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Indledning 
I Danmark er det kommunerne, der ifølge serviceloven, skal tilbyde hjemmehjælp til borgere med 

midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 

(Serviceloven §83 stk. 2). Serviceloven pålægger kommunerne at tilbyde: 1) Personlig hjælp og 

pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemme samt 3) madservice. 

Hjemmesygepleje er en anden service, som kommunerne er pålagt at tilbyde (Sundhedsloven 

§138). Ifølge Sundhedsloven er kommunalbestyrelsen ” (…) ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri 

hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen”.  

På den anden side af bordet ligger Arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljølovens §15 foreskriver, at 

arbejdsgiveren skal ” (…) sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt 

forsvarlige”. Samtidig skal arbejdsgiveren ” (…) sørge for, at der udarbejdes en skriftlig 

arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen (…) ” 

(Arbejdsmiljøloven §15 a). Kravet om APV er ufravigeligt og gælder også arbejde, der udføres i 

borgerens eget hjem, som det er tilfældet med hjemmehjælp og hjemmesygepleje.  

Et katalog fra Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed fra 2004 påpegede, udover de 

umiddelbare positive følger af indførelsen af APV i borgernes hjem, dilemmaet imellem borgernes 

ret til at bestemme i sigt eget hjem og hjælperens krav på et sundt arbejdsmiljø. En af de faktorer, 

som typisk kan skabe stridigheder imellem borger og sundhedspersonale (med hjemmel i 

lovgivningen), er retten til at ryge i eget hjem. Arbejdsmiljøloven foreskriver, at der ikke må ryges, 

når sundhedspersonalet er til stedet i borgerens hjem, hvilket for nogle borgere kan være svært at 

acceptere. Et andet typisk problem er, hvis der er behov for at om-indrette hjemmet for at få plads 

til en plejeseng eller andet udstyr. Det kan være svært for en borger at acceptere, at det ikke 

længere er en mulighed at sove i sit eget soveværelse, fordi der ikke er plads til at plejepersonalet 

kan udføre deres job på forsvarlig vis. Nedenfor er listet en række udfordringer, som er typiske, 

når man som plejepersonale, skal arbejde i borgerens eget hjem:  

• Dårlige adgangs- og pladsforhold  

• Dårlige arbejdsstillinger, som foroverbøjet krop og vrid 

• Uhensigtsmæssige løft af udstyr (og patienter) 

• Mangel på kompetencer eller opbakning 

• Ringe kommunikation og samarbejde 

• Rygning og husdyr (læs indeklimaportalen.dk) 

Kilde: (http://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv/apv_i_hjemmet) 

 

Som mulig løsning på ovenstående problemer nævnes også en række tiltag: 

• Mere ergonomisk og faglig oplæring 

• Tydelige krav til indretning og adgangsforhold 

• Bedre samarbejdsstruktur med tydelig fordeling af ansvar og opgave 

• Lettere tilgængelige hjælpemidler 

• Udvikling af den vanskelige samtale 

 

Netop kravene til indretning i kombination med udviklingen af den vanskelige samtale vil være i 

fokus i denne mapping. Herudover vil der være fokus på den praktiske udarbejdelse af APV’en.  

Mødet med Borgeren 

Har man brug for hjemmehjælp, møder man typisk ’systemet’ igennem en visitationssamtale med 

en konsulent fra kommunen. Her taler man om ens hverdag og om hvilken type hjælp, man har 

http://www.indeklimaportalen.dk/
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/apv/apv_i_hjemmet
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brug for for at kunne fungere i sin hverdag. Hjemmesygeplejen tildeles på baggrund af en 

lægehenvisning.  

Der er flere potentielle faldgruber i kommunikationen imellem borgeren og sundhedspersonalet. 

Specielt hvis borgeren føler, at der gribes ind i deres privatliv og hjem, kan der opstå uenigheder. 

Anerkendende dialog er et af de værktøjer, der foreslås, hvis borgeren skal forberede til en større 

forandring i hverdagen (arbejdsmiljøweb – argumenter og sætninger) (Arbejdsmiljøweb – tal om 

tingene).  

 

Indretning af borgerens hjem 

Pleje af borgeren i eget hjem kan afstedkomme en række udfordringer i indretningen af borgerens 

hjem. Der skal være plads til forflytning og plads til gode arbejdsstillinger. Desuden skal der være 

ordentligt lys, mulighed for rette arbejdshøjde, skridsikre og tørre gulve samt sikre adgangsveje 

(arbejdsmiljøweb – Indretning og Adgangsforhold).  

Ifølge Serviceloven §116 skal kommunen ” (…) yde hjælp til indretning af bolig til personer med 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen 

bedre egnet som opholdssted for den pågældende”. Der er kriterier, der skal være opfyldt for at 

man kan få tilskud til en ombygning. Det betyder dog ikke, at borgeren ikke selv vil være 

interesseret i at betale en ombygning (fx nedrivning af væg for at gøre rummet større), hvis det 

betyder, at man ikke skal flyttes i plejebolig (arbejdsmiljøweb – Løsninger på Pladsproblemer). 

Konkrete anbefalinger til plads: 

• Døråbning skal være mindst 90 cm 

• Frit arbejdsareal ved brug af gulvlift og kørestol: 200 cm i diameter 

• Svært overvægtige kræver mere arbejdsplads og evt. også flere medarbejdere 

• Plads omkring sengen ca. 85-95 cm ved siden af sengen (minimum 90 cm hvis borgeren 

bruger kørestol) 

• Arbejdstilsynet kræver minimum 75 cm ved siden af sengen og 50 cm ved fodenden 
 

Kilde: Arbejdsmiljøweb – Plads nok samt arbejdsmiljøweb – plads omkring sengen 

 

I 2008 bragte Politiken en artikel, hvor de afslørede, at 500 ud af 700 ældreboliger i Region 

Syddanmark ikke levede op til de krav, der stilles, for at plejepersonalet kan komme til patienten: 

http://politiken.dk/indland/art4739267/%C3%86ldre-m%C3%A5-g%C3%A5-p%C3%A5-toilet-i-

sovev%C3%A6relset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://politiken.dk/indland/art4739267/%C3%86ldre-m%C3%A5-g%C3%A5-p%C3%A5-toilet-i-sovev%C3%A6relset
http://politiken.dk/indland/art4739267/%C3%86ldre-m%C3%A5-g%C3%A5-p%C3%A5-toilet-i-sovev%C3%A6relset
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APV Cirklen 

Branche fællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration har udarbejdet en 

branchevejledning (At arbejde i borgerens hjem), hvori de præsenterer APV-cirklen, som ser sådan 

ud:  

 

Cirklen beskriver processen fra identifikation og kortlægning af problemer til processen med at 

løse og følge op. Til hvert område i modellen foreslår de forskellige fremgangsmåder til at støtte op 

om processen, fx tjeklister, skemaer, statistikker, dialogværktøjer etc. Specielt interessante for 

dette projekt er ”identifikation og kortlægning” samt ”beskrivelse og vurdering”, hvor man i høj 

grad har fokus på de initiale processer i APV arbejdet. 

 

Samarbejdet imellem borgeren (og familien) og kommunen (og hospitalet) 

Der er mange parter involveret, når man af den ene eller anden grund har brug for behandling i 

hjemmet. Borgeren er naturligvis i centrum, men også borgerens familie bliver involveret. Dette 

kan være hjemmeboende børn og samlever, og det kan også være børn eller anden familie, som 

ikke bor sammen med borgeren, men som støtter borgeren i plejeforløbet. På den anden side står 

ofte kommunen. Men også hospitalerne bliver involverede, hvis der er tale om sygehusbehandling 

i hjemmet. Følgende liste udpeger potentielle samarbejdspartnere i et hjemmeindlæggelsesforløb 

(fra den hospitals-udsendte sygeplejerskes perspektiv) (Arbejdsmiljøweb: Kommunikation og 

samarbejde): 

• Patienten og de pårørende 

• Sygehuslæge og kollegaer på sygehuset 

• Praktiserende læge 

• Plejepersonale 

• Kommunal genoptræning 

• Kommunale visitatorer 
 

Arbejdsmiljøweb (Samarbejde med kommunen) foreslår tiltag, der kan lette samarbejdet imellem 

kommunen og hospitalet: 

• Udpeg én primær kontaktperson fra kommunen for patienten 

• Tværfaglige journaler 
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• Anerkend hinandens faglige og personlige viden om patienten 

• Hav 24-7 tilgængeligt beredskab til udlevering af hjælpemidler (kommunens ansvar) 

• Gør telefonisk kontakt lettilgængeligt 

Opsamling 
Nedenstående model illustrerer de krydspunkter, som rapporten fokuserer på. Den blå cirkel 

indikerer den kommunikation, som foregår imellem medarbejderen og kommunen: Det er 

information om borgeren samt den konkrete arbejdspladsvurdering. Imellem medarbejder og 

borger (den orange cirkel) kommunikeres der omkring borgerens tilstand, behandling og behov. 

Her er både det første møde med visitatoren eller hjemmesygeplejersken/-hjælpen samt de 

løbende møder i hverdagen herefter.  

 

Overordnede konklusioner 
• Der er en konflikt imellem arbejdsmiljøloven og service-/sundhedslovgivningen, som er 

teoretisk håndterbar, men som skaber konflikter imellem den enkelte ansattes ret til et 

forsvarligt arbejdsmiljø og borgerens ret til at bestemme i eget hjem. 

• Der er meget fokus på arbejdsmiljø og forflytning. Hvad skal der til for, at arbejdsmiljøet bliver 

forsvarligt for medarbejderen? (fokus på fx røg, chikane, hygiejne etc.). 

• Der er få guides til, hvordan der kan omindrettes i borgerens hjem – og meget lidt 

borgerinddragelse i processen. 

• Alle kommuner udarbejder en kvalitetsstandard på hjemmeplejeområdet. Kvalitetsstandarden 

beskriver den service, en kommune udbyder, og hvem der udbyder servicen. 

• Der er fokus på hvordan borgeren, bør indrette sig efter hjælpepersonalet, fx ’Dit hjem, min 

arbejdsplads’ – ingen borgerinddragelse i processen. 

• Meget fokus på hverdagsrehabilitering og ’mestring af eget liv’ – vi skal have gjort borgeren i 

stand til at klare så meget som muligt selv. 

 

Nationale Projekter 

Med nationale projekter menes projekter, som er forankret enten i en offentlig national 

organisation eller i en enkelt privat organisation. 

 

Patient@home  

Projektet Patient@home fokuserer på udviklingen af velfærdsteknologi samt service til reducering 

af indlæggelsesdage på de danske hospitaler. Fokus er at få patienten indlagt i eget hjem og 

behandle/monitorere patienten herfra. Projektet består af en lang række delprojekter. Målet er at 

udvikle 40 nye produkter/services i projektets levetid. Projektet administreres af Syddansk 

Universitet. 

Medarbejderen 

Kommunen 

Borgeren 
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Kontakt: Patient@home sekretariatsleder Louise Skovborg Just, Syddansk Universitet 

Link: http://www.patientathome.dk/nyheder/indlaeggelse-i-eget-hjem.aspx 

 

Kommunikation og Etik 

På Aarhus Universitetshospital har Professor Charlotte Delmar igangsat et projekt, 

Kommunikation og Etik, med fokus på den måde, man kommunikerer med patienterne på. 

Herunder er der indlagt et specielt fokus på kommunikation på tværs af fagligheder og på tværs af 

fx hospitaler og kommuner for at opnå et mere sammenhængende sundhedssystem. 

Kontakt: Professor Charlotte Delmar, Århus Universitetshospital 

Link: http://www.auh.dk/forskning/forskningsprogrammer-mvu/kommunikation-og-etik/ 

 

Relevante Interesseorganisationer 
 

Ældresagen: Ældresagen rådgiver og informerer ældre. Samtidig afholdes arrangementer, 

aktiviteter og kurser målrettet ældre. 

Link: https://www.aeldresagen.dk/ 

 

Fonden for Forebyggelse og fastholdelse: Fonden støtter initiativer, der skal forebygge 

nedslidning og fastholde folk på arbejdsmarkedet. 

Link: http://forebyggelsesfonden.dk/ 

 

Healthcare Denmark: “Healthcare Denmark has a unique national and political mandate to 

promote Danish healthcare excellence and visibility internationally. We organize delegation visitor 

programs tailored for foreign decision-makers and welcome foreign press delegations. We give you 

the opportunity to experience innovative healthcare solutions in practice and meet the people 

behind, all part of an extensive network of public and private actors” (uddrag fra hjemmeside) 

Link: http://healthcaredenmark.dk/profiles.aspx?sector=1074 

 

Cases fra udvalgte kommuner 

I det følgende afsnit er projekter fra kommunerne, som specifikt beskæftiger sig med den 

problematik, som er fokus i rapporten, oplistet. Mange kommuner fokuserer deres 

hjemmeplejeprojekter på borgeren og ydelsen og har således ikke fokus på hverken APV-

udarbejdelsen eller kommunikationen i denne specifikke situation. Mange kommuner arbejder 

eksempelvis med rehabilitering og ’mestring af eget liv’. Alle kommuner skal skrive en 

kvalitetsstandard for udførelsen af hjemmehjælp og -pleje i kommunen. Disse er ikke medtaget i 

nedenstående, da det er standardskrivelser. 

 

Albertslund 

Mestring af eget liv: I 2011 startede projektet ”Mestring af eget liv”. Projektet blev fulgt op i 

Kommunens ældrepolitik fra 2014, hvor man også nævnte muligheden for en boligrådgiver til 

kommende ældre. Fokus er her på at rådgive mennesker, som er på vej til at flytte ind i deres 

sidste bolig, men som endnu ikke er besværede/syge. Hvordan indretter man boligen, så den er 

”klar” til fremtiden? Denne mulighed er dog ikke nævnt andre steder end i politikken. 

Ældrepolitik: http://albertslund.dk/media/1708803/4363-14_v1_%C3%A6ldrepolitikken-

revideret-udgave-gaeldende-fra-okt-2013.pdf 

http://www.patientathome.dk/nyheder/indlaeggelse-i-eget-hjem.aspx
http://www.auh.dk/forskning/forskningsprogrammer-mvu/kommunikation-og-etik/
https://www.aeldresagen.dk/
http://forebyggelsesfonden.dk/
http://healthcaredenmark.dk/profiles.aspx?sector=1074
http://albertslund.dk/media/1708803/4363-14_v1_%C3%A6ldrepolitikken-revideret-udgave-gaeldende-fra-okt-2013.pdf
http://albertslund.dk/media/1708803/4363-14_v1_%C3%A6ldrepolitikken-revideret-udgave-gaeldende-fra-okt-2013.pdf
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Artikel: http://albertslund.lokalavisen.dk/mestring-af-eget-liv---godt-eller-skidt-

/20140114/artikler/701149431/1003  

Esbjerg 

Gør borgeren til mester: I Esbjerg har man i en længere periode arbejdet med rehabilitering med 

fokus på dialogen imellem medarbejderen og borgeren. Det centrale værktøj i denne indsats er 

borgerhjulet:  

 

 

Omdrejningspunktet for projektet er, at borgeren skal hjælpes til at kunne mestre hverdagen, og 

man arbejder målrettet med begrebet handlekompetence. Et af de værktøjer, som blev testet, var 

en guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom. Desværre viste tests, at guiden var 

”svær at gå til”.  

Samtalehjulet: Efterfølgende har man i Esbjerg arbejdet med et værktøj, som kaldes 

Samtalehjulet. Samtalehjulet taget udgangspunkt i borgerhjulet. 

• Gør borgeren til mester:  

https://www.kora.dk/media/1856827/10083_goer-borgeren-til-mester-i-esbjerg-

kommune.pdf  

• Guide: 

file:///C:/Users/pnx/Downloads/Guide%20til%20startsamtale%20i%20patientuddannelsen

%20Vejen%20videre.pdf 

• Evaluering af guide: 

file:///C:/Users/pnx/Downloads/Guide%20til%20startsamtale%20i%20patientuddannelsen

%20Vejen%20videre.pdf  

 

Gentofte 

I Gentofte kommune har man udarbejdet en Forflytnings Tjekliste til APV i borgerens hjem. 

Tjekliste: http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/3905700/apv-forflytning.pdf 

http://albertslund.lokalavisen.dk/mestring-af-eget-liv---godt-eller-skidt-/20140114/artikler/701149431/1003
http://albertslund.lokalavisen.dk/mestring-af-eget-liv---godt-eller-skidt-/20140114/artikler/701149431/1003
https://www.kora.dk/media/1856827/10083_goer-borgeren-til-mester-i-esbjerg-kommune.pdf
https://www.kora.dk/media/1856827/10083_goer-borgeren-til-mester-i-esbjerg-kommune.pdf
../../../../../../pnx/Downloads/Guide%20til%20startsamtale%20i%20patientuddannelsen%20Vejen%20videre.pdf
../../../../../../pnx/Downloads/Guide%20til%20startsamtale%20i%20patientuddannelsen%20Vejen%20videre.pdf
file:///C:/Users/pnx/Downloads/Guide%20til%20startsamtale%20i%20patientuddannelsen%20Vejen%20videre.pdf
file:///C:/Users/pnx/Downloads/Guide%20til%20startsamtale%20i%20patientuddannelsen%20Vejen%20videre.pdf
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/3905700/apv-forflytning.pdf
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Gribskov 

Fælles Sprog: I det tidligere Græsted-Gilleleje Kommune har man været foregangsmænd i 

arbejdet med visitationen. I stedet for at alle kommunens 25 hjemmesygeplejerske kunne visitere, 

valgte man at lægge visitations-opgaven hos fire sygeplejersker. Formålet var en mere ensartet 

visitation. Udgangspunktet var Fælles Sprog som blev lanceret i 1998.  

Siden 1998 er Fælles Sprog udviklet yderligere, og i 2016 lanceredes Fælles Sprog III. 

 

Holstebro 

Servicedesign: I Holstebro kommune har man arbejdet med organisering, øget tilgængelighed og 

klarere kommunikationsveje for at forbedre den service, som tilbydes i visitationssektionen. Dog 

er der ingen særlig fokus på APV. 

Link: https://www.holstebro.dk/Nyhed-

8489.aspx?PID=24639&M=NewsV2&Action=1&NewsId=6457  

 

Odense 

BPA borgere: Borgere med Borgerstyret Personlig Assistance. I Odense har man udarbejdet et 

APV-skema til brug hos BPA borgere 

Link: file:///C:/Users/pnx/Downloads/AEHF_APV%20Borger_gem-2%20(1).pdf 

 

Slagelse 

Administrativ Procedure om arbejdsmiljø i borgerens hjem  

Link: http://www.etsundtarbejdsliv.dk/media/2367967/administrativ-procedure-om-

arbejdsmiljoe-i-borgerens-hjem.pdf 

Information om vilkår for at modtage hjælp fra Slagelse kommune i eget hjem                          

Link: http://www.etsundtarbejdsliv.dk/media/2367970/dit-hjem-min-arbejdsplads.pdf 

 

Syddjurs Kommune 

APV-skema til brug i hjemmesygeplejen 

Link: http://www.syddjurs.dk/sites/default/files/pws_documents/4024233-1-

1cdef292e2d84d7f757389f0cf04fd5b.pdf 

 

Thisted 

Informationsmateriale: I Thisted har man udarbejdet brochuren ’Dit hjem, min arbejdsplads’. 

Brochuren indeholder information om visitationen og APV’en, opfordring om samarbejde samt 

information omkring de arbejdsmiljø-hensyn, der skal tages i hjemmet. 

Link: 

http://www.thisted.dk/OmKommunen/Afdelinger/Forvaltninger/BeskeaftigelsesSocialSundhedS

Forvaltning/Sundhed%20og%20aeldre/~/media/OM_KOMMUNEN/Organisation%20og%20forval

tninger/BSS/Hjemmeplejen/Dit%20hjem%20%20min%20arbejdsplads%20Hjemmeplejen%20Nor

d.pdf  

 

Aabenraa 

Liste med krav til borgerens hjem:                          

Link: http://www.plejehjemaabenraa.dk/plejehjem-aabenraa/borgerens-hjem-en-arbejdsplads/  

https://www.holstebro.dk/Nyhed-8489.aspx?PID=24639&M=NewsV2&Action=1&NewsId=6457
https://www.holstebro.dk/Nyhed-8489.aspx?PID=24639&M=NewsV2&Action=1&NewsId=6457
../../../../../../pnx/Downloads/AEHF_APV%20Borger_gem-2%20(1).pdf
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/media/2367967/administrativ-procedure-om-arbejdsmiljoe-i-borgerens-hjem.pdf
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/media/2367967/administrativ-procedure-om-arbejdsmiljoe-i-borgerens-hjem.pdf
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/media/2367970/dit-hjem-min-arbejdsplads.pdf
http://www.syddjurs.dk/sites/default/files/pws_documents/4024233-1-1cdef292e2d84d7f757389f0cf04fd5b.pdf
http://www.syddjurs.dk/sites/default/files/pws_documents/4024233-1-1cdef292e2d84d7f757389f0cf04fd5b.pdf
http://www.thisted.dk/OmKommunen/Afdelinger/Forvaltninger/BeskeaftigelsesSocialSundhedSForvaltning/Sundhed%20og%20aeldre/~/media/OM_KOMMUNEN/Organisation%20og%20forvaltninger/BSS/Hjemmeplejen/Dit%20hjem%20%20min%20arbejdsplads%20Hjemmeplejen%20Nord.pdf
http://www.thisted.dk/OmKommunen/Afdelinger/Forvaltninger/BeskeaftigelsesSocialSundhedSForvaltning/Sundhed%20og%20aeldre/~/media/OM_KOMMUNEN/Organisation%20og%20forvaltninger/BSS/Hjemmeplejen/Dit%20hjem%20%20min%20arbejdsplads%20Hjemmeplejen%20Nord.pdf
http://www.thisted.dk/OmKommunen/Afdelinger/Forvaltninger/BeskeaftigelsesSocialSundhedSForvaltning/Sundhed%20og%20aeldre/~/media/OM_KOMMUNEN/Organisation%20og%20forvaltninger/BSS/Hjemmeplejen/Dit%20hjem%20%20min%20arbejdsplads%20Hjemmeplejen%20Nord.pdf
http://www.thisted.dk/OmKommunen/Afdelinger/Forvaltninger/BeskeaftigelsesSocialSundhedSForvaltning/Sundhed%20og%20aeldre/~/media/OM_KOMMUNEN/Organisation%20og%20forvaltninger/BSS/Hjemmeplejen/Dit%20hjem%20%20min%20arbejdsplads%20Hjemmeplejen%20Nord.pdf
http://www.plejehjemaabenraa.dk/plejehjem-aabenraa/borgerens-hjem-en-arbejdsplads/
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Relevante virksomheder 
I følgende afsnit præsenteres en række virksomheder, som vurderes at kunne have indsigt i 

problemstillingen og dermed vil kunne bidrage til nye løsninger på området. Kortlægningen har 

taget udgangspunkt i virksomheder inden for følgende tre overordnede områder: 

1. Kommunikation/dialog 

Virksomhederne har fokus på, hvordan den gode kommunikation/dialog skabes mellem 

behandler og patienter. Det kan bl.a. være under visitationen, hvor der gives mundtlig og 

skriftlig information til borgeren om, at hjemmet også skal være en arbejdsplads. Herunder 

hvilke konsekvenser dette har for indretningen af hjemmet, hvis der f.eks. er hjælpemidler 

(plejeseng mv.), som skal opføre i hjemmet. Dog behøves virksomhederne ikke tilhøre 

sundhedsområdet.  

2. IT/digital registrering 

Virksomhederne har fokus på IT udvikling. Det kan være digital registrering ift. elektronisk 

at viderebringe de oplysninger, som visitatoren registrerer til kommune/hospital gennem 

f.eks. en app.  

3. Indretningsvirksomhed 

Virksomhederne har fokus på indretning/inddragende indretning – herunder hvordan 

borgeren/kunden kan inddrages i indretningen – f.eks. gennem brug af et IT-

softwareprogram. 

 

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø – en uddybning 
 

Psykisk arbejdsmiljø 

Kommunerne anser en psykisk APV i borgernes eget hjem, som bestående af medarbejderens 

beskrivelse og vurdering af fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Dog er psykisk arbejdsmiljø ofte overset 

til fordel for det fysiske arbejdsmiljø, og dette er ifølge Arbejdsmiljøtilsynet en generel tendens i 

landets kommuner.  

Kommunernes APV laves typisk i opstarten af et plejeforløb og fanger dermed ikke altid de 
problemer, som kan opstå, men tager meget udgangspunkt i de fysiske forhold i borgernes hjem. 
Problemerne med det psykiske arbejdsmiljø ses ofte først, når besøgene går i gang. 

Som allerede nævnt er et særligt dilemma i forhold til at arbejde i private hjem, at der både 
eksisterer en servicelov, en sundhedslov (for hjemmesygeplejersker) og en lov om arbejdsmiljø. De 
tager ikke stilling til hinanden, og det gør det vanskeligt for medarbejderne at finde ud af, hvad 
man skal vægte højest. 

I praksis sker det ofte, at arbejdsmiljøet får mindre fokus. Det betyder, at der ofte er mangel på 
konkret vejledning på området omkring det psykiske arbejdsmiljø til medarbejderne.  

 

Hvad er psykisk arbejdsmiljø 

Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø gælder for kommunale medarbejdere, der 
arbejder i borgernes egne hjem, f.eks. i forbindelse med pleje.  

Et godt psykisk arbejdsmiljø øger sandsynligheden for, at medarbejderne investerer det fornødne 
engagement og lever op til de ændrede krav i arbejdet. Det er således en fordel for virksomheden, 
hvis arbejdsgiveren skærper sin bevidsthed om, hvilke elementer der udgør et godt psykisk 
arbejdsmiljø.  

Det psykiske arbejdsmiljø har betydning for medarbejderens psykiske og fysiske helbred, 
selvopfattelse og sociale liv.  
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Borgernes hjem som arbejdsplads indbefatter det psykiske arbejdsmiljø, som kan vurderes ud fra 
medarbejdernes: 

• Risici for belastninger i arbejdet  

• Positive udviklingsmuligheder i arbejdet.  

 

 
 

Om arbejdet påvirker medarbejderens psyke positivt eller negativt, afgøres af balancen mellem:  

• De krav, der stilles til medarbejderen  

• De ressourcer, medarbejderen råder over.  
 

Påvirkninger som er centrale for det psykiske arbejdsmiljø 

Nedenstående tabel anbefales af Arbejdsmiljøtilsynet. Den er baseret på forskeren Peter Warrs 
arbejde. Tabellen viser en række forhold, som forskere mener, er vigtige at inddrage i vurderingen 
af, om det psykiske arbejdsmiljø er optimalt eller belastende. 

Optimale forhold Belastende forhold 

Krav 
Klare mål og krav 
Udfordrende krav 

Krav 
Uklare mål og krav 
Små krav 
Modstridende krav 
Meget høje og uoverskuelige krav 

Udviklingsmuligheder 
Færdigheder og viden bruges og udvikles med 
jævne mellemrum 

Udviklingsmuligheder 
Tab af viden og talent 
Blokering af færdighedsudvikling 
For store krav til nye færdigheder og viden  

Arbejdets tilrettelæggelse 
Variation i opgaver og bevægelser  
Helhed og sammenhæng i opgaverne 
 
Klarhed i arbejdsrollen. Overensstemmelse mellem 
egne og andres forventninger 
 
Tydelig feedback på arbejdsresultater 
Oplevelse af tilfredshed med målopnåelse 
 
Indflydelse på mål, arbejdsfordeling, 
tilrettelæggelse og valg af arbejdsmetoder 
 
Arbejdsopgaver fuldføres  

Arbejdets tilrettelæggelse 
Ensidige opgaver og bevægelser  
Opsplittede opgaver, der ikke hænger sammen 
 
For meget klarhed og snæverhed i arbejdsrollen 
Usikkerhed i arbejdsrollen 
Rollekonflikt 
 
Manglende eller modsigelsesfyldt feedback på 
arbejdsresultater 
Manglende oplysninger om fremtidsudsigter og -
planer 
 
Manglende indflydelse 
For stort og belastende ansvar 
 
Uafsluttede og udflydende opgaver  

Samarbejde 
Tydelig og omsorgsfuld ledelse 
Relevant hjælp 
Støtte til selvværd Værdsættelse og anerkendelse 
fra andre i arbejdet 
Medlem af en værdsat gruppe 
 
 

Samarbejde 
Utydelig og "uretfærdig" ledelse 
Manglende støtte fra ledelsen  
Manglende værdsættelse og anerkendelse fra 
andre i arbejdet 
Nedvurdering fra én eller flere kolleger 
 
Alene om opgaver/stor afstand fra andre 



 

11 

 

Social kontakt/støtte og tydeligt 
gruppetilhørsforhold 
 
 
Sammenhold i gruppen 
Åbenhed over for andre grupper 
Tydelig og vigtig gruppeopgave  

Manglende uformel kontakt 
 
Udelukkelse fra gruppen 
For mange og/eller skiftende kontakter 
Splittelse og alliancer inden for gruppen 
Usikre eller modstridende normer inden for 
gruppen 
Lukkethed og stereotype fordomme over for 
andre grupper 
Udflydende grænser til andre grupper 
Uklare samarbejdsrelationer  

Værdsættelse 
Oplevet betydning af opgaven for andre og for 
organisationen som helhed 
Sammenhæng mellem indsats og resultat 

Værdsættelse 
Uklarhed om opgavens mening 
Manglende viden om, hvordan ens indsats 
bidrager til andres arbejde og velbefindende  

Fysisk arbejdsmiljø 
Fysisk sikkerhed 

Fysisk arbejdsmiljø 
Usikkerhed om fysiske og kemiske påvirkninger 
Ulykkesrisiko 

 

Redskab til psykisk arbejdsmiljø i borgernes eget hjem 

For at hjælpe kommuner med udfordringen og sætte psykisk arbejdsmiljø mere på dagsordenen 
har erhvervspsykologen Mette Bentzen udviklet et redskab til at vurdere den psykiske 
arbejdsbelastning. Hun tog udgangspunkt i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser om 
døgninstitutioner og hjemmepleje og udgangspunkt i den viden og forskning, der findes om 
psykiske belastninger på arbejdsmarkedet. 

Redskabet er et skema med grønne, gule og røde felter er udviklet, fordi det både skulle 
kommunikeres håndfast og visuelt. Samtidig skal det være noget, som kan bruges i praksis. 

I skemaet kan ledere og medarbejdere vælge emner såsom seksuel adfærd, dyrehold, og trusler og 
vold. Man kan beskrive problemet og sætte kryds i, hvor hyppigt det forekommer – dermed kan 
man se, om det er et ’grønt’ problem, som skal håndtere. Det kan bl.a. ske gennem aftaler og 
teknikker til konflikthåndtering. Det gule felt indikerer længere tids påvirkning af medarbejderen, 
som kan føre til psykiske belastninger, hvis man ikke forebygger og reducerer risici for 
medarbejderen. Det røde felt indikerer, at problemet er helt oppe i det uacceptable, og kræver en 
hurtig indsats. Ud fra hvert felt (rød, gul og grøn) er der også knyttet forslag til konkrete 
handlinger. 

Skemaet med de forskellige farver er ifølge Mette Bentzen lavet for at fange dilemmaerne, som kan 
opstå. Fordelen er, at der gennem udfyldelse af skemaet kommer en objektivitet og en systematik 
ind i vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø.  

Hun fremhæver, at det kan løfte selvbebrejdelserne væk fra de medarbejdere, der oplever, at de 
har det rigtigt skidt ude i bestemte hjem og ellers tænker: ”Det må være mig, der er noget i vejen 
med.” 

Nogle af felterne er skraverede og handler om de ting, som den enkelte medarbejder subjektivt 
oplever som psykisk belastende, såsom krænkende adfærd fra en ældre borger. Det er i den 
forbindelse vigtigt, at medarbejderne har styr på de tre P'er: Hvad er privat, personligt og 
professionelt. 

Pointen med de tre P’er er, at når det handler om borgerens eget liv, er man som medarbejder 
nødt til at træde væk fra sine egne subjektive følelser og forholde sig professionelt til 
arbejdsopgaven.  
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Et andet formål med redskabet er, at det skal hjælpe medarbejderen med at få taget en hurtigere 
beslutning omkring forhold, der ikke er acceptable for deres psykiske arbejdsmiljø. 

 

Fysisk arbejdsmiljø 

Det fysiske arbejdsmiljø er stort set alt det på arbejdspladsen, der ikke handler om mennesker og 
planlægning. Det kan være indretning, støj, lys, indeklima og ergonomi. Det fysiske arbejdsmiljø 
handler om de fysiske rammer og betingelser for, at man kan udføre sit arbejde på en sund og 
tilfredsstillende måde. Det fysiske arbejdsmiljø kan opdeles i følgende overordnede hovedområder: 

• Ergonomi. Ergonomi handler om, hvorledes man ved udformningen af arbejdspladsen og 

tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne skal tage fysiske og psykiske hensyn til mennesker.  

• Indeklima. Et dårligt indeklima påvirker medarbejdernes koncentrations- og arbejdsevne 

negativt og kan være skyld i øget sygefravær. Et dårligt indeklima kan være forårsaget af 

mange ting, herunder:  

• Luftkvalitet 

• Temperatur og træk 

• Lys 

• Støj og akustik 

• Statisk elektricitet 

• Gener fra indeklimaet 

• Energi 

• Rengøring 

• Farlige stoffer 

• Støj. Støj defineres som uønsket lyd. Selv svag støj kan være psykisk belastende. Det kan 

ændre åndedrætsrytmen og give forhøjet blodtryk og det kan belaste og skade kroppen over 

længere tid. Det kan f.eks. være fjernsyn, der er tændt i borgerens eget hjem eller høje 

stemmer.  

Den største fare ved det fysiske arbejdsmiljø er fysisk nedslidning – i forhold til hjemmepleje især 
pga. af løft og fysisk håndtering af syge borgere/patienter.   

Derfor er ergonomi især i fokus ift. det fysiske arbejdsmiljø. Hvis borgerens hjem er arbejdsplads, 
gælder det især om, at hjemmet er indrettet korrekt efter medarbejderens opgaver. I den 
forbindelse skal medarbejderen vide, hvordan det undgås, at arbejdet nedslider og skader 
medarbejderen.   

Følgende tre steder er hovedaktører inden for fysisk arbejdsmiljø: 

• BAR – FOKA – Krop og sundhed 

• Kropogkontor.dk 

• Arbejdsmiljøviden – muskler og besvær 
 

Potentielle virksomheder 
 

Potentielle 
virksomheder 

Kontaktoplysninger Kernekompetencer 

Kommunikation 

Kvalicare Syddanske Forskerparker, 
Forskerparken 10 
5230 Odense M 
Tlf.: 22472911/22163617  
kvalicare@kvalicare.dk  

Kvalicare leverer en række softwarebaserede 
værktøjer til kompetenceudvikling af 
plejepersonalet i primær- og 
sekundærsektoren. Pakken indeholder klinisk 
undervisning og efteruddannelse, 
kompetence-mapping, udviklingsplaner og 
effektmålingsværktøjer, og er i anvendelse i en 
lang række danske kommuner og hospitaler. 

mailto:kvalicare@kvalicare.dk
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Sundheds-
ekspressen 

Syddanske Forskerparker, 
Forskerparken 10,  
5230 Odense M 
Tlf.: 51909692  
mail@sundhedsekspressen.dk   

Specialiseret i kompetenceudvikling i den 
motiverende samtale. 
* Den motiverende samtale – en samtalestil 
baseret på solid forskning – er en avanceret og 
effektiv form for vejledning, som kan generere 
adfærdsændringer i mennesker. 

Juel Buch 
Udvikling               

Juel Buch Udvikling              
Gyvelvej 5      
6520 Toftlund        
Tlf.:25 75 40 80               
lene@juelbuch.dk              

Konsulentvirksomhed, der tilbyder 
trivselsforløb for teams på arbejdspladsen. 
Særligt med fokus på relationer, samarbejde 
og ledelse. 

Lytjelifecare Helle Lytje 
Dyrkobbel 24 
6300 Gråsten  
Tlf.: +45 2129 4110 
helle@lytjelifecare.dk  

Erfaringer fra lægepraksis med 
patientsamtaler og samarbejde med forskellige 
faggrupper.  

Operate Kommunikationshuset Operate 
Jesper Brochmands Gade 10 
2200 København N 
Anders Dybdal, direktør 
Tlf.:22969949 
ad@operate.dk 

Operate har de sidste syv år arbejdet med 
sundhed, kommuner og kommunikation i alle 
mulige afskygninger. De har samlet nyttig 
viden, gode råd og nogle eksempler på 
kommunal sundhedskommunikation. 

Innocate 
 

Innocate 
Gitte Engelund, PhD 
SundhedsInnovatør 
The Camp 
Klausdalsbrovej 601 
2750 Ballerup 
Tlf.: 28621462 
gitte@innocate.dk 

Arbejder med sundhedspædagogik, som er en 
pædagogisk tilgang, der har til formål at støtte 
brugere, borgere og patienter med at blive 
bedre i stand til at takle, fremme og forandre 
egen sundhed. 

Rikke Jensen www.rikkejensen.dk 
tlf. 61 71 34 43 
Ingen adresse angivet. Rikke er 
ansat som leder af 
aktivitetscentret på Plejecentret 
Sølund i København. 

Rikke Jensen er praktiker og forfatter til en 
bog omkring ”den gode relation” med fokus på 
relationen til folk med en kognitiv 
funktionsnedsættelse (fx demens). Rikke 
Jensen har udviklet metoder til at udvikle 
gode relationer og hun giver bl.a. foredrag om 
den gode relation 
 

IT/ digital registrering 

Suma Care 
ApS 

Suma Care APS 
Dannebrogsgade 1 
5000 Odense C 
Tlf. 27261656 

SUMA Care er et projekt, der er et spin off af 
to eksisterende virksomheder, der med hver 
sin know how har skabt en ny 
velfærdsteknologisk platform til registrering og 
differentiering af væske i personlige 
hjælpemidler – eksempelvis bleer til voksne 
med inkontinens. 

Sekoia Sekoia    
Bredskifte Allé 5      
8210 Aarhus V 
Tlf.: 7229 2911   
kontakt@sekoia.dk  

Sekoia er et digitalt værktøj til plejesektoren, 
der løfter varme hænder fra kolde opgaver. 
Løsningen består af touchskærme med 
kundetilpassede apps, som installeres hos 
den enkelte borger. Ved hjælp af skærmene 
får personalet adgang til den viden, de har 
brug. 

Altiplan 
 

Altiplan 
Billundvej 40, Ny Nørup 
7182 Bredsten 

Hosinfo er et effektivt IT-system, som 
automatisk udarbejder arbejdsplaner og 
sikrer, at afdelingens ressourcer udnyttes 

mailto:mail@sundhedsekspressen.dk
mailto:helle@lytjelifecare.dk
http://www.rikkejensen.dk/
mailto:kontakt@sekoia.dk
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Tlf.: +45 7070 1484 
info@altiplan.dk  

optimalt. Arbejdsplanerne opdateres online og 
er tilgængelige på alle afdelingens computere. 
Via webmodulet kan arbejdsplanerne tilgås 
hjemmefra og sendes til smartphone-kalender. 
Hosinfo, som er specielt udviklet til de danske 
sygehuse, frigiver tid brugt på administration 
til vigtigere opgaver. Programmet skaber bedre 
overblik over afdelingen for alle ansatte og har 
en unik søgefunktion, som nemt og hurtigt 
giver aktuel information om, hvor kolleger kan 
træffes. 

Applikator ApS 
 

Applikator ApS 
Bugattivej 8 
7100 Vejle 
Tlf.: 22851860/40242186 
salg@applikator.dk  

Udvikler apps, der kan integreres med 
allerede eksisterende systemer. 

EG e-mergency EG e-mergency    
Østerbro 5 B, st. th.  
5000 Odense C 
Tlf.: 63 12 19 11  
 

Specialiseret i at hjælpe med 
velfærdsteknologisk software og interaktive 
løsninger til ældre/handicap- og 
specialområder. De står eksempelvis bag 
platformen CarePlan™ og demensZonen, som 
er målrettet plejecentre, og har leveret en 
række andre kreative løsninger til plejehjem, 
kommuner og foreninger. CarePlan™ er en 
informations- og kommunikations platform, 
som er udviklet for at gøre ældre mennesker 
og mennesker med kognitive handicap mere 
selvstændige.  

EvidenceProfile EvidenceProfile  
Søparken 91, 7200 Grindsted 
Doctorkim@evidenceprofile.com      

EvidenceProfile udvikler evidensbaserede 
hjælpeværktøjer til IT og app til 
plejepersonalet og borgerne med fokus på at 
livskvaliteten og plejekvaliteten.  

Indretning/software 

NIRAS/ 
ALECTIA 
JOBLIFE  
 

Konsulent under 
NIRAS/ALECTIA JOBLIFE: 
Anne Jacobsen 
Fysioterapeut, MS i Sundheds-
pædagogik 
Tlf.: 27613938 
anjc@niras.dk 
 

Rådgiver kunder om at forbedre arbejdsmiljøet 
inden for forskellige sektorer – herunder 
sundhed. Afdelinger i hele Danmark. 
 
Kompetencer: 
Arbejdsfysiologi\Arbejdsmiljøgennemgang\ 
Arbejdsmiljørigtig indretning\ 
Arbejdspladsindretning\Aut. rådgivning ved 
påbud\Ergonomi\Intelligent træning 
\Sundhed 

Archi Service 
ApS 
 

Archi Service ApS 
Havnegade 100, indgang I 
5000 Odense C 
Tlf.: 26164456 
info@archiservice.dk  

Arkitektfirma specialiseret i visuel 
kommunikation og præsentation af 
byggeprojekter med fokus på bl.a. 3D og 
Virtual Reality. 

UnderdogMedia Søren Pedersen 
Lindegade 3 
6580 Vamdrup 
Tlf.: 50506693 
info@underdogmedia.dk  

Specialiseret i visuel kommunikation og 3D 
visualisering. Har mange års erfaring med 
hele spektret omkring 3D visualisering, lige 
fra modellering, animationer og fotorealistiske 
visualiseringer. 

 

mailto:info@altiplan.dk
mailto:salg@applikator.dk
mailto:Doctorkim@evidenceprofile.com
mailto:info@archiservice.dk
mailto:info@underdogmedia.dk

