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Forekomsten af arbejdsrelateret sygdom  

er høj hos både SOSU’er. Covid-19 

pandemien har understreget, hvor høj 

smitterisikoen er i ældreplejen - og hvor 

sårbar det efterlader arbejdspladsen.

SMITTERISIKO

SOSU’er er blandt de jobgrupper, hvor flest 

medarbejdere oplever smerter i kroppen flere 

gange ugentligt. Arbejdet rummer fysisk 

krævende arbejdsopgaver, som forudsætter 

den rette fysiske form og ergonomi.

FYSISK SUNDHED

SOSU’er rapporterer store følelsesmæssige 

krav i arbejdet og arbejdsrelateret stress. 

Det kan øge risikoen for langtidssygefravær –

særligt, hvis der også er rollekonflikter på 

arbejdspladsen. 

MENTAL SUNDHED

Problematikker der kendetegner 
sundheden for SOSU’er

Kilde: Arbejdsmiljø & Helbred, 2012-2018



Hvorfor bør vi rykke udendørs?
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Bedre relationer

Udendørs arbejdsaktiviteter kan forbedre kommunikationen blandt medarbejderne og medføre 

oplevelsen af mere ligeværdige relationer og bedre sammenhold (Troije et al., 2021).

Øget fysisk aktivitet 

Øget koncentration

Adgang til grønne uderum og fysisk aktivitet udendørs i arbejdstiden kan reducere træthed 

sidst på arbejdsdagen og øge koncentrationen (de Bloom et al., 2017; Sianoja et al., 2018) 

Bedre mental sundhed

Grønne uderum kan spille en vigtig rolle for både forebyggelse af mentale sundheds-

udfordringer og for genetablering af mental balance efter f.eks. alvorlig stress (Pouso et al., 

2020; Bratman et al., 2019; Marcus & Sachs, 2014).

Udendørs fysisk aktivitet i arbejdstiden øger medarbejdernes fysiske aktivitetsniveau 

(selvrapporteret) og intentionerne om mere fysisk aktivitet fremover (Gritzka et al., 2021).  



SmitterisikoFysisk sundhed Mental sundhed

Mindsket 

sygefravær

Hvis arbejdslivet i højere grad rykkes ud i det fri…

…kan vi potentielt forbedre den fysiske og mentale sundhed og mindske smitterisikoen. 
Faktorer, der alle kan føre til sygefravær, og deraf en økonomisk byrde for virksomhed og 

samfund.

Økonomisk besparelse

Bedre fastholdelse 

og rekruttering



FEASIBILITY STUDIE: Kortlægning af muligheder og barrierer for 

det udendørs arbejdsliv 

Formålet er at kortlægge muligheder og barrierer for brug af udendørsaktiviteter i SOSU-arbejdet 

med henblik på at sikre et stabilt fundament for kommende arbejdspladsinterventioner i brancherne.
1

2 Data indsamles via feltbesøg hos arbejdspladserne, hvor der gennemføres:

Observationer af det daglige arbejde og det nære- og omkringliggende uderum

Semistrukturerede interviews med medarbejdere og ledere



Et eksempel på en arbejdsdag på et plejecenter

Morgenmøde Morgenpleje
Formiddags 

”pause”
Formiddags-

stund
Frokost Middagslur

Eftermiddags
-stund

Overlevering

7.00 10.00 11.30 14.007.30 15.00

Dags/ugeplan

Beboere

Observationer 
fra aften- og 

nattehold

Medicin

Bad

Give tøj på

Morgenmad

Medarbejdere 
spiser 

formiddags-
mad/frokost

Fx gåtur, 
gudstjeneste 
eller banko

Gøre klar

Servere

Evt. hjælpe 
beboer med at 

spise

Give medicin

Lægge i seng

Beboere op fra 
lur

Kaffe og kage

Evt. anden 
aktivitet

Overlevering til 
aftenhold

Arbejdsdag slut



Citater fra interviews på plejecentre

”Nu har jeg taget mig selv i at have været i en dobbeltvagt, og der er det ligesom at 
blive løsladt fra fængslet, når man endelig får fri kl 22 om aftenen, mødte ind kl 6:30 
om morgen, fordi man ikke er gået ud en eneste gang.” Social- og sundhedsassistent

”Altså lys og luft gør bare noget positivt for os alle sammen. Altså vi har jo rigtig godt 
af det (…). Det er vigtigt at huske på det der med, at jamen faktisk er der jo nogen, 
der stort set aldrig får dagslys. Og det er jo sådan rent mentalt ret vigtigt at få lys 
(…). Vi har en borger, der godt kan blive meget nedtrykt. En dag hvor han var rigtig 
nedtrykt, fik jeg ham overtalt til en tur, og da han kom hjem derfra, var han jo glad” 
Pædagog på plejecenter 

”Men det er ligesom om, at tempoet kommer lidt ned, når man er sådan er ude i den 
friske luft og man ser at beboerne de nyder det lidt.” Social- og sundhedshjælper

”Jamen det har livskvalitet [at være udenfor], det giver energi og glæde og frisk luft. 
Også bare det at, og det giver mulighed for en dialog om noget, de kan sidde på en 
bænk nede ved åen og sidde ved siden af hinanden, livets glæder og livets alvor” 
Plejecenterleder

”Altså der hvor vi støder imod barriererne, det er vejret, men også hvad personalet tænker, og 
hvor de ser mulighederne i det. Hvordan de ser mulighederne i det. Det er dér øvelsen er. Og 

også at de måske kunne få lidt mere øje på hvad der ville være godt for dem selv i et 
arbejdsmiljø. At det også er at komme ude en gang i mellem.” Plejecenterleder
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