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GODT I GANG EFTER SKULDEROPERATION

Øvrige informationer om projektet

Projektet udføres af de arbejdsmedicinske klinikker i Århus og Herning i samarbejde 
med Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland, regionens ortopædkirurgiske afdelinger 
og de kommunale træningscentre i Århus og Herning.

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Dansk 
Ramazzini Center. Derudover yder Region Midtjylland sekretariatsstøtte.

Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland og 
Datatilsynet.

Ved projektets afslutning

Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres kun i en form, hvor enkeltpersoner og 
arbejdspladser ikke kan genkendes. Der vil blive udarbejdet en dansk rapport og viden-
skabelige artikler til engelsksprogede tidsskrifter.

Når resultaterne er gjort op, vil de blive præsenteret på projektets hjemmeside  
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- en randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af systematisk 
fysioterapeutisk træning og arbejdsmedicinsk rådgivning



Generelt om projektet

Projektet er et regionsdækkende tilbud til personer, der er sygemeldt otte uger efter en 
operation i skulderen. 

Formålet med projektet er at hjælpe skulderopererede tilbage i stabilt arbejde.

Deltagere i projektet rådgives i forhold til deres konkrete arbejdssituation, ofte i 
 forbindelse med at en speciallæge i arbejdsmedicin besøger arbejdspladsen.

Arbejdspladsbesøg 

Arbejdspladsbesøget varer op til en time. Det er vigtigt, at deltagerens nærmeste leder 
er til stede ud over deltageren og lægen. 

Formålet med besøget er ikke at gennemgå virksomheden, men alene at vurdere den 
skulderopererede deltagers arbejdsopgaver og finde frem til løsninger på de problemer 
der evt. udpeges i forhold til genoptagelse af arbejdet.

Arbejdspladsen modtager rådgivning om, hvordan deltageren kan hjælpes hurtigst muligt 
tilbage i arbejde under hensyntagen til skulderens tilstand efter operationen. 

Lægen kommer fra en arbejdsmedicinsk klinik, der er del af det offentlige sundheds-
væsen og ikke en tilsynsførende myndighed.

Den arbejdsmedicinske rådgivning

De arbejdsmæssige ændringer, som lægen vil foreslå, vil ofte være en eller flere af 
 følg ende muligheder:

• Tilpasning af deltagerens opgaver, så visse opgaver undgås eller begrænses i en 
periode eller evt. varigt.

• Tilpasning af opgavernes udførelse gennem relativt let tilgængelige tekniske løsnin-
ger (fx justering af arbejdshøjde). 

• Tilpasning af arbejdstiden, så arbejdet gradvist genoptages under deltidssygemelding.

Det kan forekomme, at permanent skift til andet arbejde tilrådes.

Nærmere beskrivelse af projektperiodens forløb

Projektperioden er tre måneder for den enkelte deltager.

• Ved projektperiodens start taler deltageren med en arbejdsmedicinsk læge. Ud 
fra samtale og lægeundersøgelse vurderes det, om der er behov for ændringer i 
arbejdet.

• Ved usikkerhed om skulderbelastningerne i deltagerens arbejde, eller hvis der er 
behov for arbejdsmæssige tilpasninger, arrangeres et arbejdspladsbesøg.

• Efter den arbejdsmedicinske samtale og undersøgelse og det eventuelle arbejds-
pladsbesøg lægges en plan for deltagerens tilbagevenden til arbejdet inden for de 
næste tre måneder. Dette sker i samråd med arbejdspladsen.

• Efter seks uger kontaktes deltageren telefonisk for at følge op på planen. I nogle 
tilfælde kontaktes arbejdspladsen også.

• Efter tre måneder taler deltageren igen med den arbejdsmedicinske læge, og delta-
geren rådgives i forhold til sin erhvervsmæssige fremtid. 

Halvdelen af deltagerne modtager også systematisk fysioterapeutisk træning som en 
del af projektet, hvor der i løbet af projektperioden vil blive tale om 8-12 (højst 16) 
træningsgange i et træningscenter i Herning eller Århus. 

Hvis det er nødvendigt for deltageren at tage fri for at træne, yder projektet deltageren 
refusion for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.


