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Hvordan påvirker 
smerter dig?

(tanker, følelser, krop og arbejde)
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”Bekymringer 
hvorvidt det 
bliver ved” 

”Jeg fokuserer 
kun  på smerterne 
– alt andet bliver 

lige meget” 

”Jeg har 
arbejdsopgaver jeg 

helst vil undgå” 

”Manglende overblik 
og overskud” 

”Irritabel og 
udmattet” 

”Mindre effektiv og 
mindre klart tænkende” 

”Jeg får dårlig 
samvittighed 

overfor 
kolleger” 
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3 gode grunde 
til at tale om 
smerter…
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…er verdenskendt for at være hovedårsag til
at folk mister arbejdsdage.

Smerter…
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Smerter…

…begrænser mobilitet –
muligheden for at bruge
kroppen og fører til tidlig
tilbagetrækning fra arbejde
og mistrivsel. 
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Smerter…

antallet af personer med ondt I ryggen, nakken, knæet etc kommer til
at stige sammen med alderen i samfundet

17-44 år
45-64 år 65-75 år +75 år

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions
www.boneandjointburden.org/docs/BMUS%20Impact%20of%20MSK%20on%20Americans%20booklet_4th%20Ed
ition%20%282018%29.pdf

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions
http://www.boneandjointburden.org/docs/BMUS%20Impact%20of%20MSK%20on%20Americans%20booklet_4th%20Edition%20%282018%29.pdf
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Smerter på arbejdspladserne? 

Sidehoved 9



Københavns Kommune

APV? (uddrag)

Beskrivelse og vurdering 

”Det er vigtigt, at virksomheden 
beskriver problemernes art, 
alvor og omfang.”

Opfølgning på handleplan

” Det skal også fremgå, 
hvornår og hvordan det 
afgøres, om de valgte 
løsninger virker, og om 
handlingsplanen skal 
revideres.”  

Inddragelse af sygefravær 
”…virksomheden skal vurdere, om 
der eventuelt er forhold i 
arbejdsmiljøet, der kan medvirke til 
det samlede sygefravær.”

https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejdspladsvurdering-apv-d-1-1/

https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejdspladsvurdering-apv-d-1-1/


Arbejdspladsen
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Forskningen peger på…

Undervisning i forflytningsteknikker alene, forbygger ikke smerter…

→Ensidige indsatser løser ikke problemet

→Ergonomi har generelt meget sjældent kunne dokumentere en 

effekt

→Nogle gange viser det sig endda – at der er videnskabelig 

dokumentation for at det ikke virker

Vi skal gå grundigere til værks med flere indsatser på en gang
→Det skal bygge på dialog… 

Int J Nurs Stud. 2018 
Jun;82:58-67. 
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Håndtering af smerter?
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Medarbejder 

Ekspert 1 Ekspert 2
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Erfaringer fra rådgivning  
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Siger 
forskningen 
noget om, 
hvorfor det 
er svært?

Int Arch Occup Environ Health. 2018 Apr;91(3):361-372. 

BMC Public Health. 2022 Mar 4;22(1):432. 

Scand J Work Environ Health. 2019 Jul 1;45(4):386-395.

Åbenhed

Hos den enkelte, 
kollegialt og hos 

lederen

Handlinger blandt 
medarbejderne

Kollegial kultur

Lederens rolle

Procedurer

Viden om at det 
findes
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Lavt niveau indenfor denne dimension Højt niveau indenfor denne dimension

1. Føle sig forstået og støttet af leder

Medarbejdere som scorer lavt indenfor denne dimension har ikke en løbende kontakt 

med ledelsen og har ikke tillid til ledelsen som kilde til information eller råd.  

Har opbygget et forhold til mindst en leder, som kender medarbejderen godt og 

som medarbejderen har tillid til som kilde til information og råd i forhold til 

arbejdsmiljøet.

1. Have tilstrækkelig information til at håndtere sit arbejdsmiljø

Føler at der er mange huller i deres viden og at de ikke har tilstrækkelig viden til at 

kunne håndtere deres arbejdsmiljø.

Er overbeviste om at de har al den information der skal til for at tage vare på deres 

arbejdsmiljø og tage relevante beslutninger om arbejdsmiljøet

1. Gøre noget aktivt for sit arbejdsmiljø

Medarbejderen føler ikke at arbejdsmiljøet er deres ansvar. De er ikke engageret i 

arbejdsmiljøarbejdet og oplever arbejdsmiljøet som noget fjernt fra dem

Ser vigtigheden af arbejdsmiljøet og tager ansvar for deres arbejdsmiljø. De er 

engagerede i deres eget arbejdsmiljø, tager egne beslutninger og prioriterer 

arbejdsmiljøet. 

1. Social support i arbejdsmiljøet

Medarbejderen oplever slet ikke at have støtte i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet. Medarbejderens sociale netværk giver al den støtte som medarbejderen har brug 

for i forhold til arbejdsmiljøet.

1. Vurdering af arbejdsmiljøinformationer

Uanset hvor meget medarbejderen prøver kan han/hun ikke forstå de fleste 

arbejdsmiljøinformationer og bliver forvirret når der er modsatrettede informationer.  

Medarbejderen er i stand til at identificere relevant information. De kan reflektere 

over og vurdere modsatrettede informationer enten selv eller med hjælp fra andre. 

1. Mulighed for at kommunikere aktivt med ledelse

Disse medarbejdere er passive i deres tilgang til arbejdsmiljøet. De opsøger ikke 

proaktivt informationer, råd eller støttemuligheder på arbejdspladsen. De stiller ikke 

spørgsmål for at få informationer og accepterer tingenes tilstand. De oplever ikke at 

de kan dele bekymringer med ledelsen. 

Er proaktive i forhold til deres arbejdsmiljø og føler de kan gå til deres ledere hvis de 

har bekymringer. De oplever at de har kontrol over deres arbejdsmiljø fordi de kan 

diskutere det med ledelse og de bliver ved indtil de opnår det de ønsker.

1. Navigere i arbejdsmiljøsystemet

De har svært ved at navigere i arbejdsmiljøsystemet og adressere deres egne behov. 

De har en begrænset viden om hvilke muligheder og rettigheder de har. Har desuden 

svært ved at finde nogen som kan hjælpe dem. 

Har indblik i hvilke muligheder og rettigheder de har og de kan selv navigere i 

arbejdsmiljøsystemet på baggrund af deres egne behov. 

1. Evner til at finde gode informationer om arbejdsmiljø

Kan ikke selv opsøge informationer om arbejdsmiljøet men er afhængig af information 

fra andre.

Medarbejderen er opdateret om information på arbejdsmiljøområdet og kan godt 

lide at undersøge kilder og søge informationer.
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Skabe dialog på arbejdspladserne? 
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Hvad skulle der 
ændres på dit arbejde, 
for at smerter blev et 

mindre problem? 
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