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Er der sammenhæng mellem antallet af 

forflytninger og lænderygsmerter blandt 

SOSU’er i ældreplejen? 
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SOSU-er og lænderygsmerter

69%

Forflytninger og lænderygsmerter

Selvrapportering
Utilstrækkelig opfølgning af lænderygsmerter
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At undersøge sammenhængen mellem antallet af forflytninger
og lænderygsmerter blandt SOSU-er i ældreplejen

Formål

DOSES projektet - Danish Observational Study of Eldercare 
work and musculoskeletal disorderS

20 plejehjem

126 afdelinger

1456 beboere

553 SOSU-er

Deltagere
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DOSES projektet - Danish Observational Study of Eldercare 
work and musculoskeletal disorderS

1 år

Løft, positionering og vende

• Med/uden hjælp fra beboer
• Med/uden brug af hjælpemiddel
• Med/uden hjælp fra andre

Hvor mange dage har du 
haft smerte i lænderyggen 
inden for de seneste 
4 uger? 

Du skal svare med et tal 
fra 0-28.

Observationer

•2768 mandetimer på plejehjem

•4733 observationer af plejesituationer 

•929 timers observation af plejesituationer
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Antal forflytninger per vagt

Antal forflytninger per vagt
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Antal forflytninger per vagt

22%41%37%

Gennemsnit = 7.1
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Forflytninger uden hjælp fra beboeren og uden brug af 
hjælpemiddel

A
nt

al
 d

el
ta

ge
re

Antal forflytninger uden hjælp fra beboeren og 
uden brug af hjælpemiddel

38%

Gennemsnit = 2.3

Forflytninger uden hjælp fra beboeren og uden brug af 
hjælpemiddel og kollega
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68%

Gennemsnit = 1.0
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Antal forflytninger uden hjælp fra beboeren og 
uden brug af hjælpemiddel og kollega



• 7

• 08/10/2018

Lænderygsmerter
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Procent dage med lænderygsmerter

Gennemsnit = 24.6

Sammenhæng mellem forflytninger og lænderygsmerter

Antal af
forflytninger

Lænderyg-
smerter
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Sammenhæng mellem forflytninger og lænderygsmerter

Antal af
forflytninger

Lænderyg-
smerter

Hvorfor finder vi ingen positiv sammenhæng?

Brugen af hjælpemidler

Er det totale antal af 
forflytninger højt nok?
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Hvilken vej skal vi gå, hvilke skridt skal vi tage?

• Keep up the good work!!!
• Større forståelse af smerter og konsekvenser
• 360 graders indgangsvinkel til smerter


