
Et godt, langt arbejdsliv 
Vi kan se, at medarbejdere i alle tre brancher                                                             

– og særligt dem over 50 år -

har store udfordringer med deres helbred, lav fysisk formåen                               

og samtidig høje fysiske arbejdskrav. 

Det viser, at der er behov for målrettede indsatser, hvis det skal være muligt for 

mange af dem fortsat at være i arbejde indtil efterløns- og pensionsalderen



Agenda

Alderens fysiologi

• Hvad kan man selv påvirke?

• Hvad kan arbejdspladsen gøre?

Hvordan arbejder vi med ”aldring” på arbejdspladsen?

• I forhold til at styrke den enkeltes ressourcer, kollegialt og ledelsesmæssigt

• Er der grænser for individuelle hensyn?

• Egen opfattelse contra andres opfattelse af evner og kompetencer

• Kan der tænkes nyt?



• Undgå unødige løft

• Bruge god arbejdsteknik 

Det nytter at forebygge
- Med særligt fokus på ryg og knæ



Tab af fysisk kraft med og uden træning

Funktionel kapacitet

Livslang aktivitet

Ikke særligt aktiv

Begynder at være 
aktiv i 40’erne

Skrantende fra 
50 års alderen

Alder



Utrænet

Trænet



Hvad betyder det at gå, for risikoen for hjertesygdom? 
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73.743 raske kvinder  Manson et al, N Engl J Med. 2002 



Fysisk aktivitet i fritiden – mindst 2 gange om ugen

Alzheimer
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Lancet Neurology, Oktober 2005



Relativ risiko for brystkræft                                  
– set i forhold til fysisk aktivitet på arbejde
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Ser på fjernsyn - 6 års opfølgning 
Risiko for diabetes
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Hu et al  JAMA. 68.497 raske kvinder – Nurse Health Study



Risiko for efterløn ved forskellige arbejdsmiljøfaktorer

Stående/gående arbejde

Arbejde med ryg/nakke bøjet/vredet

Konflikter i arbejdet

Udviklingsmuligheder

Sandsynlighed



Risikoen for sygefravær

Justeret for alder, rygning,alkoholforbrug, BMI, social støtte fra 
leder, emotionelle krav og social klasse

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2011/~/media/Faktaark/Faktaark-55-fysisk-aktivitet-FINALE.pdf
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2011/~/media/Faktaark/Faktaark-55-fysisk-aktivitet-FINALE.pdf






Organisation

Ledelse

Gruppe

Individ

Kilde: ”Teamledelse med det rette twist” NFA, 2008. IGLO-model 
udviklet af Michael Martini Jørgensen, Michael Munch-Hansen og 
Karina M. Nielsen. 

FOREBYGGELSE PÅ FLERE NIVEAUER
- en fælles udfordring og en fælles opgave



Individ Gruppe

OrganisationLedelse

Kilde: Teamledelse med det rette twist, NFA 2008



Seniorordning
Lønforhold

Livsfasepolitik
Familiepolitik

Avancements-
muligheder

Kompetence 
udvikling

Øget 
pensionsalder

Retfærdighed

Særlige 
hensyn

Egenopfattelsen



Hvem, hvor, hvordan og hvornår? 
Kan vi tage de nødvendige diskussioner på arbejdspladsen?

- Et er teori, noget andet er praksis!

- Kan I diskutere dette uden det bliver personafhængigt?

- Er diskussionen knyttet særligt til de ældre på arbejdspladsen?

- Kan vi skabe Det Gode Arbejdsliv – hele livet?



Individ Gruppe

OrganisationLedelse

Kilde: Teamledelse med det rette twist, NFA 2008

Tema:



LIDT TRÆNING GØR EN STOR FORSKEL

10 uger med elastiktræning:

• 2 minutter 3 gange om ugen 

• 40 % nedsættelse af smerter i nakke og skulder

Kilde: Resultater fra elastikprojektet ved Lars L. Andersen, NFA (artikel i PAIN 152(2011)440-446)

Link:
jobogkrop.dk

../../Video/MSB Video/Favoritter/Elastik - Øvelser for nakke, skulder og arm - del 2  (HD).mp4
../../Video/MSB Video/Favoritter/Elastik - Øvelser for nakke, skulder og arm - del 2  (HD).mp4
http://www.jobogkrop.dk/Ondt-i-muskler-og-led/Ondt-i-nakke-skulder-og-arm/Elastikoevelser-for-nakke-skulder-og-arm


Positive ændringer ved træning sammen

• Mere opmuntrende og støttende
• Mere afslappet og behageligt 

• Mere veloplagt og fuld af liv

• Mere energi

• Mindre udslidt

• Bedre selvvurderet helbred
Relateres til lavere sygefravær

Socialt

Psykologisk

Helbred





Fysisk aktivitet og risikoen for død

Chauffører og konduktører i London
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Morris JN et al. Coronary Heart-diseases and physical activity at work. 
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