
Aktuelt om Arbejdsmiljø nr. 2 - april 2019 
 
Aktuelt om arbejdsmiljø (AoA) udkommer 4-6 gange årligt og har til formål at holde dig opdateret på nye 
materialer eller nyttig viden i forhold til at varetage din AMR-funktion. Betragt derfor nyhedsbrevet som 
inspiration og et sted, hvor viden er, når du har brug for den. Du kan finde de seneste udgaver af Aktuelt 
om Arbejdsmiljø i vidensbanken på DLF InSite(http://dlfinsite.dlf.org/arbejdsmiljoe). 
 
Få dit eget AMR Årshjul  
Som AMR har du nu dit eget årshjul til fri afbenyttelse. Du kan finde det ved at logge ind på ”min 
side(https://medlem.dlf.org/)”, hvor det ligger på forsiden: ”Velkommen til min side – Mine links”. Du kan 
se en demo her(https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant).  
 
Ved mobning på arbejdspladsen – kig på arbejdspladskulturen  
Forsker Mille Mortensen har været på et etnografisk feltstudie på Rigshospitalet. Resultatet viser, at 
arbejdspladskulturen spiller en langt større rolle som årsag til mistrivsel end enkeltpersoners karaktertræk. 
 
Arbejdspladskulturudvikling er nøglen til fremme af trivsel og forebyggelse af bl.a. krænkende handlinger. 
Du kan finde en artikel med Mille Mortensen gode råd her: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/forskerens-
vaerktojer-til-forebygge-og-afhjaelpe-mobning-pa-
arbejdspladsen?utm_medium=email&utm_campaign=Personalepolitiske%20emner%20uge%2049&utm_co
ntent=Personalepolitiske%20emner%20uge%2049+CID_b4ad91b0f247c3e1e5b12a2323bda003&utm_sour
ce=Email%20marketing%20software&utm_term=F%20Mille%20Mortensens%20rd%20mod%20mobning 
 
SPARK kan hjælpe TRIO til at åbne dialog om mobning på arbejdspladsen 
Vi har tidligere i AoA omtalt mulighed for at få gratis bistand (omfatter kommunale arbejdspladser) fra en 
SPARK-konsulent, hvis I på din arbejdsplads har problemer med mobning og chikane. Her kan du se, 
hvordan I som TRIO (TR, AMR og leder) sammen søger bistand: https://vpt.dk/spark  
 
Ny AT-vejledning om krænkende handlinger 
Som et led i at styrke tilsynet med psykiske belastninger på grund af arbejdet har Arbejdstilsynet nu fået 
mulighed for at træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en helbredsmæssig risiko for de 
ansatte. 
 
Hvor det tidligere kun var muligt at skride ind, hvis der var tale om systematisk mobning, herunder seksuel 
chikane, kan AT fra 15. marts 2019 træffe afgørelse om alle typer af krænkende handlinger, der udgør en 
helbredsmæssig risiko for de ansatte.  
 
Der er i forbindelse med udvidelsen af afgørelsesområdet udgivet en ny AT-vejledning med titlen 
”Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane”. Samtidig ophæves AT-vejledning D.4.2. 
”Mobning og seksuel chikane”. 
 
Den nye vejledning er blevet til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og oplyser bl.a. om: 
 hvad krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, er 
 årsager til krænkende handlinger og de helbredsmæssige reaktioner, det kan medføre  
 hvordan arbejdsgiver kan forebygge og håndtere krænkende handlinger. 
 
Du kan finde den ny vejledning her(https://amid.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/). 
 
Pjece om krænkende handlinger af seksuel karakter  
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Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har i lyset af den megen fokus 
på uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen udgivet en pjece om krænkende handlinger af 
seksuel karakter. Hent pjecen, og find inspiration og konkrete værktøjer til at starte en dialog om 
emnet(https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/kraenkende-handlinger-af-seksuel-
karakter). 
 
På job med hjernerystelse kræver en plan  
Fra vores arbejdsskadestatistik ved vi, at mange lærere bliver ramt af hjernerystelse enten i forbindelse 
med idrætsundervisningen, eller fordi de får en bold i hovedet i skolegården. Man kan godt komme tilbage i 
jobbet uden at være fuldstændig symptomfri, men det kræver individuelle hensyn og en langsom 
tilbagekomst. Neuropsykolog Stine Poulsen mener, at arbejdspladserne mangler hjælp til at få 
medarbejdere godt tilbage på jobbet efter en hjernerystelse. For at minimere risiko for tilbagefald kræves 
der tålmodighed. Du kan læse mere her (https://mitarbejdsmiljo.dk/artikler/paa-job-med-hjernerystelse-
kraever-en-
plan?utm_campaign=M%C3%A6nd%20oplever%20flere%20smerter%20efter%20mobning%20end%20kvin
der%20%7C%20P%C3%A5%20job%20med%20hjernerystelse%20kr%C3%A6ver%20en%20plan%20%7C%20
Konsekvenser%20og%20forebyggelse%20af%20mobning%2C%20vold%20og%20trusler%20p%C3%A5%20jo
bbet&utm_medium=newsletter&utm_source=Nyhedsbrevet%20Arbejdsmilj%C3%B8). 
 
5 gode råd til at undgå arbejdsulykker inkl. videoklip 
Fra Arbejdstilsynet ved vi, at 26 % af alvorlige ulykker i undervisningssektoren skyldes fald og snublen. For 
at bidrage til, at der læres af ulykker, så en gentagelse kan undgås, har Arbejdstilsynet lanceret 5 gode råd. 
 
Du kan læse mere om de 5 gode råd og se en video på AT’s 
hjemmeside(https://amid.dk/nyheder/vfa/2018/september/5-gode-raad-fra-ulykke-til-laering/). 
 
Du kan også læse dette faktaark (https://amid.dk/media/2959/snuble_faktaark_undervisning.pdf)(pdf) om 
at undgå snubleulykker i undervisningssektoren. 
 
 
Kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger ophæves og erstattes af kemisk APV 
Kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger ophæves den 1. juli 2019.  
 
Når kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger bliver ophævet, vil der i stedet blive sat øget fokus på 
den kemiske risikovurdering, som arbejdspladserne skal lave. Den kemiske risikovurdering er en række 
ekstra forhold, der skal inddrages i APV-arbejdet, når der er farlig kemi på arbejdspladsen. 
 
Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er 
arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre 
et materielt arbejdsmiljøproblem. 
 
Da der er tale om ændringer af en bekendtgørelse, er det et lovkrav. Som AMR på en arbejdsplads, hvor der 
arbejdes med farlige stoffer og materialer, må det forventes, at arbejdsgiveren tager initiativ til den 
nødvendige instruktion af de medarbejdere, der anvender disse stoffer. Derfor bør det lokale MED også 
sætte emnet på dagsordenen. 
 
Teksten i bekendtgørelsen er meget tydelig med hensyn til, at oplæring og instruktion skal gennemføres, 
inden der arbejdes med farlige stoffer og materialer, og at alle ansatte skal have adgang til 
sikkerhedsdatabladene. Du kan læse bekendtgørelsens fulde ordlyd her, hvor § 23 kommer igennem alle 
relevante forholdsregler(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207711). 
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Få styr på kemiske stoffer og materialer  
På AT’s hjemmeside kan du læse mere om skadelige stoffer samt håndtering og brug af disse.( 
https://amid.dk/nyheder/vfa-nyheder/2018/december/faa-styr-paa-kemiske-stoffer-og-materialer/).  


