
20  l  ergoterapeuten  l  april 2005

Sundhedsfremme

Egentlig skulle ergoterapeut Charlotte Brændstrup kun have 
været ansat i et treårigt projekt, som Silkeborg Kommune 
satte i værk i 2001. Kommunen havde fået penge af Kommu-
neforsikring for at forebygge arbejdsulykker.

Nis Kjær har været arbejdsmiljøkonsulent hos Silkeborg 
Kommune siden 2000. Han står bag ansættelsen af den før-
ste ergoterapeut.

- Jeg har tidligere været ansat i Arbejdstilsynet, hvor der er 

mange forskellige faggrupper. Mit indtryk var, at ergoterapeu-
ter er gode til helhedsbilleder, også på det psykiske arbejds-
miljø. Derfor skulle vi have en ergoterapeut ansat, forklarer Nis 
Kjær.

Charlotte Brændstrup blev ansat som ergonomisk konsu-
lent, men har udviklet sig til en arbejdsmiljø-generalist, der 
kan rådgive og undervise om meget forskelligt i hele organi-
sationen.

- Det handlede om at skabe en holdningsændring i de 
forskellige dele af organisationen. Det var ikke nok bare at 
lære medarbejderne forflytningsteknikker. De skulle spørge sig 
selv: ”Hvad vægter vi i vores arbejde”, med konstant fokus på 
hvordan vi skaber et godt arbejdsmiljø for os selv, samtidig 
med at vi sikrer den bedste udvikling for de personer, vi ser-
vicerer, forklarer Charlotte Brændstrup.

Hun startede med at uddanne forflytningsvejledere i ældre-
sektoren, der så skulle lære teknikkerne videre i deres egen 
organisation.

Det er ikke stoppet med ældresektoren, ansatte i dagple-
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jen, børnehaver og vuggestuer er også blevet uddannet. Det 
samme er sket i de tekniske afdelinger samt i tandplejen og 
hos det administrative personale på rådhuset.

MED UDGANGSPUNKT I FOLK SELV

- Jeg tager billeder og video af folks arbejde og finder bedre 
måder at arbejde på, i forhold til arbejdets tilrettelæggelse og 
indretningen af arbejdspladsen samt til ergonomien. Medar-
bejderne lærer virkelig meget af at se på sig selv og i fælles-
skab analysere sig frem til bedre handlemåder. Jeg tager altid 
udgangspunkt i den enkelte medarbejder. Vi er jo ikke ens, 
der er selvfølgelig vejledninger og lovgivning, vi skal forholde 
os til, men hvis den enkelte medarbejder ikke kan se lyset, 
bliver der ingen holdningsændring, siger Charlotte Brænd-
strup.

- I praksis laver vi øvelser sammen, og jeg forklarer, hvilke 
belastninger de udsætter sig selv for ved en given arbejdsstil-
ling. Medarbejderne modtager det selvfølgelig på forskellige 
måder i de forskellige miljøer, og nogen flytter sig hurtigere 
end andre, men generelt er de meget motiverede for at æn-
dre praksis til noget bedre, siger Charlotte Brændstrup.

De forskellige arbejdspladser i kommunen er gode til at 
fortælle hinanden om de indsatser og tiltag, de har gjort for 
at forbedre deres arbejdsmiljø. De lærer af hinanden, og det 
betyder en generelt større bevidsthed i organisationen.

- Vi gør også meget ud af at komme ud på besøg hos 
dem, lige så snart de ringer, for da er de motiverede, fortæller 
Charlotte Brændstrup.

Silkeborg Kommune har indrettet to træningscentre, som 
alle de ansatte kan komme på. Her kan personalet få hjælp til 
et program af en fysioterapeut.

Charlotte Brændstrup bliver nu også inddraget, når der skal 
bygges nye institutioner eller bygges om.

- Det handler om at få det gjort rigtigt første gang. Vi har 
en checkliste, hvor vi går tingene igennem fra gang til gang, 
og checklisten vokser hele tiden, fordi vi gør os nye erfaringer. 
Når det gælder om at se på en tegning og så kunne se, hvor-
dan det kommer til at se ud i virkeligheden, er ergoterapeut-
uddannelsen også en fordel, fordi vi lærer at se helheder, 
mener Charlotte Brændstrup.

Der er mange hensyn at tage, når det gælder byggeri, arki-
tektur, pædagogik, materialevalg. Tidligere er ergonomi og ar-
bejdsmiljø kommet i sidste række, men det er blevet ændret 
i Silkeborg. 

JORDENS BEDSTE TANDPLEJEKLINIK

Reguleringstandklinikken i Silkeborg skulle bygges om, og 
personalet tog kontakt til Charlotte Brændstrup, inden om-
bygningen gik i gang.

- Jeg fulgte deres dagligdag og spurgte ind til arbejds-
gange. Det blev en lang proces, hvor der er tænkt mange 
gode tanker. Tandteknikernes arbejdsplads er blevet udstyret 
med hæve-sænke borde med god understøttelse af armene, 
og vi har selv opfundet albuebeskyttere og understøttelse af 
armene til det fin-tekniske arbejde. Hele deres arbejdsproces 
er nøje vurderet. Der er blevet lavet meget om, men nu er det 
også blevet en supergod klinik, som de ansatte synes funge-
rer optimalt. Den er helt klart et besøg værd, hvis man vil lade 
sig inspirere, synes Charlotte Brændstrup.

Arbejdsmiljøafdelingen er koblet på alle arbejdsmiljø-projek-
ter.

- Vi sørger for dynamikken i projekterne og står for alt det 
praktiske. Vi kommer med erfaringerne om, hvad man har 
gjort andre steder og kan fortælle om vejledninger og lovgiv-
ning. De øvrige projektdeltagere kommer med deres erfaring 
fra den praktiske hverdag. Vi er også med til alle sikkerheds-
udvalgsmøderne, så vi har en stor kontaktflade, forklarer 
Charlotte Brændstrup.

Hendes opgaver flytter sig, så det efterhånden handler 
knap så meget om ergonomi.

- I stedet skal man forholde sig til kompleksiteten i arbejds-
opgaverne. Med inspiration fra Herning Kommune har vi 
indført et system med at dele arbejdsopgaver i ældreområdet 
op i rød-gul-grøn. En grøn opgave kan udføres af en afløser 
uden instruktion. Systemet har kørt i et område i et år og skal 
nu indføres i fire andre områder. Det har flyttet fokus og hold-
ninger hos medarbejderne. Røde opgaver skal gøres til gule 
og gule til grønne ved at ændre procedurer, forflytningsteknik-
ken eller ved at bruge andre og bedre hjælpemidler.

REJSENDE I GHETTOBLASTER

Charlotte Brændstrup er ikke den eneste ergoterapeut i kom-
munens arbejdsmiljøafdeling.

Pia Thyde blev uddannet i 2003 og har været ansat i Silke-
borg Kommune, først i en jobtræningsstilling og så i en mid-
lertidig fuldtidsstilling, der løber frem til udgangen af juni.

Hun kalder sig selv rejsende i ghettoblaster. Hun tager ud 
på kommunale arbejdspladser og viser øvelser og giver gode 
råd om motion og udstrækning.

- I tandplejen har de problemer med spændinger i skuldre 
og nakke og ryg. Når jeg så er der en gang om ugen, laver 
jeg nogle øvelser med dem, som de så selv skal lave de an-
dre dage, forklarer Pia Thyde.

Hun kommer også i dagplejens legestuer og laver øvelser 
både med børn og voksne. I daginstitutioner vejleder Pia 
Thyde pædagogerne i bedre arbejdsstillinger.

Også på rådhuset kommer hun rundt og hjælper personalet 
med at indrette deres arbejdspladser.

- De hører også efter, for de ved godt, hvordan de burde 
gøre. For eksempel retter de sig op, når de ser mig, smiler 
Pia Thyde.                                                                      ●

FALDENDE SYGEFRAVÆR
I 2001 formulerede Silkeborg Kommune en syge- og fraværs-
politik. Og arbejdet har haft en effekt. I perioden fra 2001 
til 2004 er korttidsfraværet faldet med cirka 20 procent. Til 
gengæld er langtidsfraværet steget og det skyldes formentligt 
blandt andet en ændret sygefraværspolitik – uden 120-dages 
reglen.

Eksempler på forbedret arbejdsmiljø i Silkeborg 
Kommune kan ses på www.silkeborgkommune.dk


