
#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Sikkerhed og sundhed er godt for alle — både for dig og for arbejdspladsen.

Sunde Arbejdspladser

LETTER BELASTNINGEN
Kampagnevejledning

https://healthy-workplaces.eu


Europe Direct er en tjeneste, der har til formål at hjælpe med at besvare spørgsmål om Den Europæiske Union.  
Frikaldsnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11  
(*) Oplysningerne er gratis ligesom de fleste opkald (nogle operatører, telefonbokse eller hoteller kan dog kræve penge for opkaldet).  
Yderligere oplysninger om Den Europæiske Union findes på internettet (https://europa.eu).

Manuskript udarbejdet i november 2019

Hverken Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur eller personer, der handler på vegne af agenturet, er ansvarlige for, hvordan følgende 
oplysninger eventuelt anvendes.

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2020

Print: ISBN 978-92-9479-225-9, doi:10.2802/148, TE-01-20-122-DA-C 
PDF: ISBN 978-92-9479-161-0, doi:10.2802/5932, TE-01-20-122-DA-N

© Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, 2020  
Eftertryk tilladt med kildeangivelse  
Ved enhver anvendelse eller gengivelse af fotos eller andet materiale, der ikke er omfattet af EU-OSHA’s ophavsret, skal der indhentes 
tilladelse direkte fra indehaverne af ophavsrettighederne.

Fotografierne i denne publikation illustrerer en række arbejdsaktiviteter.  
De viser ikke nødvendigvis god praksis eller overensstemmelse med lovkrav.

Se også onlineversionen af denne vejledning på https://osha.europa.eu/en/publications, 
hvor et klik med musen giver adgang til websteder og referencer.

https://europa.eu/european-union/index_da
https://osha.europa.eu/en/publications


Kampagnevejledning   |   Sunde arbejdspladser letter belastningen

1. Indledning ....................................................................3
1.1. Hvad er problemet? .................................................................................................... 4

1.2. Hvad er arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær? ................................................. 5

1.3. Hvorfor har det høj prioritet at forebygge arbejdsrelateret  

muskel- og skeletbesvær? ......................................................................................... 9

2. Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret  
muskel- og skeletbesvær ..............................................11

2.1. Samarbejde om forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær  ........... 11

2.2. Lovgivning om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær  ...................................... 12

2.3. Håndtering af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær ......................................... 13

2.4. Tidlig indsats og tilbagevenden til arbejdet .............................................................. 17

2.5. Visse grupper af arbejdstagere er særligt udsatte ..................................................... 19

2.6. Bevidstgørelse om muskel- og skeletsundhed i en tidlig alder ................................ 21

3. Kampagnen for et sikkert og sundt  
arbejdsmiljø 2020-22 ...................................................23

3.1. Om denne kampagne ................................................................................................ 23

3.2. Hvem kan deltage i kampagnen? .............................................................................. 24

3.3. Sådan deltager du ...................................................................................................... 25

3.4. Prisuddeling for god arbejdsmiljøpraksis .................................................................. 26

3.5. Vores partnernetværk ................................................................................................. 27

3.6. Yderligere oplysninger og materialer ........................................................................ 28

Henvisninger og noter ......................................................29

Indhold



2

Kampagnevejledning   |   Sunde arbejdspladser letter belastningen

EU-OSHA har gennemført et treårigt 
oversigtsstudie om arbejdsrelateret muskel- 
og skeletbesvær i forbindelse med sikkerhed 
og sundhed på arbejdspladsen1. Målet var at 
undersøge, hvilke problemer der er forbundet 
med arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær 
og dermed forbundne politikker, øge vores 
forståelse for dette emne og identificere 
effektive måder at forebygge arbejdsrelateret 
muskel- og skeletbesvær på. Projektet 

omfattede også en undersøgelse af, hvilke 
foranstaltninger der træffes på arbejdspladser 
for at hjælpe med at forebygge arbejdsrelateret 
muskel- og skeletbesvær, og håndtere kronisk 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, 
herunder at understøtte arbejdstageres 
tilbagevenden til arbejdspladsen og 
genoptræning. Oversigtsstudiet imødekommer 
policy-planlæggeres og forskeres krav og 
supplerer denne kampagne.
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1. Indledning
God styring af sikkerheds- og sundhedsrisici 
på arbejdspladsen er til fordel for alle: 
Arbejdstagere, virksomheder og samfund. 
Det kræver en stærk forebyggelseskultur — 
hvilket betyder, at arbejdsgivere og ledere 
har forpligtet sig til at forebygge risici og 
tilskynde arbejdstagerne til at deltage. 
Aktiv arbejdsmiljøledelse med deltagelse af 
arbejdstagerne gør alle virksomheder mere 
konkurrencedygtige — f.eks. ved at mindske 
sygefraværet, øge produktiviteten og gøre 
arbejdet mere bæredygtigt.

Denne brochure er en indledende vejledning 
til kampagnen »Sunde arbejdspladser letter 
belastningen« for 2020-22, som er tilrettelagt 
af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 
(EU-OSHA). Kampagnen har til formål at 
øge bevidstheden om arbejdsrelateret 
muskel- og skeletbesvær og vigtigheden 
af at forebygge disse. Målsætningen er at 
tilskynde arbejdsgivere, arbejdstagere og andre 
interessenter til at arbejde sammen om at 
forebygge muskel- og skeletbesvær.

Kampagnen viser, hvordan arbejdsrelateret 
muskel- og skeletbesvær, som ikke kan 
elimineres fuldt ud, i det mindste kan holdes 
under kontrol. Den beskriver også, hvordan 
det ved en hurtig indsats kan forhindres, at 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, som 
allerede er opstået, bliver kronisk. Derudover 
beskriver den, hvordan god arbejdsmiljøledelse 
kan medvirke til, at arbejdstagere, der allerede 
har kronisk muskel- og skeletbesvær, kan 
vende tilbage til arbejdet og forblive i arbejde. 
Kampagnen skal også øge kendskabet til de 
mange risikofaktorer, som sættes i forbindelse 
med muskel- og skeletbesvær — fysiske,  
organisatoriske, psykosociale, 
sociodemografiske og individuelle faktorer —  
og behovet for at udvikle forebyggende 
metoder, der tager højde for dem alle.

EU-OSHA har allerede gennemført to 
kampagner om arbejdsrelateret muskel- og 

skeletbesvær — i 2000 og 2007 —, så hvorfor 
gennemføre endnu en kampagne om dette 
emne nu? Arbejdsrelateret muskel- og 
skeletbesvær rammer arbejdstagere i alle 
aldre og i alle typer jobs, og denne kampagne 
er derfor relevant for mange mennesker. 
Det er vigtigt for arbejdets bæredygtighed 
at undgå udsættelse for risikofaktorer, der 
bidrager til arbejdsrelateret muskel- og 
skeletbesvær, især set i lyset af den aldrende 
arbejdsstyrke og den politiske målsætning om 
en højere beskæftigelsesgrad blandt ældre 
aldersgrupper. Omfanget af problemet og den 
tid det tager, inden der sker forandringer på 
arbejdspladsniveau, er også vægtige grunde til 
at tage dette centrale emne op igen.

I den nyere dokumentation for indvirkningen af 
stillesiddende arbejde på menneskers sundhed, 
har der navnlig været fokus på kropsholdning 
(især siddende aktivitet ved en computer) og 
manglen på fysisk aktivitet under arbejdet. 
Langvarigt stillesiddende arbejde forekommer 
i mange typer arbejdssituationer, fra 
industriarbejde ved samlebånd til kassearbejde 
i supermarkeder og computerarbejde. 
Denne kampagne skal øge bevidstheden om 
vigtigheden af at forebygge arbejdsrelateret 
muskel- og skeletbesvær, der er forbundet med 
langvarigt stillesiddende arbejde.

Kampagnen viser, hvordan arbejdsrelateret 
muskel- og skeletbesvær — trods  
kompleksitet — kan håndteres på samme måde 
som ethvert andet arbejdsmiljøproblem. Den 
skal give virksomheder de værktøjer og den 
støtte, de har behov for, til at kunne håndtere 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær 
på en systematisk måde, med praktiske tips, 
vejledninger og audiovisuelt materiale samt 
eksempler på god praksis og casestudier. Alle 
disse informationer osv. findes  
på kampagnens websted (https://healthy-
workplaces.eu), herunder en ny database med 
relevante ressourcer.

https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
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1.1. Hvad er problemet?
Millioner af arbejdstagere i Europa har 
muskel- og skeletbesvær. Trods store 
bestræbelser for at forebygge arbejdsrelateret 
muskel- og skeletbesvær er det stadig 
det mest almindelige arbejdsrelaterede 
sundhedsproblem i Europa. Eurostats 
arbejdsstyrkeundersøgelse for 2013 viste, at 
af alle arbejdstagere, der oplyste, at de havde 
haft et (fysisk eller psykisk) arbejdsrelateret 
sundhedsproblem i de seneste 12 måneder, 
angav 60 % muskel- eller skeletbesvær som 
deres mest alvorlige sundhedsproblem2. Det 
næsthyppigste sundhedsproblem (angivet af 
16 %) var stress, depression og angst.

Disse tal er baseret på den sjette undersøgelse 
af arbejdsvilkårene i Europa (EWCS), hvor ca. 
tre ud af fire arbejdstagere i EU angiver at have 
muskel- og skeletbesvær (se tallene nedenfor)3. 
De former for muskel- og skeletbesvær, 
arbejdstagerne hyppigst angiver, er rygsmerter 
og muskelsmerter i skuldre/arme/hænder 
(henholdsvis 43 % og 41 %). Muskelsmerter 
i hofter/ben/fødder angives mindre hyppigt 
(29 % i 2015). 
 
 
 
 
 

Sundhedsproblemer hos arbejdstagere i EU i de seneste 12 måneder, EU-28, 2015 
 

15 %

43 %

14 %

27 %

 
Kilde: Panteia, baseret på den sjette EWCS, 2015.

Ingen sundhedsproblemer

Kun andre sundhedsproblemer

Kun muskel- og skeletbesvær

Muskel- og skeletbesvær  
og andre sundhedsproblemer
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Hvorfor er arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær et problem?4

• Arbejdsrelateret muskel- 
og skeletbesvær er en kilde 
til bekymring, ikke bare på 
grund af indvirkningen på 
individuelle arbejdstageres 
sundhed, men også på 
grund af indvirkningen 
på virksomheder og 
nationaløkonomi.

• Arbejdsrelateret muskel- 
og skeletbesvær er en 
af de hyppigste årsager 
til funktionsnedsættelse 
og sygefravær, og en af 
de hyppigst anerkendte 
erhvervssygdomme i 
lande som Frankrig, Italien, 
Letland og Spanien.

• Arbejdstagere med 
muskel- og skeletbesvær 
har oftere fravær fra 
arbejdspladsen.

Mikrovirksomheder og små virksomheder 
er i særlig grad sårbare over for følgerne af 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, 
da deres arbejdsmiljøarbejde ofte ikke er så 
robust som i store virksomheder. Ifølge EU-
OSHA’s europæiske virksomhedsundersøgelse 
af nye arbejdsmiljørisici og risici i fremvækst 
(ESENER) er mikrovirksomheder langt mindre 

tilbøjelige end andre virksomheder til at 
foretage arbejdspladsvurdering, hvilket 
er af afgørende betydning for at håndtere 
arbejdsmiljøspørgsmål effektivt5.

1.2. Hvad er arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær?

Hovedparten af arbejdsrelateret muskel- og 
skeletbesvær udgøres af nedslidning, der 
f.eks. hidrører fra gentagen udsættelse for 
belastninger med høj intensitet over en lang 
periode. Men arbejdsrelateret muskel- og 
skeletbesvær kan også bestå i akutte traumer, 
f.eks. brud, der opstår som følge af en ulykke. 
Disse lidelser er navnlig lokaliseret til ryg, 

nakke, skuldre, arme og hænder, men kan 
også ses i hofter, ben og fødder. Nogle typer 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, 
f.eks. karpaltunnelsyndrom i håndleddet, er 
specifikke på grund af deres veldefinerede 
symptomer. Andre er uspecifikke, fordi der er 
smerte eller ubehag uden klar dokumentation 
for en specifik lidelse7.
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Bodymap, der viser de dele af kroppen, der typisk bliver ramt af muskel- og skeletbesvær 

Kilde: EU-OSHA8.

Nakke

Skuldre

Øvre del af ryggen

Lænderyg

Håndled/hænder

Hofter/lår

Knæ

Ankler/fødder

Albuer

De typer arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, som 
arbejdstagere oplever, omfatter følgende:

Rygsmerter og 
nakkesmerter er blandt 
de hyppigste lidelser.

Muskelskader kan 
forårsages af fysisk hårde 
eller gentagelsesprægede 
aktiviteter.

Ledlidelser kan forårsages af 
slid eller sygdom, eller de kan 
skyldes arbejdsulykker.

Knoglelidelser skyldes typisk 
en arbejdsulykke og kan f.eks. 
være et benbrud.
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Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær er en svækkelse af kroppens indre 
opbygning, f.eks. af muskler, led, sener, ledbånd, nerver, knogler og det lokale 
kredsløb, der primært er forårsaget af, eller forværret af arbejde og de nærmeste 
arbejdsomgivelser6.

©
iS

to
ck

ph
ot

o 
/ g

ila
xi

a



8

Kampagnevejledning   |   Sunde arbejdspladser letter belastningen

Arbejdstagere med muskel- og skeletbesvær 
oplever ofte, at de i deres daglige aktiviteter 
ikke alene er påvirket af muskel- og 
skeletbesvær, men også af tilknyttede 
sundhedsproblemer. Ud over smerter kan 
mennesker med muskel- og skeletbesvær lide 
af angst, søvnbesvær og generel træthed. På 
langt sigt vil de måske ikke kunne fortsætte i 
deres nuværende job eller et tilsvarende job.

Forskellige grupper af faktorer kan bidrage 
til arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, 

herunder fysiske og biomekaniske faktorer, 
organisatoriske og psykosociale faktorer 
samt individuelle faktorer. Disse faktorer 
kan forekomme uafhængigt af hinanden 
eller i kombination9. Psykosociale risici og 
arbejdsrelateret stress kan også medvirke til, 
at akut smerte udvikler sig til kronisk smerte10. 
Udsættelse for en kombination af risikofaktorer 
bør tages med i betragtning ved vurderingen 
af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær.

Faktorer, der potentielt påvirker udviklingen af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

Type faktor Eksempler

Fysiske faktorer • Løfte, bære, skubbe eller trække byrder 
eller anvendte værktøjer

• Gentagelsesprægede eller kraftige bevægelser

• Langvarig fysisk anstrengelse

• Ubekvemme og statiske kropsholdninger (f.eks. 
langvarigt stillesiddende, stående, knæliggende aktivitet, 
langvarig aktivitet med hænder over skulderhøjde)

• Hånd-arm-vibrationer eller helkropsvibrationer

• Kulde eller stærk varme

• Høje støjniveauer, der forårsager spændinger i kroppen

• Uhensigtsmæssig indretning af arbejdsstation/-plads

Organisatoriske 
og psykosociale 
faktorer

• Krævende arbejde, stor arbejdsbelastning

• Lang arbejdstid

• Mangel på pauser eller mulighed 
for at ændre arbejdsstilling

• Manglende styring af arbejdsopgaver 
og arbejdsbelastning

• Uklare/modstridende roller

• Gentagelsespræget, monotont arbejde i hurtigt tempo

• Mangel på støtte fra kolleger og/eller leder

Individuelt • Sygehistorie

• Fysiske evner

• Alder

• Fedme/overvægt

• Rygning
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1.3. Hvorfor har det høj prioritet at forebygge 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær?

Siden 2002 har alle EU’s strategier på området 
for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 
haft det som prioritet at forebygge muskel- og 
skeletbesvær for at forbedre arbejdstageres 
sundhed og trivsel. Europa-Kommissionen har 
for nylig fremhævet, at muskel- og skeletbesvær 
stadig er »blandt de alvorligste og hyppigst 
forekommende arbejdsrelaterede lidelser«. 
At lidelserne potentielt hindrer millioner af 
arbejdstagere i EU i at forblive i arbejde, »er 
en stor omkostningsbyrde for enkeltpersoner, 
virksomheder og samfundet generelt«11. 
Investering i forebyggelse af arbejdsrelateret 
muskel- og skeletbesvær forbedrer 
arbejdstageres fremtidsudsigter, hvad angår 
sundhed og arbejdsliv, øger virksomheders 
konkurrenceevne og gavner de nationale 
sundhedsvæsener.

Muskel- og skeletbesvær — betydning for virksomheder12

Fravær 
Fravær fra arbejdet på grund af muskel- og 
skeletbesvær tegner sig for en høj andel af 
tabte arbejdsdage i EU-medlemsstaterne. I 
2015 oplyste mere end halvdelen (53 %) af 
arbejdstagere med muskel- og skeletbesvær 
(herunder arbejdstagere med andre 
sundhedsproblemer), at de havde haft fravær fra 
arbejdet i det forløbne år, hvilket er betydeligt 
flere end andelen af arbejdstagere uden 
sundhedsproblemer (32 %). Arbejdstagere 
med muskel- og skeletbesvær har desuden, i 
gennemsnit, større sandsynlighed for at have 
fravær fra arbejdet i længere perioder.

Fremmøde trods sygdom 
Hvis arbejdstagere går på arbejde med smerter, 
der skyldes muskel- og skeletbesvær, er det 

sandsynligt, at dette påvirker præstationen og 
produktiviteten. I 2015 arbejdede arbejdstagere 
med muskel- og skeletbesvær (herunder 
arbejdstagere med andre sundhedsproblemer) 
langt oftere, selv om de var syge, end 
arbejdstagere uden sundhedsproblemer —  
29 % mod 9 %.

Tidlig eller tvungen tilbagetrækning 
Arbejdstagere med muskel- og skeletbesvær 
har større sandsynlighed for at antage, at de 
ikke vil kunne udføre det samme arbejde, når 
de fylder 60 år, end arbejdstagere uden. Mere 
præcist antager en tredjedel af arbejdstagere 
med muskel- og skeletbesvær (herunder 
arbejdstagere med andre sundhedsproblemer), 
at de ikke vil kunne forblive i deres job, indtil de 
fylder 60 år.

Til trods for lovgivning, der skal forebygge 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, 
og indsatsen fra europæiske og nationale 
myndigheder og virksomheder, er muskel- og 
skeletbesvær kun blevet en smule mindre 
almindeligt i de seneste år13. Det rejser 
spørgsmålet: »Hvor er hullerne i de nuværende 
metoder til forebyggelse og vurdering af risici?«

En ny rapport fra EU-OSHA behandler dette 
spørgsmål ved at analysere effekterne af 
faktorer som digitalisering og ny teknologi, 
mangelfuld organisering af arbejdet og/
eller tilrettelæggelse af arbejdet, ændringer i 
arbejdsstyrkens demografi samt psykosociale 
risikofaktorers indvirkning14. Sådanne nye 
spørgsmål får nye risikofaktorer til at opstå og 
griber ind i foranstaltninger til forebyggelse af 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. EU’s 
strategiske ramme for sikkerhed og sundhed 
på arbejdspladsen for 2014-2020 fremhæver 
vigtigheden af foranstaltninger til imødegåelse 
af nye risici15.

Desuden er forebyggelse af arbejdsrelateret 
muskel- og skeletbesvær ikke blot en prioritet 
på arbejdsmiljøområdet, men også på mange 
andre politikområder. Et stigende antal 
mennesker lever med kronisk muskel- og 
skeletbesvær, i takt med at Europas befolkning 
bliver ældre. Et effektivt samarbejde mellem 
interessenter fra forskellige politikområder — 
uddannelse, folkesundhed, erhvervspolitik og 
ligestilling — om fremme af arbejdstageres 
sundhed på muskel- og skeletområdet, kan 
bidrage til at indfri målsætningerne om en 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i 
Europa.
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Casestudie
TMS Pros-programmet — Frankrig

Programmet, der blev iværksat i 2014, 
hjælper virksomheder med at forebygge 
muskel- og skeletbesvær — på en måde, der 
er skræddersyet til den enkelte virksomheds 
behov. Virksomheder med færre end 50 
medarbejdere kan ansøge om medfinansiering 
af 70 % af udgifterne til uddannelse af en 
intern projektleder for forebyggelse af muskel- 
og skeletbesvær og/eller til iværksættelse af 
en undersøgelse af eller en handlingsplan for 
muskel- og skeletbesvær. Der kan også søges 
om medfinansiering af 50 % af udgifterne til 
køb af udstyr til implementering af planen.

Ved udgangen af 2017 havde omkring 
7 000 af de 8 000 virksomheder i målgruppen 
påbegyndt programmet. I alt havde 
1 600 nået det endelige niveau, hvor de 
kunne påvise, at de havde tilstrækkelige 
kompetencer til at forvalte deres eget 
program til forebyggelse af muskel- og 
skeletbesvær.

Ud over støtte fra et netværk af regionale 
kontorer med ekspertise inden for 

forebyggelse af muskel- og skeletbesvær 
bidrog følgende til programmets succes:

• en klar trin for trin-tilgang
• styring af processen via en hjemmeside
• skræddersyet støtte
• økonomisk støtte 

I alt deltog 110 virksomheder i konkurrencen 
Trophées TMS Pros 2018, og 7 fik tildelt en 
pris16.

I den tidligere udgave (2016)17 modtog 
Nursery Stenger Bachmann en pris for 
virksomheder med færre end 50 arbejdstagere. 
Målsætningen med deres projekt var at 
mindske fravær relateret til muskel- og 
skeletbesvær, forbedre arbejdsmiljøet ved 
at omorganisere arbejdsområder, reducere 
direkte omkostninger relateret til muskel- og 
skeletbesvær samt forhindre, at der opstår 
muskel- og skeletbesvær hos arbejdstagere.

Yderligere information om TMS Pros-programmet 
findes på fransk på https://tmspros.fr
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2. Forebyggelse og håndtering af 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

2.1. Samarbejde om forebyggelse af arbejdsrelateret 
muskel- og skeletbesvær 

Kampagnen for et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø for 2020-22 vil ikke bare øge 
bevidstheden om arbejdsrelateret muskel- og 
skeletbesvær og den negative indvirkning 
heraf på enkeltpersoner, virksomheder og 
samfund, men også tilskynde arbejdsgivere 
og arbejdstagere til at samarbejde om at 
forebygge muskel- og skeletbesvær på 
arbejdspladsen.

Samarbejde mellem arbejdsgivere, 
ledere og arbejdstagere skaber en fælles 
forståelse for problemet og fører til varige 
forbedringer. Inddragelse af arbejdstagerne 
kan give en mere åben kommunikation om 
sundhedsproblemer, herunder muskel- og 
skeletbesvær, og sikre, at der iværksættes 
forebyggende foranstaltninger18.

At tale om muskel- og  
skeletbesvær på 
arbejdspladsen

For nogle mennesker er muskel- og 
skeletbesvær et meget personligt 
emne, som de sjældent taler om. Men 
undgår man at tale om problemet, kan 
det føre til muskel- og skeletbesvær, 
der er vanskeligt at håndtere, eller som 
bliver kronisk, hvilket i sidste ende kan 
påvirke arbejdslivet negativt.

Det er derfor vigtigt at tilskynde 
arbejdstagere til at tale åbent og så 
tidligt som muligt om muskel- og 
skeletbesvær på arbejdspladsen. 
Arbejdstagere, der føler sig trygge ved at 
tale om deres fysiske sundhed, har større 
sandsynlighed for at passe på sig selv og 
modtage tidlig støtte og behandling19.

EU-OSHA’s samtalestartere til diskussioner 
på arbejdspladsen om muskel- og 
skeletbesvær kan bruges til at facilitere 
gruppediskussioner på arbejdspladsen 
eller i uddannelsesforløb. Værktøjet 
indeholder retningslinjer for ledere og 
medarbejdere til kommunikation om 
muskel- og skeletbesvær20.

»Arbejdsgiveren træffer de nødvendige 
foranstaltninger til beskyttelse 
af arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed, herunder aktiviteter til 
forebyggelse af erhvervsbetingede 
risici, til oplysning og til oplæring, og 
sørger for organisering af dette samt 
afsættelse af midler i tilstrækkeligt 
omfang.«

Artikel 6 i rammedirektivet om arbejdsmiljø21
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2.2. Lovgivning om arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær 
Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær er 
omfattet af rammedirektivet om arbejdsmiljø, 
som har til formål at beskytte arbejdstagere 
mod arbejdsrelaterede risici generelt og 
fastlægger arbejdsgiverens ansvar for at sikre 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 
Nogle risici relateret til muskel- og 
skeletbesvær er omfattet af særdirektiver, 
navnlig direktivet om manuel håndtering af 

byrder, direktivet om skærmterminaler og 
vibrationsdirektivet. Direktivet om anvendelse 
af tekniske hjælpemidler omhandler de 
stillinger, arbejdstagere indtager ved 
brug af tekniske hjælpemidler, og fastslår, 
at arbejdsgivere skal tage ergonomiske 
principper i betragtning for at opfylde 
minimumskravene til sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen.

En række vigtige EU-direktiver

Direktiv 89/391/EØF (rammedirektiv om arbejdsmiljø) 
af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes  
sikkerhed og sundhed under arbejdet — »rammedirektivet«

Direktiv 90/269/EØF — direktiv om manuel håndtering af byrder 
af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel  
håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne

Direktiv 2002/44/EF — vibrationsdirektiv 
af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med  
arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer)

Direktiv 90/270/EØF — direktiv om skærmterminaler 
af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde  
ved skærmterminaler

Direktiv 2009/104/EF — direktiv om brug af arbejdsudstyr 
af 16. september 2009 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med  
arbejdstagernes anvendelse af tekniske hjælpemidler under arbejdet

Direktiv 2006/42/EF — maskindirektivet 
af 17. maj 2006 om den frie bevægelighed for maskiner og  
beskyttelse af arbejdstagere og forbrugere, der anvender disse maskiner.

Der er også direktiver og forordninger, der omhandler krav til arbejdspladsen, personlige  
værnemidler og tilrettelæggelse af arbejdstid.

Læs mere på https://osha.europa.eu/da/safety-and-health-legislation.

https://osha.europa.eu/da/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/da/legislation/directives/6
https://osha.europa.eu/da/legislation/directives/19
https://osha.europa.eu/da/legislation/directives/5
https://osha.europa.eu/da/legislation/directives/3
https://osha.europa.eu/da/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://osha.europa.eu/da/safety-and-health-legislation
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2.3. Håndtering af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær
Som alle andre problemer i relation til 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 
kan muskel- og skeletbesvær forebygges 
og håndteres. Det kan håndteres gennem 
en integreret ledelsestilgang — baseret 
på principperne i rammedirektivet om 
arbejdsmiljø — og ved at fremme en 
forebyggelseskultur, der inddrager både 
arbejdsgivere og arbejdstagere22. Som EU’s 
og medlemsstaternes lovgivning fastslår, 
er arbejdspladsvurdering en afgørende 
forudsætning for vellykket forebyggelse.

For de fleste organisationer, navnlig 
mikrovirksomheder og små virksomheder, er 
det nyttigt at opdele arbejdspladsvurderingen 
i trin. En arbejdspladsvurdering i forbindelse 
med arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær 
bør omfatte:

1. Forberedelse:

• Beslutning om, hvem der skal lede 
processen, og hvordan og hvornår 
arbejdstagere og/eller disses 
repræsentanter skal involveres.

• Gennemgang af tilgængelig viden, 
f.eks. information om arbejdsrelateret 
muskel- og skeletbesvær, der allerede 
findes i virksomheden (opgørelser 
over ulykker og sygdom, klager over 
sundhedsproblemer, fravær).

• Udarbejdelse af en plan, og 
allokering af ressourcer.

2. Arbejdspladsvurdering:

• Identificering af risikofaktorer i forbindelse 
med muskel- og skeletbesvær på 
arbejdspladsen (fysiske, organisatoriske, 
psykosociale og individuelle 
faktorer) (se tabel på side 8).

• Udarbejdelse af en handlingsplan over 
de trin, der skal iværksættes, i prioriteret 
rækkefølge, for at forebygge eller minimere 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, og 
angive, hvordan og hvornår de enkelte trin 
skal iværksættes, og af hvem. Handlingerne 
skal være baseret på de generelle 
principper for forebyggelse (se nedenfor).

3. Implementering og overvågning af 
aftalte forebyggende foranstaltninger 
og beskyttelsesforanstaltninger.

4. Løbende revision og opdatering 
arbejdspladsvurderingen.

Forebyggende foranstaltninger, der har til 
formål at eliminere risici relateret til muskel- 
og skeletbesvær ved hjælp af designmæssige 
løsninger, f.eks. ændringer i indretningen 
af arbejdspladsen eller udformningen af 
arbejdsudstyr og -processer, har højeste 
prioritet. Hvis en risiko ikke kan elimineres 
fuldt ud, har lovgivningen fastsat et konkret 
hierarki for forebyggelsesforanstaltninger, som 
arbejdsgivere er retligt forpligtet til at følge23.

Kampagnen skal øge kendskabet til 
foranstaltninger og initiativer via en 
deltagerbaseret tilgang (dvs. inddragelse 
af arbejdstagere i forebyggelse og 
håndtering af arbejdsrelateret muskel- 
og skeletbesvær) og ved at tilskynde til 
relevante sundhedsfremmende aktiviteter på 
arbejdspladsen.
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De generelle forebyggelsesprincipper og eksempler på 
foranstaltninger24 til forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og 
skeletbesvær 

• Undgå risiciene, fx ved at:

 – automatisere løfte- og 
transportaktiviteter

 – eliminere risici ved hjælp af 
designmæssige løsninger (»ergonomisk 
udformning«), indretningen af 
arbejdspladsen og udformning af 
arbejdsudstyr og -processer

 – planlægge arbejdet på en måde, så 
gentagelsespræget arbejde, langvarigt 
arbejde i ubekvemme stillinger og 
langvarigt statisk stillesiddende 
aktivitet undgås.

• Bekæmpe risici ved kilden, fx ved at:

 – reducere den højde, det er 
nødvendigt at løfte byrder til

 – tage hånd om organisatoriske 
problemer (f.eks. arbejde i par, 
ændrede arbejdsmønstre).

• Tilpasse arbejdet til den enkelte, fx ved at:

 – indrette arbejdspladsen, så 
arbejdstagerne har tilstrækkelig 
plads til at indtage hensigtsmæssige 
kropsholdninger

 – vælge justerbar stole og borde 
(f.eks. hæve-sænke-borde, der giver 
arbejdstagerne mulighed for at skifte 
mellem siddende og stående stilling)

 – give mulighed for variation i måden, 
hvorpå arbejdsopgaver udføres

 – give mulighed for pauser.

• Tilpasse arbejdspladsen i forhold til 
teknologiske fremskridt, fx ved at:

 – sikre, at arbejdspladsen råder over nye 
hjælpemidler og mere ergonomiske 
arbejdsstationer, værktøjer og udstyr

 – sikre, at arbejdstagerne vedligeholder 
deres kompetencer til og viden om 
at arbejde med ny teknologi.

• Erstatte det risikofyldte med det sikre 
eller mindre risikofyldte, fx ved at:

 – erstatte manuel håndtering 
af (tunge) byder med brug af 
tekniske hjælpemidler.

• Udvikle en sammenhængende 
forebyggelsesstrategi, der omfatter 
tekniske løsninger, arbejdets 
tilrettelæggelse, arbejdsvilkår, sociale 
relationer og omgivelserne.

• Implementere kollektive 
foranstaltninger først, fx ved at:

 – prioritere håndtag med gode 
greb højere end handsker med 
antislip, prioritere lavere vægt 
pr. løft højere end rygbælter 
(lændestøtte) eller håndledsskinner, 
og prioritere færre opgaver, der 
kræver hugsiddende eller knælende 
stillinger, højere end knæbeskyttere.

• Sikre arbejdstagere god oplæring 
og undervisning, fx ved at:

 – give praktisk oplæring i korrekt 
anvendelse af arbejdsudstyr 
(løfteudstyr, stole, møbler), i 
tilrettelæggelse af arbejdet og 
indretning af arbejdspladsen på 
en ergonomisk hensigtsmæssig 
måde, og i hensigtsmæssige 
arbejdsstillinger (siddende, stående).
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Da arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær 
skyldes en række forskellige faktorer, er en 
kombineret tilgang den bedste måde at 
håndtere problemet på. Hvis en virksomhed 
f.eks. skal reducere forekomsten af muskel- 
og skeletbesvær relateret til stillesiddende 
arbejde, vil dette sandsynligvis indebære, at 
der skal iværksættes handlinger, der er rettet 
mod 1) arbejdspladsen (f.eks. ergonomiske 
møbler), 2) tilrettelæggelse af arbejdet 
(f.eks. variation i opgaver med skift mellem 
siddende og stående stilling), 3) psykosociale 
faktorer (f.eks. fremme af indflydelse på eget 
arbejde), 4) arbejdstagere (f.eks. ved at give 
oplæring i hensigtsmæssige arbejdsstillinger). 
En sådan indsats vil have større indvirkning 
på arbejdstageres muskel- og skeletbesvær 
end interventioner, der kun er rettet mod én 
risikofaktor.

Siddende arbejdsstilling — praktiske løsninger

I dag er mange jobs kendetegnet ved fysisk 
inaktivitet og lange perioder med uafbrudt 
stillesiddende arbejde25, hvilket øger risikoen 
for muskel- og skeletbesvær og andre 
sundhedsproblemer, f.eks. diabetes og 
fedme26.

En god indretning af arbejdspladsen, 
tilskyndelse til fysisk aktivitet og hyppige 
ændringer i arbejdsstilling er nødvendigt 
for at forebygge belastninger som følge af 
stillesiddende arbejde. Det er vigtigt at øge 
bevidstheden om:

• fordelene ved at skifte mellem siddende og  
stående stilling

• nødvendigheden af at holde pauser

• værdien af at indarbejde en form for 
fysisk aktivitet og udspændingsøvelser 
eller styrketræning i arbejdsdagen

• de positive effekter af at tilrettelægge 
arbejdet med disse punkter for øje.

Arbejdsgivere og arbejdstagere skal også være 
opmærksomme på, at det er meget vigtigt at 
holde sig fysisk aktiv, selv om man har smerter 
i kroppen.
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For at kunne foretage effektiv 
arbejdspladsvurdering og forebyggelse, er det 
nødvendigt at arbejdsgivere holder sig selv og 
deres arbejdstagere godt informeret og oplært. 
Som led i kampagnen for et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø 2020-22 har EU-OSHA etableret 
en ny database med praktisk materiale, 
herunder nyttige værktøjer, retningslinjer og 
eksempler på god praksis. EU-OSHA ønsker 
at understøtte arbejdspladsvurdering ved 
at udbrede information om værktøjer og 

retningslinjer. Find materialet under Værktøjer 
og publikationer på kampagnens websted 
(https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-
publications).

Andre ressourcer — f.eks. OiRA (Online 
interactive Risk Assessment Tool)27 — kan 
være en hjælp for mikrovirksomheder 
og små virksomheder samt 
arbejdstagerrepræsentanter.

Casestudie
Arbejdsrettet genoptræning i frisørfaget

I Finland har arbejdsrettet medicinsk 
genoptræning angiveligt hjulpet frisører 
med en historik med kroniske nakke- og 
skuldersmerter eller rygsmerter. Kurserne var 
en del af en kombineret tilgang, der omfattede 
lægehjælp og fysioterapi. De havde fokus på 
ændringer i:

• arbejdsteknik
• selvoplevet trivsel
• fysisk formåenhed og muskelkapacitet
• opfattet arbejdsevne
• indretning af arbejdsplads/redskaber
De frisører, der deltog i genoptræningen, 

angav en reduktion i fysisk og psykisk 
belastning, nakke- og skuldersmerter, 
rygsmerter samt antal lægebesøg på 
grund af muskel- og skeletbesvær efter 
genoptræningen. De oplyste, at brugen af 
nye arbejdsteknikker, hyppig brug af en stol, 
motionspauser og bedre muligheder for hvile 
i løbet af arbejdsdagen havde bidraget til 
reduktionen. 

Kilde: ergoHair28.

https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications
https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications
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2.4. Tidlig indsats og tilbagevenden til arbejdet
Den høje forekomst af arbejdsrelateret muskel- 
og skeletbesvær understreger vigtigheden 
af at handle med henblik på at forhindre, at 
de overhovedet opstår. Hvis en arbejdstager 
alligevel får muskel- og skeletbesvær, kan enkle 
foranstaltninger — såsom professionel hjælp 
og tilpasning af arbejdsforholdene, så snart 
symptomerne opstår — markant reducere 
den pågældendes risiko for længerevarende 
fravær fra arbejdet29. En tidlig indsats kan 
forhindre og reducere fravær og medføre reelle 
besparelser i de nationale sundhedsvæsener 
og velfærdssektorer.

Effektiv håndtering af muskel- og skeletbesvær 
kræver en koordineret indsats: Arbejdstageren, 
sundhedsvæsenet og arbejdsgiveren bør alle 
arbejde for at hjælpe den pågældende person 
til at forblive i arbejde eller vende tilbage til 
arbejdet30.

Kvindelige medarbejdere i en lille dansk 
børnehave havde mange symptomer på 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. For 
at forhindre, at børnehaven mistede ældre, 
erfarne medarbejdere, implementerede 
børnehaven et tiltag, der omfattede individuel 
rådgivning fra en ergoterapeut, hurtig adgang 
til fysioterapi til nedsat pris samt ergonomiske 
forbedringer på arbejdspladsen. Tiltaget 
resulterede i mere bæredygtige arbejdsforhold, 
et fald i omfanget af muskel- og skeletbesvær 

og fastholdelse af erfarne medarbejdere på 
arbejdspladsen. Blandt succesfaktorerne var 
støtte fra fagforeninger og eksterne eksperter 
samt mangfoldigheden af de gennemførte 
foranstaltninger. At ændre medarbejderes 
adfærdsmønstre blev set som en udfordring. 
Tiltaget var ganske vist tilpasset børnehaven, 
men tilgangen kan overføres til andre 
sektorer31.

Hvis en tidlig indsats på arbejdspladsen skal 
lykkes, er det nødvendigt, at arbejdstagere 
tilskyndes til at tale med deres arbejdsgiver om 
muskel- og skeletbesvær. God kommunikation 
er nøglen til at identificere en persons behov, 
finde passende løsninger og forhindre, at akut 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær 
bliver kronisk32. Det gør det muligt at træffe 
foranstaltninger til at afhjælpe årsagen og om 
nødvendigt tilpasse arbejdsopgaverne. Hvad 
angår ikke-arbejdsrelaterede lidelser som f.eks. 
slidgigt, kan enkle foranstaltninger ofte gøre 

det muligt for en person at fortsætte med at 
arbejde og sikre, at arbejdet ikke forværrer 
lidelsen33.

Hvis muskel- og skeletbesværet er langvarigt 
eller tilbagevendende, er det nødvendigt 
med genoptræning34, og hvis der er behov 
for sygeorlov, skal personens tilbagevenden 
til arbejdet35 håndteres omhyggeligt36. Både 
forskningsresultater og praktisk erfaring viser, 
at en indsats i relation til sikkerhed og sundhed 
på arbejdspladsen kan være med til at sikre, 
at en medarbejders tilbagevenden til arbejdet 
lykkes37.

Denne kampagne skal stille dokumentation 
og eksempler til rådighed for at vise, at en 
tidlig indsats og effektiv genoptræning efter 
muskel- og skeletbesvær ikke alene er muligt, 
men også kan føre til et positivt resultat. Den 
skal også stille ressourcer til rådighed, der kan 
tilskynde til god kommunikation om muskel- 
og skeletbesvær mellem arbejdstagere og 
deres arbejdsgivere38. Derudover skal den 
fremme en systematisk, flerdimensionel 
tilgang til tidlig indsats og tilbagevenden til 
arbejdet, der indebærer koordinering mellem 
sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder, 
jobcentre, udbydere af sundhedsforsikringer 
samt andre relevante aktører til støtte for 
arbejdstagere og arbejdsgivere.
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Casestudie
Tidlig indsats på sundhedsområdet — Hospital Clínico San Carlos i Madrid

Fit for Work Coalition i Spanien er et eksempel 
på, hvad foranstaltninger i form af tidlig indsats 
kan gøre39:

Fit for Work Coalition har siden 2012 understøttet 
en progressiv udbredelse af klinikker for tidlig 
indsats på området for muskel- og skeletbesvær, 
som er den primære årsag til midlertidig 
uarbejdsdygtighed. I Spanien medfører 
midlertidig uarbejdsdygtighed relateret til 
muskel- og skeletbesvær næsten 21 millioner 
tabte arbejdsdage pr. år, svarende til et 
økonomisk tab på 1,7 mia. EUR.

En tidlig indsats på dette område 
bygger på idéen om, at der er et »vindue 
af muligheder«, hvor patienter med 
uarbejdsdygtighed relateret til muskel- og 

skeletbesvær kan komme sig hurtigere. 
Hypotesen blev testet i en randomiseret, 
kontrolleret interventionsundersøgelse 
for mere end 10 000 tilfælde af midlertidig 
uarbejdsdygtighed relateret til muskel- og 
skeletbesvær, med en kontrolgruppe, der fik 
tildelt et standardbehandlingsprogram, og en 
interventionsgruppe, der fik tildelt et specifikt 
behandlingsprogram omfattende klinisk 
behandling ved eksperter, patientuddannelse og 
hjælp til at vende tilbage til arbejdet; de øvrige 
patienter modtog standardpleje.

Resultatet af indsatsen var en reduktion i 
antal sygedage på gennemsnitligt 40 %, mens 
brugen af sundhedsydelser faldt med 45 %, og 
omfanget af permanent uarbejdsdygtighed 
blev halveret.
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2.5. Visse grupper af arbejdstagere er særligt udsatte

Data på EU- og nationalt niveau indikerer, at kvinder, ældre arbejdstagere og 
kortuddannede arbejdstagere har større sandsynlighed for at oplyse, at de 
har muskel- og skeletbesvær40.

Alle arbejdstagere skal beskyttes på lige fod 
mod de risici, der forårsager arbejdsrelateret 
muskel- og skeletbesvær. På EU-niveau er der 
indført lovgivning til håndhævelse af ligeret 
og forbedring af sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen for alle.

Særligt udsatte grupper kan omfatte kvinder41, 
migrantarbejdere42, ældre arbejdstagere43, 
unge arbejdstagere44, personer, der er i 
risiko for at opleve forskelsbehandling på 
arbejdspladsen såsom LGBTI-personer 
(lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og 
interkønnede)45, handicappede arbejdstagere, 
personer med en anden etnisk baggrund eller 
en minoritetsbaggrund, eller personer, som 
forskelbehandles på grund af hudfarve eller 
religion.

Nogle af disse grupper af arbejdstagere kan af 
følgende årsager være mere udsat end andre 
for at få muskel- og skeletbesvær pga.:

• manglende erfaring eller uddannelse

• gentagen eller ensformig eksponering for 
risikofaktorer forbundet med en højere 
forekomst af muskel- og skeletbesvær46, 
såsom gentagelsesprægede hånd- eller 
armbevægelser, vibrationer, bæring eller 

flytning af tunge byrder, eksponering for 
høje temperaturer, chikane, mobning, 
verbale overgreb på jobbet og stress47

• de sektorer, de arbejder i, f.eks. 
byggesektoren, landbruget, 
social- eller sundhedssektoren 
eller i restaurationsbranchen

• den type erhverv, de befinder sig i, f.eks. i 
typiske eksempler på faglærte og ufaglærte 
erhverv (som har en højere forekomst af 
muskel- og skeletbesvær) såsom anlægs- 
og maskinoperatører og –montører, og 
arbejdstagere med manuelt arbejde (f.eks. 
rengøringsassistenter, arbejdstagere 
inden for landbrug og fiskeri, minedrift, 
byggeri, fremstilling og transport).

Disse arbejdstageres særlige behov og forhold 
skal tages i betragtning ved vurderingen af 
risici relateret til muskel- og skeletbesvær 
og ved fastlæggelsen af forebyggende 
foranstaltninger. Retningslinjer for 
arbejdspladsvurdering, som tager hensyn til 
særlige persongrupper, er tilgængelige for 
virksomheder og vil blive promoveret under 
kampagnen48.
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Casestudie
Det svenske arbejdstilsyns initiativ — Tilsyn med 
ligestilling mellem mænd og kvinder

I 2012 gennemførte det svenske arbejdstilsyn 
over et par uger i forbindelse med 
kvindernes internationale kampdag den 8. 
marts en række »tilsyn med ligestillingen 
mellem mænd og kvinder« med fokus på 
håndhævelse af ligestilling mellem mænd 
og kvinder på arbejdspladsen. Siden da 
er kønsperspektivet blevet indarbejdet 
rutinemæssigt i arbejdstilsynets tilsyn. 
Tilsynsførende taler med arbejdsgivere 
om, hvordan der opnås ligestilling mellem 
mænd og kvinder på arbejdspladsen. For 
eksempel kan det at bede en arbejdsgiver 
om at overveje, hvorfor flere kvinder end 
mænd har haft fravær fra arbejdet på grund 
af dårligt helbred, inspirere arbejdsgiveren 

til at tage fat på ligestillingstemaet i deres 
handlingsplan for sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen.

Myndigheden har produceret en film, der 
ser på arbejdsmiljøet for mænd og kvinder 
på en fiskeforarbejdningsfabrik. Filmen viser, 
hvordan mænds arbejdsopgaver såsom tunge 
løft og kørsel med gaffeltruck er varierede 
og betyder, at de bevæger sig omkring på 
fabrikken. Den viser også, hvordan kvinder 
arbejder uafbrudt ved produktionslinjen, hvor 
de udfører meget gentagelsespræget arbejde 
i hurtigt tempo og med få variationer. Hvis 
arbejdet blev tilrettelagt på en jævnbyrdig 
måde, ville medarbejderne være sundere og 
virksomheden mere rentabel.

Du kan se filmen her: 
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/work-with-the-work-
environment/gender-equality-in-the-work-environment/#4
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2.6. Bevidstgørelse om muskel- og skeletsundhed i en tidlig alder
Forskningsresultater indikerer, at skolebørn 
fortæller om smerter i muskler og skelet i en 
tidlig alder. Det betyder, at unge mennesker 
allerede har muskel- og skeletbesvær, når de 
begynder på arbejdsmarkedet — problemer, 
som kan blive forværret af arbejdet49. Unge 
mennesker har deres arbejdsliv foran sig. 
Det er derfor vigtigt at gøre dem bevidste 
om problemet så tidligt som muligt, og 
det er grunden til, at forebyggelse af og 
bevidstgørelse om muskel- og skeletsundhed 
skal begynde i skolen.

At øge bevidstheden om problemet så 
tidligt som muligt er i alles interesse. Nye 
undervisningsmetoder og -programmer 
anvendt af offentlige sundhedsmyndigheder 
for at tilskynde til fysisk aktivitet i og uden 
for skolen har til formål at gøre opmærksom 

på vigtigheden af muskel- og skeletsundhed 
for fremtidige generationer af arbejdstagere. 
Denne kampagne er en mulighed for at 
understøtte disse initiativer og hjælpe med 
at reducere risici relateret til muskel- og 
skeletbesvær hos skolebørn og elever på 
erhvervsuddannelser. EU-OSHA vil arbejde tæt 
sammen med den offentlige sundhedssektor 
og uddannelsessektoren om at skabe 
opmærksomhed om emnet og udbrede 
praktiske idéer.
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Siddende skolearbejde

Nogle mennesker siger for sjovs skyld, at 
skolen i mindre grad tjener til at bibringe 
børn viden og i større grad forbereder 
dem til et liv i siddende stilling. I dag har 
omkring 33 % af alle børn og unge skader, 
der er relateret til kropsholdning. Eksperter 
har fastslået, at der er en sammenhæng 
mellem uegnede stole, konstant siddende 
stilling og kropsholdningsrelaterede 
skader, og anbefaler, at skoler tilpasser 
deres møbler til det enkelte barns højde. 
Mange skoler har desuden forsøgt at 
forhindre, at børn bliver krumbøjede, ved 
at tilskynde til en god kropsholdning og 
mere fysisk aktivitet.

Et initiativ fra den tyske stats 
arbejdsgruppe for fremme af 
en god kropsholdning og mere 
bevægelse i grundskolen, »Das 
bewegte Klassenzimmer« (det mobile 
klasseværelse), viser, at læring kan 
kombineres med bevægelse. Tilgangen er 
som følger:

• Dynamisk siddende aktivitet: 
Tilskyndelse til dynamisk siddende 
aktivitet, tilvejebringelse af forskellige 
siddefaciliteter og forbedring af det 
ergonomiske design ved at indføre 
justerbare borde og siddepuder.

• Læring kombineret med bevægelse: 
Opgaver tilrettelægges, så de 
inkorporerer bevægelse (f.eks. diktat 
under løb og regnegymnastik).

• Bevægelsespauser: Disse inkorporeres 
i skoleskemaet. Der skiftes mellem 
aktiviteter med bevægelse og pauser 
med afslapning, og skolegården 
inddeles i legezoner og stille zoner.

Yderligere information findes på tysk på  
https://www.baua.de/DE/Angebote/
Publikationen/Praxis/A66.html 
(s. 26-28).
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3. Kampagnen for et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø 2020-22

3.1. Om denne kampagne
Kampagnen for et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø 2020-22 har til formål at gøre 
opmærksom på, at arbejdsrelateret muskel- og 
skeletbesvær rammer alle sektorer og jobs, 
og at vise, at muskel- og skeletbesvær kan 
forebygges og håndteres. Det vil vi gøre 
gennem følgende strategiske målsætninger:

1. Øge bevidstheden om vigtigheden og 
relevansen af at forebygge muskel- og 
skeletbesvær ved at fremlægge fakta og tal 
for eksponeringen for, og effekten af muskel- 
og skeletbesvær.

2. Fremme arbejdspladsvurdering og proaktiv 
håndtering af arbejdsrelateret muskel- 
og skeletbesvær ved at give adgang til 
materialer om muskel- og skeletbesvær, som 
f.eks. værktøjer, vejledninger og audiovisuelt 
materiale.

3. Vise, at muskel- og skeletbesvær er en 
problemstilling, der angår medarbejdere 
på mange typer arbejdspladser på tværs af 
sektorer, og som det er muligt at forbygge, 
herunder ved at anvende eksempler på god 
praksis.

4. Øge kendskabet til nye risici og risici i 
fremvækst og til anden udvikling, der er 
relateret til muskel- og skeletbesvær.

5. Øge bevidstheden om vigtigheden af at 
reintegrere og fastholde arbejdstagere med 
kronisk muskel- og skeletbesvær, og hvordan 
dette kan gøres i praksis.

6. Mobilisere og stimulere effektivt samarbejde 
blandt forskellige interessenter ved at bringe 
dem sammen og facilitere udveksling af 
information, viden og god praksis.

Med henblik på at give arbejdsgivere praktisk 
støtte har EU-OSHA etableret en database over 
materialer og casestudier vedrørende muskel- 
og skeletbesvær. Senere vil vores samarbejde 
med ENETOSH, det europæiske netværk for 
undervisning og oplæring i arbejdsmiljø, og 
uddannelsessektoren bidrage med nyttige 
materialer til en kampagnepakke til skoler.

Vi vil arbejde tæt sammen med vores netværk 
og partnere for at facilitere udveksling af 
erfaring og eksempler på »best practise« 
om muskel- og skeletbesvær, og for at 
sikre, at kampagnens budskaber når ud til 
arbejdstagere og arbejdsgivere, navnlig dem 
i mikrovirksomheder og små virksomheder. 
I kampagneperioden vil EU-OSHA desuden 
arrangere centrale aktiviteter og events, f.eks. 
priser for god arbejdsmiljøpraksis.

Kampagnen afsluttes med topmødet om et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor alle, der 
har bidraget til kampagnen, får mulighed for 
at fejre dens resultater. Topmødet er også en 
anledning til at reflektere over de erfaringer, 
der er gjort.
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Vigtige datoer
Kampagnens start  
Oktober 2020

Europæiske arbejdsmiljøuger 
Oktober 2020, 2021 og 2022

Event med udveksling af god praksis på arbejdsmiljøområdet 
Oktober 2021

Resultater af prisuddelingen for god arbejdsmiljøpraksis 
April 2022

Arbejdsmiljøtopmøde 
November 2022

3.2. Hvem kan deltage i kampagnen?
Vi opfordrer alle organisationer og 
enkeltpersoner til at deltage i kampagnen, 
men den er navnlig rettet mod disse grupper, 
som skal viderebringe budskabet:

• EU-OSHA’s focal points og deres netværk

• arbejdsmarkedets parter (på 
europæisk og nationalt plan)

• branchefællesskaber for arbejdsmiljø

• politiske beslutningstagere (på 
europæisk og nationalt plan)

• store virksomheder, sektorspecifikke 
organisationer og sammenslutninger af små 
og mellemstore virksomheder (SMV’er)

• europæiske institutioner og deres 
netværk (Enterprise Europe Network)

• europæiske ikke-statslige organisationer

• uddannelsessektoren og 
uddannelsesinstitutioner (grundskole, 
gymnasier, institutioner for videregående 
uddannelse og erhvervsuddannelser)

• ungdomsorganisationer

• arbejdsmiljøeksperter og deres 
sammenslutninger

• arbejdsmiljøforskere

• arbejdstilsyn og andre myndigheder

• medierne.
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3.3. Sådan deltager du
Du kan understøtte denne kampagne ved at:

• arrangere events og aktiviteter, 
f.eks. workshops og seminarer, 
kurser og konkurrencer

• distribuere og offentliggøre 
kampagnemateriale

• anvende og udbrede kendskabet 
til de praktiske værktøjer og andre 
ressourcer vedrørende muskel- og 
skeletbesvær på arbejdspladsen

• dele god praksis for forebyggelse af 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær 

• deltage i prisuddelingen for 
god arbejdsmiljøpraksis

• deltage i de europæiske arbejdsmiljøuger

• blive officiel kampagnepartner (åbent 
for tværeuropæiske og internationale 
organisationer) eller national 
kampagnepartner (åbent for organisationer, 
der arbejder på nationalt plan)

• blive mediepartner for EU-OSHA (åbent 
for nationale og europæiske mediehuse)

• holde dig orienteret og opdateret om 
vores aktiviteter og events via kampagnens 
websted (https://healthy-workplaces.
eu) og de sociale medier — find os på 
Facebook, Twitter og LinkedIn.

Hvorfor ikke blive officiel kampagnepartner?

Til gengæld for at udbrede kampagnens 
budskaber og understøtte kampagnen på 
praktisk vis drager vores partnere fordel af en 
fremhævet profil på kampagnens hjemmeside 
og mulighed for at deltage i events, hvor der 
udveksles god praksis, samt andre muligheder 
for at netværke.

Få mere at vide på kampagnens hjemmeside 
https://healthy-workplaces.eu/da/get-
involved/become-campaign-partner.

https://healthy-workplaces.eu
https://healthy-workplaces.eu
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/EU_OSHA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://healthy-workplaces.eu/da/get-involved/become-campaign-partner
https://healthy-workplaces.eu/da/get-involved/become-campaign-partner
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3.4. Prisuddeling for god arbejdsmiljøpraksis
Priserne for god arbejdsmiljøpraksis 
anerkender bæredygtige og nyskabende 
tilgange til etablering og vedligeholdelse 
af sikre og sunde arbejdspladser. På den 
måde gøres virksomheder opmærksomme 
på fordelene ved at indføre god praksis på 
arbejdsmiljøområdet.

Alle organisationer i medlemsstater, 
kandidatlande, potentielle kandidatlande 
og medlemmer af Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning (EFTA) kan 
indsende bidrag.

Bidragene bør vise:

• arbejdsgivere og arbejdstagere, som 
samarbejder om at styre risici relateret til 
muskel- og skeletbesvær på arbejdspladsen 
og fremme en stærk forebyggelseskultur

• vellykket gennemførelse af indsatser

• målbare forbedringer, hvad angår 
forebyggelse/reduktion af risici relateret 
til muskel- og skeletbesvær, og sikkerhed 
og sundhed på arbejdspladsen generelt

• indsatsernes bæredygtighed over tid

• indsatser, der kan overføres til andre 
organisationer i andre sektorer og lande.

EU-OSHA’s netværk af focal points indsamler 
bidrag og udpeger nationale vindere, som 
derefter deltager i den tværeuropæiske 
konkurrence. Konkurrencen med prisuddeling 
for god arbejdsmiljøpraksis sættes i gang 
ved kampagnens officielle start i oktober 
2020. Vinderne annonceres i april 2022, og 
der afholdes en prisuddelingsceremoni i 
kampagnens sidste år for at fejre deltagernes 
resultater.
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3.5. Vores partnernetværk
Vores partnerskaber med centrale interessenter 
er vigtige for vores kampagners succes. Vi gør 
brug af en række partnernetværk:

• Nationale focal points: EU-OSHA’s netværk 
af nationale focal points koordinerer 
alle kampagner for et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø på nationalt plan. Du kan 
læse mere om focal points på kampagnens 
hjemmeside (https://healthy-workplaces.eu/
da/campaign-partners/national-focal-points).

• Europæiske arbejdsmarkedsparter: 
Arbejdsmarkedets parter repræsenterer 
arbejdstageres og arbejdsgiveres 
interesser på europæisk plan.

• Officielle kampagnepartnere: 100 
tværeuropæiske og internationale 
virksomheder og organisationer støtter 
kampagnen for et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø som kampagnepartnere. 
Du kan læse mere om at blive officiel 
kampagnepartner på kampagnens 
hjemmeside (https://healthy-workplaces.eu/
da/get-involved/become-campaign-partner).

• Mediepartnere: EU-OSHA understøttes 
af en eksklusiv gruppe journalister 
og redaktører i hele Europa, som er 
interesserede i arbejdsmiljø. Førende 
europæiske publikationer om sikkerhed 
og sundhed på arbejdspladsen udbreder 
kendskabet til kampagnen. Til gengæld 
fremhæver mediepartnerskabet 
publikationernes profil og giver 
partnerne mulighed for at skabe 
forbindelser med EU-OSHA’s netværk 
og interessenter i hele Europa.

• Enterprise Europe Network: EEN 
støtter SMV’er i hele Europa i at udnytte 
forretningsmuligheder og nye markeder. 
Som følge af sit mangeårige samarbejde 
med EU-OSHA har EEN et netværk af 
nationale arbejdsmiljøambassadører 
i mere end 20 europæiske lande, og 
de spiller en aktiv rolle i at udbrede 
kendskabet til kampagnen for et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø.

• EU-institutioner og deres netværk: 
Navnlig de siddende formandskaber 
for Det Europæiske Råd.

• Andre EU-organer med en interesse  
i kampagnens emne.
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3.6. Yderligere oplysninger og materialer
Besøg kampagnens hjemmeside, hvor du kan 
finde en lang række kampagnematerialer, 
som kan hjælpe dig med at støtte og udbrede 
kendskabet til kampagnen. De omfatter:

• kampagnevejledningen og en 
flyer vedrørende prisuddelingen 
for god arbejdsmiljøpraksis

• PowerPoint-præsentationer, 
plakater og andet materiale

• kampagneværktøjskassen — råd om, 
hvordan du kan gennemføre din egen 
kampagne, og materialer til at støtte dig

• de seneste Napo-film om muskel- 
og skeletbesvær samt Napo-
uddannelsesmateriale

• en vejledning i kortlægning af 
risici og body-mapping

• en database over instrumenter og 
værktøjer, audiovisuelt materiale, 
casestudier og andet materiale om god 
praksis på europæisk og nationalt plan

• et opdateret afsnit på OSHwiki om 
muskel- og skeletbesvær, med særligt 
fokus på værktøjer og instrumenter

• en række infoark og infografik om emner 
relateret til muskel- og skeletbesvær 

• et materiale til gennemførelse af 
gruppediskussioner eller »samtaler« om 
muskel- og skeletbesvær på arbejdspladsen

• sammenfattende rapporter online.

De fleste kampagneressourcer findes på 25 
sprog på https://healthy-workplaces.eu

https://healthy-workplaces.eu
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Henvisninger og noter
1 Resultaterne af dette projekt kan findes på 

https://osha.europa.eu/da/themes/muscu-
loskeletal-disorders/eu-osha-research-activi-
ty-work-related-musculoskeletal-disorders

2 Eurostat, Labour Force Survey ad hoc module 
»Accidents at work and other work-related health 
problems« (2013). Bemærk, at disse data vedrører 
arbejdsrelaterede muskel- og skeletbesvær.

3 EU-OSHA, Work-related musculoskeletal disorders: 
Prevalence, costs and demographics in the EU,  
2019, s. 46. Findes på https://osha.europa.eu/da/ 
publications/msds-facts-and-figures-overview- 
prevalence-costs-and-demographics-msds- 
europe/view Bemærk, at disse data er fra den 
sjette  
undersøgelse af arbejdsvilkårene i Europa (EWCS) 
og vedrører muskel- og skeletbesvær generelt,  
ikke arbejdsrelaterede muskel- og 
skeletbesvær specielt.

4 Ibid., s. 79-96.

5 EU-OSHA, »Summary: Second European  
Survey of Enterprises on New and Emerging 
Risks (ESENER-2)«, 2015. Findes på https://osha.
europa.eu/sites/default/files/publications/
documents/esener-ii-summary-en.PDF

6 EU-OSHA, »Factsheet 71 — Introduction to work- 
related musculoskeletal disorders«, 2007. Findes 
på https://osha.europa.eu/da/tools-and-pub-
lications/publications/factsheets/71/view

7 Ibid.

8 EU-OSHA, Sunde arbejdstagere, velfungerende 
virksomheder — en praktisk vejledning til trivsel 
på arbejdspladsen, 2018. Findes på https://
osha.europa.eu/da/tools-and-publications/
publications/healthy-workers-thriving-com-
panies-practical-guide-wellbeing/view

9 Se note 6.

10 Y. Roquelaure, Musculoskeletal disorders and  
psychosocial factors at work, Europe-
an Trade Union Institute, 2018, s. 50. 
Findes på https://www.etui.org/Publi-
cations2/Reports/Musculoskeletal-disor-
ders-and-psychosocial-factors-at-work

11 Meddelelse fra Kommissionen til Europa- 
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økono-
miske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, 
»Sikrere og sundere arbejde for alle — mod-
ernisering af EU’s lovgivning og politik for 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen«, 
(COM(2017)12 final. Findes på https://ec.europa.

eu/social/BlobServlet?docId=16874 
&langId=en

12 EU-OSHA, Work-related musculoskeletal dis-
orders: Prevalence, costs and demographics 
in the EU, 2019, s. 91-96. Findes på https://
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager 
til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere 
produktive. Agenturet, der blev oprettet af Den Europæiske 
Union i 1994 og har hjemsted i Bilbao i Spanien, forsker i, 
udarbejder og formidler pålidelig, afbalanceret og upartisk 
arbejdsmiljøviden i netværkssamarbejde med organisationer 
i hele Europa med henblik på at forbedre arbejdsvilkårene.

EU-OSHA gennemfører også kampagner for et  
sikkert og sundt arbejdsmiljø, støttet af  
EU-institutionerne og de europæiske arbejdsmarkedsparter 
og koordineret på nationalt niveau af agenturets netværk af 
focal points. Kampagnen for 2020-22, Sunde arbejdspladser 
letter belastningen, har til formål at øge bevidstheden om 
arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær og fremme en 
forebyggelseskultur.

Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur 
C/Santiago de Compostela 12 
48003 Bilbao, SPANIEN 
Email: information@osha.europa.eu 
www.healthy-workplaces.eu

http://www.healthy-workplaces.eu
file:///Users/grafica/Desktop/WORK/EU%20OSHA/HWC%20Healthy%20Workplaces%20Campaign/HWC%2020-22%20lighten%20the%20load/Docs%20%26%20Files/TEXTS/www.healthy-workplaces.eu
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