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Pia Beck
sprang

tekst maj dahl-rasmussen, journalist foto kåre viemose

i december sidste år begyndte  
pia beck som konsulent og 
researcher i en privat virksomhed. 
Fagligheden tog hun med sig, for den 
vil hun ikke gå på kompromis med. 
og som hun siger: Den er vigtig i en 
virksomhed, som skal tjene penge.

etf.dk/369

Sæt pris på ergoterapi
Læs om  
etf´s fokusområde

til det private
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den første december 2013 begyndte pia Beck i 
hjælpemiddelvirksomheden Vendlet med 

stillingsbetegnelsen uddannelseskonsulent og 
klinisk researcher. Hun er ovenud begejstret for sit 
nye job. Det skyldes kulturen, friheden og de gode 
ansættelsesvilkår. Men det handler også om, at 
fagligheden er i så høj kurs i virksomheden.

– Det er selvfølgelig en virksomhed, som skal 
tjene penge. Men målet er at være det firma i Dan-
mark, ja sågar i verden, som genererer mest viden 
om den sengeliggende patient. Derfor er det ikke 
kun et spørgsmål om penge, det giver også me-
ning for mig, siger pia Beck.

Hun er en af de stadigt flere ergoterapeuter, 
der tør tage springet fra den offentlige sektor og 
til stillinger i private virksomheder. Og som erfarer, 

at man godt kan passe på sin faglighed i den be-
vægelse – eller måske ligefrem styrke den.

Lige nu arbejder hun på at samle al den eksi-
sterende viden om de belastninger, de sundheds-
uddannede er udsat for i deres arbejde. Hun me-
ner, de er for dårligt klædt på til at passe på sig 
selv. Derfor sidder hun for tiden med en masse 
bøger om biomekanik, anatomi og fysiologi for at 
kunne dokumentere, hvad der sker med ryggen i 
foroverbøjede arbejdsstillinger.

– De sundhedsuddannede skal vide, hvad de 
udsætter deres krop for. For eksempel hvor stort 
et pres, der er på discusskiverne i lænden, når de 
forflytter borgere eller patienter.

pia Beck er også ved at gennempløje lovstof på 
området, statistikker om arbejdsskader, og hvilke 

vendlet
Virksomheden Vendlet 
producerer og sælger 
elektriske vendelagner 
samt lejringspuder. 
vendlet.dk

Pia Beck, ergoterapeut,  
har arbejdsplads i virksom-
heden Vendlet, Ambitionen 
er at blive mest vidende på 
emnet den sengeliggende 
patient. 
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De sundhedsuddannede skal 
vide, hvad de udsætter deres 
krop for. For eksempel hvor stort 
et pres, der er på discusskiverne i 
lænden, når de forflytter borgere 
eller patienter.
Pia Beck
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retningslinjer arbejdstilsynet udstikker for den 
type arbejde.

Hendes research skal i første omgang munde 
ud i en artikel. Siden skal pia Beck anvende den, 
når hun skal undervise terapeuter, sundhedsud-
dannede og -studerende om den sengeliggende 
patient som en del af virksomhedens ønske om 
vidensdeling på området.

pia vil kunne stå inde for de produkter, virk-
somheden sælger. Som hun siger:

– Jeg vil ikke være med til at levere salgsgejl for 
en virksomhed, eller få nogen til at købe et pro-
dukt, fordi det har en flot lilla farve.

Da hun var indkøber af hjælpemidler for Faxe 
Kommune, kom hun nogle gange til at købe et pro-
dukt, som ikke fungerede i den virkelige verden, og 
derfor endte med at samle støv på lageret.

– Hjælpemidlerne skal kunne bruges og være 
til gavn for både ansatte og borgere, så jeg kan se, 
at de gør en forskel. 

Argumenterne skærpet
Springet fra at arbejde i det offentlige til det pri-
vate tog pia Beck oprindeligt, fordi hun gerne ville 
arbejde med forflytninger. Men også fordi hun 
syntes, at det offentlige efterhånden blev for 
klemt økonomisk. Der blev skelet for meget til bud-
gettet og for lidt til arbejdsmiljøet.

– groft sagt var det til sidst sådan, at bare der 
var en mappe om arbejdsmiljø og forflytninger på 
et arbejdssted, og de ansatte på stedet vidste, 
hvor den stod, så var det lige meget, hvad mappen 
indeholdt.

til sidst kunne pia ikke længere se sig selv i 
øjnene. Men erfaringerne fra det offentlige har 
hun taget med sig til arbejdet i det private. Især 
lærte hun at være knivskarp, når hun skal argu-
mentere for sine standpunkter og ideer. Ellers ville 
hun ikke have fået noget som helst igennem.

I sit nye job kommer hun selv til at tilrettelæg-

ge sit arbejde og sin arbejdsdag. Sådan var det 
også i hendes forrige job.

– Det kræver selvdisciplin, og det trives jeg 
godt med.

Hun er også glad for den positive ånd, der er i 
virksomheden. Det er en arbejdsplads, hvor alle 
kender hinanden, og hvor alle arbejder mod et 
fælles mål.

– ulempen er så, at det er mere usikkert at ar-
bejde i det private. For firmaet kan gå hen og dreje 
nøglen om, så man pludselig står uden job. Det 
sker jo ikke i det offentlige. Man kan selvfølgelig 
blive fyret, men der vil altid være brug for nogen 
til at udføre opgaverne.

Risikoanalyser
Men kan der ikke opstå en konflikt mellem det, pia 
Becks research viser og virksomhedens interes-
ser? pia Becks svar på det spørgsmål er nej. 

– Nu har jeg kun været en måned i mit nye job, 
men med de værdier og den faglighed, virksomhe-
den bygger på, er jeg sikker på, at vi vil være ær-
lige og erkende, hvis der er patientgrupper, vores 
produkter ikke egner sig til.

Virksomheden kan heller ikke uden videre til-
passe et hjælpemiddel til en borger, for hjælpe-
middelbranchen er både underlagt Eu-direktiver 
og standarder fra Sundhedsstyrelsen.

– Ligesom biler skal testes for sikkerhed, skal 
hjælpemidler gennem en risikoanalyse. Så vi kan 
ikke sådan uden videre ændre på vores produkter 
for at finde en individuel løsning.

alt i alt er pia Beck er begejstret for at arbejde 
inden for det private. Hun kan lide kulturen, og 
hun kan lide friheden.

at hun får lov at fokusere fagligt gør, at pia 
Beck arbejder flere timer, end hun er ansat til. Og 
hun læser en masse fagbøger.

– For mig smelter fritid og arbejde sammen. Det 
er mit liv, og det er sådan, jeg gerne vil have det. // 

ergo
faktum

Med job i det private har 
du typisk: 
>  mere i løn og/eller 

bedre vilkår
>  mindre sikkerhed i 

jobbet – virksom-
heden kan gå 
nedenom og hjem

>  mindre variation i 
typen af job – lang  
de fleste arbejder  
som sælger af 
hjælpemidler

>  mere frihed, for 
eksempel til at  
arbejde hjemme

ansatte ergoterapeuter 
i private virksomheder

Danmark: 

1 %
Norge: 

0,75 %
Sverige: 

Ingen tal, men ganske

få

KILDE – ErGOtErapEutFOrEnInGErnE I 

SVErIGE, nOrGE OG DanMarK.

Job i Det private  
kontra  
Det offentlige 


