
Inspiration til en flerstrenget indsats mod muskel- og 
skeletbesvær, MSB, hvor både krop og trivsel er tænkt med

God trivsel - færre smerter

•



Muskel- og skeletbesvær, MSB:

Krop og trivsel spiller sammen
Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø ser 
ud til at hænge sammen med forekom-
sten af fysiske smerter og gener. Derfor 
bør de sociale og psykiske forhold tæn-
kes med i forebyggelsen af MSB.

Traditionel ergonomi
Traditionelle ergonomiske indsatser omkring fx 
forflytning og hæve-sænke borde er fortsat vigti-
ge i forebyggelsen af muskel- og skeletbesvær på 
arbejdspladsen.

En flerstrenget indsats
De klassiske ergonomiske indsatser kan ikke und-
væres, men bør heller ikke stå alene. Derfor er en 
flerstrenget indsats, som tager afsæt i den bio-psy-
ko-sociale forklaringsmodel, en god vej til at reducere 
forekomsten af MSB og at fastholde medarbejdere 
med smerter i job. 

Find flere fakta om MSB og psykisk arbejdsmiljø på www.arbejdsmiljoweb.dk/msb-psyk

           Vi kan ikke sige, at hvis man ændrer en

              bestemt faktor i det psykiske arbejds-

miljø, så vil det med sikkerhed give en bestemt 

effekt. Men vi kan sige er, at man med stor 

sandsynlighed får gevinster ved at inddrage de 

psykiske faktorer i forebyggelsen af MSB.

Arbejdsfysiolog Hanne Christensen, COWI, som 

har analyseret tallene fra NFA.

”

En ny analyse af tal fra det Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø, NFA, peger på, at især tre 
faktorer træder frem: Indflydelse på egen arbejdssi-
tuation, et godt kollegialt samarbejde, samt en god 
relation til nærmeste leder.



Inspiration og værktøj: I gang med en flerstrenget indsats

          Vi ved fra flere forskningsprojekter, at 

             bl.a. ledelsesstøtte og indflydelse på 

eget arbejde medvirker til at reducere oplevel-

sen af smerter. Arbejdspladsen bør opbygge 

en samlet ’forebyggelseskompetence’ på 

arbejdspladsen - så organisationen kan for-

midle, forstå, omsætte og handle på viden om 

medarbejdernes sundhed og helbred.

Seniorforsker Marie Birk Jørgensen, Det Natio-

nale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

”
Meget mere end 

forflytning
På social- og sundhedsområdet har indsatsen mod 
muskel- og skeletbesvær været koncentreret om for-
flytninger. Men smerter i bevægeapparatet optræder i 
mange andre brancher og jobfunktioner.

Smerter i nakken, skuldrene og ryggen findes også fx 
på kontorer, i daginstitutioner, i køkkener og vaskerier 
og ved rengøring og teknisk servicearbejde.

Smerter kan være et problem i arbejdsmiljøet på alle 
typer af arbejdspladser, og I bør derfor tænke rundt 
om alle jobfunktioner, når i sætter gang i en forebyg-
gende indsats.

Hent inspiration og metoder til en flerstren-
get forebyggelse af muskel- og skeletbesvær 
på www.arbejdsmiljoweb.dk/msb-psyk.

• Inspiration og metoder til ledelse, MED og 
arbejdsmiljøgrupper.

• Værktøjer til en lokal indsats i den enkelte 
afdeling eller team.

• Ideer og redskaber til et godt møde om 
MSB og psykisk arbejdsmiljø i teamet.



Et fremtidssikret arbejdsmiljø

Et godt samarbejde er væsentligt for et godt arbejdsmiljø 
nu og i fremtiden. Derfor samarbejder arbejdsgivere og 
arbejdstagere i BFA om at udvikle information, inspiration 
og vejledning. 

Vi udarbejder konkrete værktøjer, så arbejdspladserne kan 
handle og forebygge lokalt. Vi præsenterer ambitiøse fore-
byggende løsninger, som baserer sig på erfaring fra arbejds-
pladser og på forskning. Løsninger som tager udgangspunkt 
i de problemer, der skal løses nu og de problemer, som kan 
opstå. 

Det gør vi i enighed – til gavn for ledere, medarbejdere og 
borgere. 

I BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og 
Offentlig administration deltager repræsentanter udpeget af 
arbejdsmarkedets hovedorganisationer.

Hent ’God trivsel - færre smerter’ og læs mere om 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig 
administration på arbejdsmiljoweb.dk. 

Inspiration og metoder:
En flerstrenget indsats mod MSB

• Find ny viden om sammenhængen mellem muskel- og skelet-
besvær, MSB, og faktorer i det psykiske arbejdsmiljø.

• Tag fat på en flerstrenget indsats mod MSB, som inddrager 
både de fysiske, de psykiske og de sociale elementer.

• Hent inspiration og værktøjer til både den strategiske indsats 
og til lokale initiativer i afdelinger og teams.

• Få ideer til et godt møde om MSB i teamet eller afdelingen.

Se meget mere på www.arbejdsmiljoweb.dk/msb-psyk


