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Baggrund:Det danske samfund udfordres aktuelt og i fremtiden demografisk. Andelen af ældre 
vokser markant, og sideløbende er der udfordringer med højt sygefravær, fastholdelse, 
rekruttering og nedslidning blandt sundhedspersonalet, der yder pleje og omsorg for ældre 
mennesker. 85 pct. af landets kommuner fremhæver borgerbehovet som det, der vægtes højest 
når beslutninger om teknologiske investeringer træffes. Det efterlader et praksisfelt, hvor der især 
på forflytningsområdet synes at mangle et politisk fokus.  
 
Rapporten: Patientforflytninger i seng fra 2008 præsenterede hovedresultater og konklusioner fra 
projektet ”Redskab til belastningsvurdering af patienthåndtering”, og konklusionerne var entydige. 
Manuelle forflytninger i og omkring seng skal reduceres til det minimale. Det er interessant, at der 
i 2008 kom en klar anbefaling om at reducere manuelle forflytninger til det minimale, og at nyeste 
forskning på området konkluderer, at hver anden forflytning foregår manuelt. Flere studier har 
belyst, hvorfor der stadig forflyttes manuelt, og resultaterne peger i flere retninger, og forklares 
med manglende brug af tilstedeværende hjælpemidler, og travlhed der udfordrer muligheden for 
at undervise. Studiernes fokus har et ønske om at placere ”årsagen” til den forsatte stigning i MSB 
samt nedslidning af plejepersonalet. Dette projekt søger ikke en årsagsforklaring, men en 
forståelse for praksisudførelsen på forflytningsområdet.  
Ligeledes er den nuværende organisering af drift og myndighed i et arbejdsmiljømæssigt 
perspektiv, hvor varetagelsen af plejepersonalets arbejdsmiljø i mange kommuner er placeret i 
HR-afdelingerne, et interessant område der ikke har været undersøgt. Udførelsen af plejearbejdet 
sker i driften og indkøb af hjælpemidler, der skal optimere det fysiske arbejdsmiljø for 
plejepersonalet, sker i myndighedsfunktionen. Arbejdet i mydighedsfunktionen foregår med 
udgangspunkt i Servicelov, Sundhedslov, Autorisationslov samt loven om Arbejdsmiljø, som synes 
at tegne et billede af de samfunds- og sundhedspolitiske diskurser. Lovteksternes indflydelse på 
varetagelsen af driftspersonalets fysiske arbejdsmiljø i et forflytningsperspektiv ønskes med 
projektet også belyst. 
 
Problemstilling/hypotese:Hvilken politisk diskurs tegner aftalen om finansloven 2021 på det 
arbejdsmiljømæssige felt? Hvordan kommer den politiske diskurs til syne i loven om arbejdsmiljø, 
serviceloven, sundhedsloven og autorisationsloven? Hvilken betydning har kommunernes 
organisering af drift og myndighed, i varetagelsen af det fysiske arbejdsmiljø for plejepersonale 
arbejdende i ældreplejen? Hvordan italesætter de bevilligende terapeuter og arbejdsmiljø/APV-
konsulenterne organiseringens betydning og arbejdsprocesserne for varetagelsen af 
driftspersonalets fysiske arbejdsmiljø? 
 
Metode: Nuværende praksis på bevillingsområdet er analyseret med afsæt i teorien om 
praksisformer. Diskursanalyse er anvendt til analyse af politiske udmeldinger samt i arbejdet 
omkring lovtekster. Empirien fra informanterne er indhentet via semistrukturerede interviews. 



 
Resultater: 
Varetagelsen af driftspersonalets fysiske arbejdsmiljø er udfordret af, at terapeuterne som 
bevilliger APV-hjælpemidlerne, ikke har mulighed for at foretage individuelle vurderinger, og deres 
viden og kendskab til hjælpemidlerne er begrænset. De bevilligende terapeuter bruger primært 
arbejdstiden på dokumentation og mulighederne for en opdateret viden på hjælpemidlernes 
funktion, samt kendskab til nye er begrænset. Terapeuterne varetager alt bevillingsarbejde og må 
siges at være generalister. De kommuner, der har ansat terapeuter til specifikt at varetage 
forflytningsarbejdet, har viden på specialistniveau og deres fokus er udelukkende rettet mod, at 
sikre driftspersonalet et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Desværre bliver den viden udfordret af, at 
de ikke sidder med bevillingskompetencen, og indkøb af hjælpemidler til dette område, er de ikke 
en del af. Det betyder, at specialisterne på forflytningsområdet er styret af det indkøb som 
generalisterne foretager, eller beslutter i forbindelse med udbudsaftaler. Et indkøb der styres efter 
sætningen ”bedst, billigst, egnet”, udfordringen er, at vurderingen af om hjælpemidlet er egnet, 
udfordres af manglende viden på område. Ens for begge parter, de bevilligende terapeuter som 
generalisterne og arbejdsmiljø- og APV-konsulenterne som specialister er, at de udfordres af den 
nuværende organisering. Ingen af dem oplever en faglig tilfredshed med udførelsen af deres 
arbejde. De bevilligende terapeuter finder det problematisk, at de ikke har den nødvendige viden, 
samt tid eller ressourcer til at foretage den individuelle vurdering, og at udbud og indkøbsaftaler 
har aflyst deres faglige skøn. APV-Konsulenterne er udfordret af organiseringen, da deres arbejde 
med at sikre et sundt arbejdsmiljø er afhængig af et budget, som ikke er forbundet til driften og 
som de ikke har indflydelse på. De besparelser som et faldende sygefravær i driften vil generere, 
påvirker ikke det budget, som har en større udskrivelse til indkøb af APV-hjælpemidler. 


