ???

Hvis vi spørger om det…

• Hvis du løfter eller forflytter alene eller ikke anvender hjælpemiddel i en 
situation, hvor det er påkrævet, skyldes det så…?
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Travlhed

TRAVLHED

Vi har travlt, men 
det er dejligt at gå 

på arbejde

Det er heller ikke 
sjovt at gå på 

arbejde, hvis der 
ingenting er at 

lave…

• I den seneste medlemsundersøgelse fra FOA, hvor 4696 medlemmer har svaret, svarer 
67% at arbejdsmængden er blevet større eller meget større indenfor de seneste 12 
måneder.

• 43 % oplever at bemandingen er utilstrækkelig stort set hver dag eller flere gange om 
ugen.

• Samme undersøgelse viser at der er en sammenhæng mellem utilstrækkelig bemanding 
og stress samt sygefravær

Travlhed i SOSU-branchen
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En følelse af at man skal løbe hurtigere og hurtigere…

Formål:

• At undersøge hvilke løsninger medarbejdere og ledere foreslår til at reducere 
travlhed? Samt hvor i organisationen findes løsningerne (organisation, ledelsen, 
team og/eller medarbejderniveau)? 

Travlheds-projektet
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Dialog 

2497 dialoger mellem medarbejder og leder

2919 udfordringer

Organisering af arbejdsopgaver
 F.eks. ”når der er travlt”, ”når man bliver forstyrret”. 
 ”Fordelingen af arbejdsopgaver i teamet”, 
 ”Når der sker noget uforudset”.

 427 dialoger blev registeret indenfor denne 
 kategori hvilket svare til 15%. 

Udfordringer og forslag til løsninger
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Næste skridt i projektet er de konkrete løsninger

•Hvilke konkrete løsninger bliver der peget på?

•Hvilke løsninger fungerer, og hvilke fungerer ikke? 

• Diskuter i grupper ”Hvad er travlhed?”, ”I hvilke situationer 
opleves/mærkes travlhed?”

(15 min)

• Opsamling i plenum

• Find konkrete løsningsforslag ud fra IGLO-modellen

(20-25 min)

• Opsamling i plenum

Dialog om travlhed


