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Psykosocialt arbejdsmiljø -  

betydning for tilbagetrækning? 

• Ja, af betydning for tilbagetrækning 

• Følgende faktorer har speciel betydning for førtidspension: 

• Indflydelse i arbejdet 

• Jobtilfredshed 

• Social støtte fra nærmeste leder 

• Høje kvantitative krav 

• Monotont arbejde 

 

 



Hvilken betydning har det 
fysiske arbejdsmiljø for førtidig 

tilbagetrækning? 



Høje fysiske arbejdskrav  
En dominerende faktor for tilbagetrækning 

• Forklarer en betydelig andel (ca 30%) af førtidspension 
for både mænd og kvinder i Danmark (Labriola 2009) 

• Hvilke fysiske arbejdskrav øger risikoen? 

– Meget løftearbejde 

– Meget stillestående arbejde 

– Meget hugsiddende/knælende arbejde 

– Akavede og repeterede arbejdsstillinger 

– Helkropsvibration 

– Høj fysisk anstrengelse 

– Høj samlet fysisk arbejdsbelastning 



Hvorfor er fysiske arbejdskrav så 

vigtige for tidlig tilbagetrækning? 
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Ondt i ryggen –  
hvordan påvirker det evnen til at 

udføre ens job, ved… 



Fysisk anstrengende arbejde 
en betydelig barriere ved reduceret helbred 

Foroverbøjning af ryg for rengøringsassistent henover arbejdsdag 



Fysisk krævende arbejde - speciel 

udfordring ved stigende alder? 
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Målinger fra 677 medarbejdere fra 15 virksomheder 

indenfor rengøring, industri og transport   

Hvordan ser det så ud ”i virkeligheden”? 



Helbred, smerter og fysisk kapacitet 

Fra rapporten ”Objektivt målte fysiske arbejdsevnekomponenter blandt 

medarbejdere indenfor rengøring, industri og transport”, NFA, 2016 



11 

Eksempel på 
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Objektivt målt fysisk aktivitet  

arbejde & fritid 

Mange har betydelig ”ubalance” mellem 

de fysiske krav arbejdet stiller og 

medarbejderens fysiske kapacitet 



Tilpasses de fysiske arbejdskrav så til 

medarbejdernes alder? 

Rengøring 

Fra rapporten ”Objektivt målte fysiske arbejdsevnekomponenter blandt 

medarbejdere indenfor rengøring, industri og transport”, NFA, 2016 



Balancen mellem fysiske arbejdskrav og 
kapacitet - betydning for tilbagetrækning? 
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Balancen mellem fysiske arbejdskrav og 
kapacitet - betydning for tilbagetrækning? 



Hvorfor har medarbejdere med fysisk 
krævende arbejde meget forhøjet risiko for 

tilbagetrækning? 

1. Høje fysiske arbejdskrav, der både: 

 Øger risiko for reduceret helbred (fx smerte)  

 Barriere for at udføre ens job ved reduceret helbred 

2. Social baggrund  

 Øget sandsynlighed for dårlig livsstil/kapacitet/helbred 

 

 

Kombinationen af… 
medfører 

ubalance mellem 

fysiske 

arbejdskrav og 

fysisk kapacitet 

med øget alder 


