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INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK 

Hvorfor går du på arbejde?



Når vi ikke kan arbejde…

… mister vi:

Identitet
Værdighed
Formål i tilværelsen og legitimitet
Indkomst
Status og sociale relationer



Kan du gå på arbejde? Arbejdspladsen

Sundhedsvæsnet Sygedagpengesystem

Personlige faktorer

?

(Loisel, 2005)



Arbejdsfastholdelse

Sygedagpengeloven: medarbejderen skal 
selv tage ansvar for sin situation

Forudsætning: at medarbejderen 
italesætter sine helbredsproblemer



Vejen Frem - formål

At kortlægge problemstillinger omkring
italesættelse af MSB og arbejdsfastholdelse
ved fysisk krævende arbejde.

At designe løsninger til at fremme
italesættelse af MSB 

• Ansatte
• Funktionsledere
• Praktiserende læger



Metode – Intervention Mapping



Metode – kortlægning af barrierer

1. Vigtige udfordringer? 
2. Problemstillinger ved MSB?
3. Særligt udsatte?
4. Barrierer hos medarbejdere?
5. Barrierer i omgivelserne?



INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK 

Systematisk litteratur 
søgning

Empiri

Fokusgrupper (n=8)
Workshops (n=2)
Spørgeskema x 2 (n=3.000)

Repræsentantgruppe

Metode – kortlægning af barrierer



Spg 1: Hvad er de vigtigste udfordringer ved den nuværende tilgang til 
arbejdsfastholdelse?

Systemiske og organisatorisk

Kortlægning



Arbejdsfastholdelse i siloer

Arbejdspladsen

Sundhedsvæsnet

Kommunalt



HRForsikring

Kollegaer
Familie

Sundheds-
væsen

Ledelse
Kommunal 

rehab.

TR/ 
fagforen

Virksomheds-
ordn.

Jobcenter

Det nære 
sundheds-

væsen

(Stochkendahl, Vejen Frem 2017)

Aktører

Nærmeste 
leder

Ansat
Patient
Borger



Medarbejder

Arbejdsgiver

SamfundetDet nære sundhedsvæsen

Kommunen
Levedygtig virksomhed
Produktivitet
Medarbejder tilfredshed
Sikkerhed/sundhed
Image

Helbred
Økonomisk stabilitet
Velbefindende

Produktiv borger 
Velfungerende samfund

Finansielle rammer
”Produktion”
Image

Levedygtig virksomhed
Patientens helbred
Gøre gavn – ikke ondt

Fælles målDet fælles mål?

(Young, JoOR, 2005)



Organisatoriske og systemiske

• Forskelligartede perspektiver

• Manglende koordinering af indsatser

• Uklare rollefordelinger og ansvarsområder 

De vigtigste udfordringer ved nuværende tilgang



Spg 2: Er der nogen særlige problemstillinger omkring MSB, der påvirker 
arbejdsfastholdelse?

JA

Kortlægning



Særligt om MSB

• Opstår på arbejdet, i fritiden eller begge dele

• Den præcise årsag er ofte ukendt

• Kommer og går - varierer i intensitet

• Forsvinder sjældent helt

• Forventninger til udredning og behandling

Langsigtede løsninger



Særligt om MSB

• Hænger sammen med mentale belastninger 
med gensidig påvirkning

• Negative tanker bliver selvopfyldende profetier

• Arbejdsfastholdelse fremmes af: 
- Social støtte
- Jobsikkerhed 
- Autonomi



Spg 3: Er der nogen personer, som er i særlig risiko for ikke at opnå 
arbejdsfastholdelse?

JA

Kortlægning



Ansatte der

• ikke kommunikerer omkring deres situation
• ikke passer på sig selv ift. livsstil
• har få personlige, kollegiale eller sociale 

ressourcer
• opfattes som ukollegiale

Ansatte i særlig risiko?



I: ”Og hvornår er det, at en medarbejder er en 
god medspiller?” 

L1:  ”Det er når de vil samarbejde og når de vil gi´
det en chance og ikke har den…” 

L2: ”…8 ugers sygemelding, og kropssprog der 
signalerer….”hold jer væk””

Ansatte i særlig risiko?



Spg 4: Hvilke faktorer/barrierer hos medarbejdere påvirker 
arbejdsfastholdelse?

ADFÆRD OG ÅRSAGER

Kortlægning



Kampen for at 
bekræfte, at jeg er 

en god medarbejder

Balancen mellem personlige 
liv og arbejde, når man har 
uforudsigelige symptomer

Mine kollegaer tror ikke 
på, at jeg har ondt

Systemet 
understøtter ikke 
arb. fastholdelse

4 hovedtemaer

Ondt, men på arbejde…



Strategier

1. Fleksibelt arbejde (ikke altid muligt)

2. Viser ikke smerter (svært at vedblive med)

3. Læner sig op ad kollegaer (en trussel ift. identitet)

4. Sygemelder sig (kamp for legitimitet)

(Toye et al., 2016)



År
sa

ge
r

ADFÆRD

Henvender 
sig for sent

Passive

VIDEN - Tilgå –forstå-vurdere-anvende
Eks. 
- Fordele og ulemper ved (ikke) at agere
- Rettigheder/pligter

EVNER – EGENHÅNDTERING
Eks.
- Identificere problematiske situationer
- Mangler tro på at de selv kan gøre en forskel og bidrage til forandring

FORVENTNINGER - TILLID - Negative forventninger til forløb
Eks. 
- Mangler tillid til leder
- Nervøse for konsekvenser af at kommunikere/agere

KULTURER - NORMER
Eks.
- Macho-kultur
- Stigma

Adfærd og årsager



Spg 4: Hvilke faktorer/barrierer i omgivelserne påvirker 
arbejdsfastholdelse?

ADFÆRD OG ÅRSAGER

Kortlægning



Barrierer på arbejdspladsen

• Arbejdspladskultur - macho

• Tabu og stigmatisering

• Ledere undervurderer omfanget



L3: ”Det er lidt uhyggeligt, ikke også. Men jeg 
tror faktisk, at du har ret, fordi at der er nok en 
del som har ondt og tager nogle piller, har jeg 
nær sagt, og mere end hvad vi regner med.

L4: ” jeg tror ikke, vi hører det hele”

Barrierer på arbejdspladsen



ADFÆRD

Kommunike
rer ”dårligt”

Prioriterer 
produktion

År
sa

ge
r

VIDEN - Tilgå –forstå-vurdere-anvende
Eks. 
- Arbejdspladskultur, sundhed og trivsel
- Strategier/procedurer/værktøjer

EVNER 
Eks.
- Opsøge, lytte, empati, komme med løsningsforslag

OPFATTELSE AF MEDARBEJDER
Eks.
- Anerkende medarbejders sårbarhed og behov for støtte
- Anerkende omfanget af MSB
- Anerkende at (manglende) aktioner har betydning

FORVENTNINGER
Eks.
- Positive indstillinger til proces og udbyttet 
(medarbejder og virksomhed)

Adfærd og årsager
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ADFÆRD
Viden og kompetencer
Holdninger og opfattelser 
Forventninger

ADFÆRDViden
Evner og egenhåndtering
Forventninger og tillid
Opfattelser og overbevisninger 
Normer

Viden og kompetencer
Ledelsesstil
Forventninger

ARBEJDSMILJØ
Tillid, social støtte, åbenhed
Jobsikkerhed og autonomi 
Fastholdelsespolitik 
Produktionskrav
Incitament til arbejdsfastholdelse
Funktionsleders autonomi og 
egen belastning
Sundhed hos øvrige ansatte
Tilgængeligheden af ressourcer 

RAMMEVILKÅR FOR 
ALMEN PRAKSIS
Tid
Økonomisk incitament

Perspektiver, uklare rollefordelinger, ansvarsområder og manglende koordinering
Lovgivning og jobcentrenes rammevilkår
Involvering af  øvrige aktører
Ventetider på udredning og behandling af MSBSY

ST
EM

IS
KE

 
FA

KT
O

RE
R

ARBEJDSPLADSEN



Løsninger



Løsninger

• Åbenhed om MSB

• Dialog og samarbejde

• Gensidig tillid

• Social støtte på arbejdspladsen 

• Viden

• Personligt tilrettede løsninger

• Fleksibilitet og autonomi

• Jobsikkerhed



Løsninger

”HER og NU” PROAKTIV



Her og nu
Øget viden, forståelse og 

opfattelser

o Let tilgængeligt
o Målrettet til brugere
o Opdateret

Informationsmateriale

o E-baseret
o Interaktivt
o Baseret på teknikker til 
adfærdsændringer

Italesættelsen

o Fælles mål
o Identificering af problem
o Forslag til løsninger
o Målbare og realistiske 
mål
o Inddragelse af ansatte

Samtaleværktøjer

o Spørgsmålsbaseret
o Fokus på ressourcer
o Baseret på teknikker til 
adfærdsændringer
o Struktur, tidsplan, milepæle
o Opfølgning

Ressourcebank

o Katalog over løsninger
o Eksempler på den gode 
mulighedserklæring



Proaktive

Øget viden, forståelse og 
opfattelser

o Let tilgængeligt
o Målrettet til bruger
o Opdateret

”Sundhedsambassadører”

o AMR – uddannelse
o Aktive indsatser

Italesættelsen

o Åben arbejdspladskultur
o Gensidig tillid

Arbejdsfastholdelsespolitik

Tidlig, struktureret dialog
Systematisk opfølgning

MSB-undersøgelser

Ressourcebank

o Katalog over løsninger
o Eksempler på den 
gode muligheds-
erklæring



Sundhedsprofessionelle…

https://dskkb.dk/wp-content/uploads/2022/03/DSK-Sygefravaerguide_web.pdf

https://dskkb.dk/wp-content/uploads/2022/03/DSK-Sygefravaerguide_web.pdf


Perspektiver

Kompleksitet i udfordringer og løsninger

Helbredsorienterede, individ-centrerede løsninger

Idekatalog - skræddersyet til individers og 
virksomheders behov

Medarbejderinddragelse



Hvordan får vi alle til at spille 
på same hold?

Anerkendelse af forskellige udgangspunkter

Viden

Rettidig kommunikation

Holdningsændringer

Rammevilkår



Arbejdsfastholdelse
ved smerter

Tak for opmærksomheden
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