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Orientering om offentliggørelse  af NFA artikel om nye resultater 
om løftearbejdes påvirkning af blodtrykket 
 

Til Beskæftigelsesudvalget 

 
Til jeres orientering vedlægger jeg en videnskabelig artikel fra NFA om løftearbej-
des påvirkning af blodtrykket, offentliggjort den 27. august 2019 af Det videnska-
belige tidsskrift ”Scandinavian Journal of Work, Environment and Health”.  

 
Blandt resultaterne kan ifølge NFA fremhæves følgende: 

 Resultaterne viser, at 50+ årige med tungt løftearbejde øgede deres fore-

komst af forhøjet blodtryk (hypertension) over en 10-årig periode i en mo-

del justeret for køn, alder, BMI, rygning, uddannelsesniveau, selvvurderet 

kondition, alment velbefindende og blodtryk ved baseline.  

 Resultaterne viser endvidere, at personer, der er i medicinsk behandling for 

en hjertekarsygdom, er væsentligt mere sårbare for blodtryksstigninger ved 

udførelse af løftearbejde, end de, der ikke var i medicinsk behandling for 
en hjertekarsygdom. 

 Resultaterne indikerer, at ældre arbejdstagere og arbejdstagere i medicinsk 

behandling for en hjertekarsygdom, der eksponeres for løftearbejde, er sær-

ligt sårbare for blodtryksstigninger, og dermed øget risici for hjertekarsyg-
dom. 

 

Resultaterne i undersøgelsen viser således, at løftearbejde kan medvirke til en øget 
risiko for forhøjet blodtryk (hypertension). Den estimerede 10 pct. øgede risiko for 
forhøjet blodtryk ved løftearbejde gør det relevant at tænke i et forebyggelsesper-

spektiv - særligt for de sårbare grupper af arbejdstagere på 50+ år, og de, der er i 

medicinsk behandling for hjertekarsygdom.  
 

Arbejdstilsynet oplyser, at Arbejdstilsynet på baggrund af konklusionerne i artik-
len, og i samarbejde med NFA, vil vurdere behovet for at udvide fokus på konse-
kvenserne af tunge løft i Arbejdstilsynets vejledning, der i dag primært fokuserer 

på muskelskeletbesvær, når det angår tunge løft. Jeg vil orientere Beskæftigelses-
udvalget herom, hvis Arbejdstilsynets vejledning skal ændres.   
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