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Præsentation af forslaget 
I den seneste trivselsundersøgelse fra 2015 påpeges det, at mere end 25 % af medarbejdere er udfor-
dret i forhold til problemer med bevægeapparatet. Af besvarelserne fremgår det, at 9 % er udfordret he-
le tiden eller en stor del af tiden, mens 18 % er udfordret en del af tiden.  
 
Det foreslås, at der deltidsansættes en fysio-/ eller ergoterapeut på halv tid til forebyggende arbejde. 
Ordningen etableres foreløbigt for en 2-årig periode og med mulighed for forlængelse. 
 
Formålet med ordningen er at nedbringe sygefraværet for de medarbejdergrupper, som fysio-/ ergote-
rapeuten rådgiver/ underviser. Derudover har ordningen til formål at mindske daglige gener, der ikke 
nødvendigvis er sygdoms- eller fraværsfremkaldende, men kan føre til reduceret trivsel og effektivitet i 
arbejdet.  
 
Indhold 
Fysio-/ergoterapeuten får til opgave, at udrede og vejlede medarbejdere på individniveau samt at sikre 
generelle forebyggende tiltag for alle medarbejderne. Terapeuten kan desuden indgå i rådgivning om-
kring arbejdsmiljømæssige problemstillinger for såvel enkelte medarbejdere, som for grupper. Tiltag, 
der kan bidrage til at sænke sygefraværet, øge den daglige effektivitet, og ikke mindst sikre, at medar-
bejderne ikke belaster sig selv uhensigtsmæssigt.  
Baggrunden for at målrettet forebyggende indsats i forhold til bevægeapparatet findes relevant er, at op 
til 45 % af alle længerevarende sygdomsforløb kan relateres til problemer eller sygdom i muskler/skelet. 
 
Det er målsætningen at forsøge at forebygge denne type gener primært ved hjælp til selvhjælp (Train 
the trainer princippet). Derved vil den enkelte medarbejder eller medarbejdergruppe få en større viden 
og et højere bevidsthedsniveau i forhold til arbejdsstillinger og generel forebyggelse af problemer i be-
vægeapparatet. 
 
Organisation 
Ergo/fysioterapeuten vil være ansat i Genoptræningscentret.  
 
Økonomi 
De samlede årlige totalomkostninger ved en 18 - 20 timers stilling andrager i alt kr. 300.000. 
 
Medgået tid hos medarbejdere i målgruppen forudsættes afholdt lokalt hos den enkelte institution eller 
afdeling og afholdes indenfor den nuværende decentrale ramme. Desuden skal organisationen være 
indstillet på, at der kan blive afdækket behov for hjælpemidler hos den enkelte medarbejder, der kan re-
sultere i udgifter på afdelingsniveau.  
 
Effektvurdering 
Det er forventningen at sygefraværet ville kunne reduceres. Resultaterne fra trivselsmålingen 2017 om 
belastningsgener vil endvidere kunne sammenlignes med fremtidige resultater i Trivselsmålingen i 2019 
og derved anvendes som indikation på om ordningen har fungeret efter hensigten. 


