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1. Indledning 
Bæredygtigt arbejdsmiljø, målgrupper og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet samt forebyggelse af fald- og snubleulykker er blot nogle af de emner, 
som Branchefællesskab for Arbejdsmiljø - Velfærd og Offentlig administration (BFA) arbejdede med i dets første år.  

Aktiviteten ’Bæredygtigt arbejdsmiljø’ handler om at stimulere et rummeligt arbejdsmiljø, hvor der er plads til forskellige kompetencer i et sundt 
arbejdsmiljø for alle. BFA fik udviklet en prototype på værktøjet, som blev afprøvet af en række arbejdspladser, der kom med gode 
tilbagemeldinger. Det nye dialogværktøj er med til at give arbejdspladserne et godt overblik over, hvor vidt de er parate til at inkludere kolleger, 
der kan have svært ved at finde en plads på arbejdsmarkedet og skærper arbejdspladsernes opmærksomhed på, hvad der skal til for at det lykkes. 
Aktiviteten er et kerneeksempel på, at BFA afsøger nye veje, afprøver nye dialogværktøjer i arbejdsmiljøarbejdet og øger kvaliteten ved 
inddragelse af arbejdspladserne i tilblivelsen af værktøjerne.   

Fokus på brugerne og indkredsning af, hvilke situationer de anvender BFAs værktøjer blev indkredset i aktiviteten ’Målgrupper og virkemidler i 
arbejdsmiljøarbejdet.’ Her blev der udviklet fire typologier (modelmodtagere) på brugere og på brugssituationer, som kan være med til at skærpe 
tilrettelæggelsen af BFAs værktøjer. Ved at have et mere konkret billede af, hvem modtagerne og anvendelsessituationen kan være, kan BFA 
arbejde for at sikre en mere præcis tilrettelæggelse af indholdet. Aktivitetens erfaringer og erkendelser vil i det kommende år blive formidlet til 
andre af BFAs styregrupper.  

Glaskugler på gulvet i klasselokalet eller vand spildt på trappen i hospitalet. Årsagerne til fald- og snublen er mange. Fald- og snubleulykker 
rammer alle typer arbejdspladser og kan koste langt sygefravær og give varige mén. Derfor har BFA i 2017 udarbejdet en række 
inspirationsmaterialer, som skal støtte arbejdspladserne i arbejdet med at forebygge denne typer arbejdsulykker. Materialerne inspirerer både til 
et strategisk fokus på forebyggelsen på arbejdspladserne samt et direkte fokus på risikoen med bl.a. opmærksomhedsplakater til medarbejderne.  
Med knap 600.000 totale besøg på BFAs hjemmesider og 104.000 downloadede værktøjer, er interessen for BFAs materialer og indsatser stor. En 
del af trafikken til hjemmesiderne stammer fra BFAs organisationers hjemmesider. Organisationerne er vigtige i forhold til at sikre, at vi kommer 
ud til branchens arbejdspladser med information om de mange forebyggende aktiviteter. Også de sociale medier er med til at sikre megen trafik. 
Det viser samtidig, at det er vigtigt at være i tæt på BFAs målgrupper på de medier, som de benytter.  

Også udlandet har vist interesse for BFAs aktiviteter. Aktører i Norge, Sverige og senest Grønland har aflagt os besøg og tilkendegivet, at de vil 
oversætte og anvende BFAs materialer. 

København den 31. marts 2018 

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration  
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2. Indsatsområder og strategi (§ 31, stk. 1., nr. 1) 
Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration ønsker i 2017 at gennemføre en lang række aktiviteter indenfor de 
prioriterede områder i den nationale arbejdsmiljøstrategi. Målet er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning, samt medvirke til at nedbringe antallet 
af arbejdsrelaterede ulykker. Ligeledes prioriterer branchefællesskabet kommunikation og formidling af dets materialer samt øvrige aktiviteter, som 
indeholder indeklima, opdatering af materialer mv.  

Branchefællesskabets aktiviteter retter sig mod nøglepersoner i arbejdsmiljøarbejdet både på det strategiske niveau dvs. arbejdsmiljøorganisationen, 
hoved-MED/SU, ledelsen, arbejdsmiljøkonsulenter, HR-medarbejdere og uddannelseskonsulenter samt på det operationelle niveau dvs. 
arbejdsmiljøgruppen, leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant.  

Branchefællesskabets arbejde bygger videre på de tre hovedmålsætninger som BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Finans/Offentlig 
Kontor & Administration samt Undervisning & Forskning har gjort. Således skal branchefællesskabets aktiviteter være kendetegnende ved at gøre det 
let for virksomhederne at komme 1)  fra ord til handling. Branchefællesskabet og dets aktiviteter skal være 2) synlige ad flere kanaler – dvs. de skal 
være synlige der hvor brugerne søger information. Og endelig skal fællesskabet stå klarere, skarpere og enklere for den enkelte arbejdsplads ved et 
øget 3) synergi og samspil med andre aktører. Hvorledes aktiviteterne for 2017 addresserer de tre hovedmålsætninger fremgår af oversigten ”Mål i 
arbejdet” bagerst i aktivitetsplanen. 

I fordelingen af aktivitetsmidler er der taget udgangspunkt i den foreløbige ramme, som Arbejdstilsynet har oplyst. Den forventede aktivitetsramme til 
Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration i 2017 er således 8.825.000 kr. (samt et grundtilskud på kr. 600.000,-). 
Følges de seneste års fordeling mellem aktivitetsområderne fordeler midlerne sig således: 
 
 
 

• Psykisk arbejdsmiljø inkl. voldsforebyggelse:  3.920.202 kr. 
• Muskel & Skelet:   1.963.195 kr. 
• Ulykker:      449.938 kr. 
• Kommunikation:   2.008.947 kr. 
• Øvrige:      482.718 kr. 

 
 



 
 

8 
 

3. Budget 2017  
Nedenfor ses en fordeling af branchefællesskabets budget for aktiviteter indenfor de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, muskel & skelet, 
ulykker samt kommunikations- og formidlingsindsatserne samt ’øvrige indsatser’, som blandt andet tæller indeklima.  

Samme budget er indsat i Arbejdstilsynets budgetskabeloner og er vedlagt som bilag (Aktivitetsbudget2017 og Artsopdeltbudget2017).  
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Ramme f. 
Planåret 2017

Indtægt i 
planåret

Samlet 
budget

Planlagte aktiviteter i tilskudsåret
Psykisk arbejdsmiljø 3.920.202 1.277.000 5.197.202
2-dages konference om psykisk arbejdsmiljø 420.187 1.080.000 1.500.187
Etsundtarbejdsliv.dk + formidling 317.787 0 317.787
Bæredygtigt arbejdsliv til alle 663.057 0 663.057
Stress - sammen forebygger vi stress 455.424 0 455.424
Voldskampagne (Fælles) 384.327 0 384.327
Livsfaser i arbejdet 285.945 20.000 305.945
Ledelsens handlemuligheder i forebyggelse og håndtering af stress 212.649 70.000 282.649
Få styr på den stressforebyggende indsats 91.482 0 91.482
Henv. til den nyansatte på kontorarbejdspladser og i social- og sundhedssektoren 86.908 0 86.908
Metodeaktivitet: Målgrupper og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet 241.264 107.000 348.264
Tidlig indsats: Fokus på virkemidler i arbejdsmiljøgruppens systematiske arbejde 282.964 0 282.964
Psykisk arbejdsmiljø på universiteter og videregående uddannelser 282.964 0 282.964

Stressfrihverdag.dk 95.244 0 95.244

Det direkte møde og formidling - et forprojekt Psykisk arbejdsmiljø 100.000 0 100.000
Muskel og skelet 1.963.195 1.095.000 3.058.195
Udvikling af værktøj 512.553 0 512.553
Dialogværktøj og inspiration til arbejdspladsens håndtering af smerter 166.482 0 166.482
Forflyt.dk og formidling 141.482 0 141.482
Fagligt træf 326.150 1.095.000 1.421.150

Opdatering af "Lad dog barnet" 239.978 0 239.978
Mus & skærm – i smartphonens og tablettens tidsalder 282.964 0 282.964
Kloge indkøb til kontoret 99.974 0 99.974
Kropogkontor.dk 93.611 0 93.611
Det direkte møde og formidling - et forprojekt MSB 100.000 0 100.000
Ulykker 449.938 0 449.938
Fald- og snubleulykker – Tiltag der virker 356.753 0 356.753

Fald og snublen - en  formidlingsindsats (fælles) 93.186 0 93.186

Kommunikation 2.008.947 0 2.008.947
Web – Arbejdsmiljøweb.dk 1.429.672 0 1.429.672
Sociale Medier – Synlighed af flere kanaler 140.285 0 140.285

Messer og konferencer – Det fysiske møde 388.990 0 388.990

Det direkte møde og formidling - kommunikation 50.000 0 50.000
Øvrige indsatser 482.718 20.000 502.718
Indeklimaportalen.dk og Nyhedsbrevet Indeklimaportalen 171.458 0 171.458
Ungmedjob.dk – et fælles BFA projekt 15.222 0 15.222
Opdatering af publikationer 150.723 20.000 170.723
Godtskolebyggeri.dk 145.315 0 145.315
Ikke-faglige aktiviteter 600.000 0 600.000
Sekretariat mv 600.000 0 600.000
I alt 9.425.000 2.392.000 11.817.000

Aktivititer 2017 BFA
Budgettal
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Fordelingen af den udmeldte ramme på hovedområderne Psykisk arbejdsmiljø, Muskel & Skeletbesvær, Ulykker, Kommunikation samt ’Øvrige’ og 
fordelingen deler sig procentvis som afbilledet i nedenstående diagram. 
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4. Psykisk arbejdsmiljø og vold                        
Branchefællesskabets budget for området psykisk arbejdsmiljø i 2017 er samlet set på 5.197.202 kr. (Interne udgifter 2.428.037 kr. og eksterne 
udgifter 2.769.165 kr.). Branchefællesskabets ønsker i 2017 at gennemføre 13 hovedaktiviteter indenfor området psykisk arbejdsmiljø. Dertil kommer 
en fælles aktivitet om forebyggelse af vold, som statistisk opgøres under vold, men som her er placeret under psykisk arbejdsmiljø: 
 

• Todages konference om psykisk arbejdsmiljø, hvor der præsenteres metoder og værktøjer til at forebygge og håndtere problemer i det 
psykiske arbejdsmiljø med særlig fokus på stress, ledelse og roller i samarbejdet. Konferencen henvender sig især til ansatte på døgntilbud, 
dagtilbud, hjemmepleje, sygehuse og privat praksis 

• Hjemmesiden etsundtarbejdsliv.dk – Formidlingsplatform med viden og metoder om psykisk arbejdsmiljø. Hjemmesiden henvender sig især 
til ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, MED-udvalg samt interne konsulenter på arbejdspladser på døgntilbud, dagtilbud, 
hjemmepleje, sygehuse og privat praksis. 

• Bæredygtigt arbejdsliv for alle - En aktivitet med fokus på mangfoldighed og fastholdelse. Aktiviteten er en fortsættelse af et forprojekt, 
gennemført i 2016 som afrapporteres i begyndelsen af 2017 og som herefter munder ud i forslag til målgrupper, aktiviteter mv. i 2017. 

• Stress - En aktivitet om stress med udgangspunkt i ti nyreviderede stressværktøjer med særligt fokus på forandringer. Målgruppen er ledere, 
arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, MED-udvalg samt interne konsulenter på arbejdspladser på døgntilbud, dagtilbud, hjemmepleje, 
sygehuse og privat praksis. 

• Konflikter og vold – En endnu ikke fastlagt aktivitet om voldsforebyggelse målrettet ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, MED-
udvalg samt interne konsulenter på de arbejdspladser der hører til i Branchefællesskabet. 

• Livsfaser i arbejdet – En aktivitet som har til formål at skabe plads til medarbejdernes forskellige livsfaser. Aktiviteten er henvendt til 
arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og den lokale arbejdsmiljøgruppe på især kontorarbejdspladsen. 

• Ledelsens handlemuligheder i forebyggelse og håndtering af stress – Om stressforebyggelse og håndtering for både opgave- og 
relationsorienterede medarbejdere. Aktiviteten er særligt henvendt til ledere, arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter på 
kontorarbejdspladser. 

• Få styr på den stressforebyggende indsats – Målrettet arbejdsmiljøgrupper på primært kontorarbejdspladser. 
• Henvendelse til den nyansatte - Om den gode start på arbejdspladser inden for kontor- og social- og sundhedsområdet. 
• Metodeaktivitet. Aktivitet om målgrupper og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet på kontorer, uddannelses- og forskningsinstitutioner. 
• Tidlig indsats – En aktivitet med fokus på virkemidler i arbejdsmiljøgruppens systematiske arbejde målrettet arbejdsmiljøgrupperne på 

uddannelses- eller forskningsinstitutioner  
• Psykisk arbejdsmiljø på universiteter og videregående uddannelser – Om konflikthåndtering og god feed-backkultur mv.  
• Stressfrihverdag.dk - Hjemmeside, nyhedsbreve om psykisk arbejdsmiljø særligt henvendt til ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, 

MED-udvalg samt interne konsulenter på uddannelses- og forskningsinstitutioner. 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Psykisk arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.1 Todages konference om psykisk arbejdsmiljø  (17 T 1)  
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Konference 
Baggrund for konferencen er ønsket om at komme i direkte kontakt og 
dialog med målgrupperne i brancherne og få mulighed for at evaluerere 
brugbarheden af rådets/branchefællesskabets arbejdsmiljøfaglige 
budskaber. 
 
Målgruppen for konferencen er ledere, arbejdsmiljø- og tillids-
repræsentanter, MED-udvalg samt interne konsulenter på arbejdspladser 
på døgntilbud, dagtilbud, hjemmepleje, sygehuse og privat praksis. 

Konferencen om psykisk arbejdsmiljø med titlen ”Stress, ledelse og 
roller i arbejdsmiljøarbejdet”, havde til formål at præsentere metoder 
og værktøjer til at forebygge og håndtere problemer i det psykiske 
arbejdsmiljø med særlig fokus på netop stress, ledelse og roller i 
samarbejdet. Konferencen blev afholdt på Nyborg strand den 3.-4. april 
2017 med deltagelse af 253 personer. 
 
Konferencen henvendte sig især til ansatte på døgntilbud, dagtilbud, 
hjemmepleje, sygehuse og privat praksis. Hovedparten af deltagerne 
kom fra det kommunale område, hvor ansatte i bo- og dagtilbud 
tegnede sig for den største andel, men ellers var konferencen bredt 
repræsenteret af flere medarbejdergrupper. 60% af deltagerne var 
ledere, cirka 26 % var AMR/TR. 
 
Som en del af konferencen var der invitereret samarbejdspartnere til at 
deltage i en stor markedsplads. Det drejede sig om Cabi, VFA, NFA, 
Arbejdstilsynet, PUF, Vold som udtryksform m.fl. 
 
Der var fire plenumoplæg, otte workshops, flere fælles aktiviteter bl.a. 
et arrangement om pauser og en såkaldt ’arbejdsmiljølounge’, hvor 
man kunne møde BFA’s samarbejdspartnere som SPARK, Psykisk 
arbejdsmiljø i regionerne, Viden på tværs mv. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet er at sætte foksus på aktuelle og væsentlige områder, hvor det 
psykiske arbejdsmiljø kan forbedres på arbejdspladsen i sin helhed med 
temaerne: Stress, ledelse og roller i arbejdsmiljøet.  

De opstillede mål er blevet nået til stor tilfredshed. 
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Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Der afholdes en to-dages konference den 4.-5. april 2017 med fem 
plenumoplæg, otte workshops samt anden deltagelse. Plenumoplæg og 
workshops skal formidle viden, appelere til refleksion og være 
dialogfremmende. Målet er 220 betalende deltagere samt yderligere 
deltagelse fra samarbejdspartnere, oplægsholdere, mv. i alt 250. 
 
Tegn på succes er at deltagerne umiddelbart er tilfredse og har fået 
inspiration til at sætte konkrete initiativer i gang på deres arbejdsplads. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål og Evaluering: Der foretages en evaluering umiddelbart efter 
konferencen. Her skal mere end 80 % af deltagerne tilkendegive at de er 
tilfredse med konferencen og at har fået inspiration til at sætte konkrete 
aktiviteter i gang. I december 2017 udsendes et opfølgende 
evalueringsskema, hvor deltagerne bliver spurgt til, om konferencen 
efterfølgende har givet anledning til konkrete aktiviteter eller planer 
inspireret af konferencen. Her skal 60 % af de adspurgte svare 
bekræftende. 
 
Der benyttes et elektronisk spørgeskema evt. suppleret med interviews. 

Deltagerne evaluerede konferencen og her besvarede 138 
spørgeskemaet, hvilket er over 50 % af deltagerne. Til spørgsmålet ”Jeg 
er alt i alt tilfreds med konferencen” tilkendegav 47.1% (n=65) at de 
var ”meget enige” og 48.6% (n= 67) at de var ”enige”. Dette er altså 
95,7 % af alle besvarelser. 
 
Størstedelen (96%) har svaret at de er enige eller meget enige i at de 
har fået ”ny viden og inspiration” og er ”blevet introduceret til 
brugbare værktøjer”. En stor del (90 %) har svaret at de fandt 
afvekslingen mellem oplæg og dialog passende.  
 
I midten af juni, blev der sendt en mindre Survey ud til deltagerne. Her 
blev der spurgt ind om konferencen havde givet anledning til 
efterfølgende konkrete brug af metoder og ideer i 
arbejdsmiljøarbejdet. I undersøgelsen tilkendegiver 82 % at ”Vi har 
tænkt over nye tiltag, som kan sættes i gang”, 47% at ”På min 
arbejdsplads har vi allerede sat initiativer i gang”, 71% at ” Vi har fået 
sat mere fokus på psykisk arbejdsmiljø generelt” og 60% tilkendegiver 
”Jeg/vi har planlagt nye tiltage senere på året”. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  
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Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

420.187 kr. + 1.080.000 i forventede indtægter Der er anvendt 1.402.491 kr. Aktiviteten er afsluttet og restmidlerne 
overføres til ”Bæredygtigt arbejdsliv til alle” (17 T 03). 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1:  
420.187 kr. + 1.080.000 i forventede indtægter 
 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Psykisk Arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.2. Etsundtarbejdsliv.dk og formidling (17 T 2)  
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmesideudvikling og formidling 
Baggrund:  Hjemmesiden etsundtarbejdsliv.dk er den af 
BrancheArbejdsmiljøRådenes datterhjemmesider, som har flest 
nyhedsbrevsabonnenter (8446 abonnenter). Det er et langsigtet 
strategisk arbejde i at sikre kendskabet til branchefællesskabets 
materialer inden for psykisk arbejdsmiljø. Formålet med aktiviteten er at 
tilbyde ledere og arbejdsmiljørepræsentanter information om 
branchernes psykiske arbejdsmiljø et samlet sted. 
Der gennemføres et temamøder om mobning i samarbejde med CABI, 
hvor BFAs værktøjer præsenteres. 
Målgruppen er ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, MED-
udvalg samt interne konsulenter på arbejdspladser på døgntilbud, 
dagtilbud, hjemmepleje, sygehuse og privat praksis. 

Et af Branchefællesskabets mest besøgte hjemmesider er 
etsundtarbejdsliv.dk, formidler viden om nye materialer om psykisk 
arbejdsmiljø. I 2017 er der udsendt syv nyhedsbreve og udgivet 10 
artikler. 
 
Ud over faglig og indholdsmæssig opdatering af hjemmesiden, har 
aktiviteten og til formål, at formidle om Branchefællesskabets 
materialer på det psykiske område. I den forbindelse er der 
gennemført en temaeftermiddag med CABI om mobningsværktøjet 
”Grib ind”, den 23. maj med 56 deltagere i Roskilde. 
 
Deltagelse på Arbejdsmiljødagen i maj i Odense kommune med 
fremhævelse af værktøjet ”Arbejd trygt ude” og psykisk arbejdsmiljø 
generelt. Ligeledes har BFA deltaget med en stand på en konference 
om sygefravær den 22. maj i København. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet er at videreudvikle og vedligeholde en bred web-platform om 
psykisk arbejdsmiljø, hvor målgruppen på overskuelig vis kan finde alle de 
materialer, branchefællesskabet har. Det handler og arbejdstid, social 
kapital, vold, ledelse, stress og mobning samt nyheder og artikler om god 
praksis. 

Aktivitetens mål er opnået. 



 
 

15 
 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Der udgives otte nyhedsbreve, hvor målgrupperne får information 
om konferencer og publikationer, samt nyheder fra andre aktører om 
aktuelt nyt og tendenser indenfor området psykisk arbejdsmiljø. Der 
indsamles der ud over erfaringer med ”god praksis” via artikler. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Tegn, effektmål og Evaluering: De tegn aktiviteten skal give er en stigning 
i antallet af besøg på hjemmesiden på 8 % og stigning i antallet af 
abonnenter på 8 % sammenlignet med 2016. Opgøres ved optælling 
(webstatistik). Branchefællesskabet vil kontinuerligt sikre, at de 
arbejdsmiljøfaglige budskaber når stadig bredere ud (til flere og flere fra 
målgruppen. Der fås indblik i dette via antal af nyhedsbrevsabonnenter) 
og bliver læst af stadig flere (indblik i dette via antal, der åbner 
nyhedsbrevene og klikker på et eller flere links). 

Der har være en god stigning i antallet af abonnenter fra januar 2017 til 
december 2017, hvor der er kommet 586 nye abonnenter til. Der var i 
alt 8995 abonnenter december 2017, mod 8355 i august 2016. Det 
svarer til en stigning på 6,97 % At målet ikke kunne nås kan skyldes at 
det enten har været for ambitiøst i forhold til, at mange fra den 
intenderede målgruppe allerede modtager nyhedsbrevet. 
 
I perioden januar 2017 – august 2017 har der været 35.265 besøg på 
siden. Sammenlignet med samme periode i 2016 har der været en 
stigning på 36,89 %. 
 
De mest populære download og sidevisninger er de ti stressværktøjer i 
serien ’Vi forebygger stress sammen’ (i alt 6150), ’Prioritering af 
kerneopgaven’ (1482), ’Sunde arbejdsrytmer’ (1132) og et 
spørgeskema om social kapital (803). 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

% Samarbejde med Cabi, initieret af dem i starten af 2017 

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

317.787 kr. Der er tilføjet 100.000 fra Konflikter og vold (17 T 5) Der er anvendt 305.855 kr. Aktiviteten er afsluttet og restmidlerne 
overføres til ”Bæredygtigt arbejdsliv til alle” (17 T 03). 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 317.787 kr. 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Psykisk Arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.3. Bæredygtigt arbejdsliv for alle (17 T 3)  
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Baggrunden for aktiviteten skal ses i et samfundsmæssigt perspektiv. Der 
er behov for en øget inklusion og for at fastholde medarbejdere med 
helbredsbetinget nedsat funktionsevne på arbejdsmarkedet. Samtidig er 
der behov for øget integration. Et bæredygtigt arbejdsmiljø handler om at 
stimulere et rummeligt arbejdsmiljø, hvor der er plads til forskellige 
kompetencer i et sundt arbejdsmiljø for alle. Projektet er en fortsættelse 
af et forprojekt der er gennemført i 2016 og som afrapporteres i 1. 
kvartal 2017. Forprojekt er gennemført af COWI og Socialmedicinsk 
enhed på Frederiksberg hospital. 

Aktiviteten er i 2017 fortsat i forlængede af et forudgående forprojekt. 
På baggrund af dette, er der blevet udarbejdet et dialogværktøj. 
 
I 2017 blev der på baggrund af forprojektet og tre workshops i april 
med små 100 deltagere, udviklet et dialogværktøj, som skal give 
arbejdspladsen et overblik over deres arbejdsmiljøarbejde og afdække 
muligheder for at forbedre det. Derefter blev der inviteret til to 
netværk, hvor der indgik en decideret testning og testmaterialet er 
efterfølgende gjort offentligt. 
 
Ni arbejdspladser har været med i netværket til at afprøve værktøjet. 
Arbejdspladserne dækker BFAs brancheområder bredt. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet er at aktiviteten fortsætter i 2017, hvor metoder færdiggøres og 
formidling af aktiviteten iværksættes. Det sker på baggrund af 
forprojektet, hvor målgrupper er blevet afgrænset og metoder udviklet. 

Målet er er opnået hvad fremstillingen af værktøet angår. 
Markedsføringen afventer og forventes gennemført fra medio 2018 
 
 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Forprojektet hviler på tilgængelig forskning og erfaringsbaseret viden. 
Forprojektet forventes at pege på de individuelle ressourcer (fx 
motivation og færdigheder) hos medarbejderne, og de forhold, der 
fremmer mangfoldigheden på arbejdspladsen. Via forprojektet fås nogle 
konkrete bud på, hvordan ovenstående spørgsmål kan gribes an, 
herunder: 

• Hvilke målgrupper, der bedst arbejder med at fremme 
mangfoldighed og et mere bæredygtigt arbejdsmiljø (MED, AMO, 

 



 
 

17 
 

arbejdsmiljøgruppen, Ledere, arbejdsmiljø- og HR-konsulenter 
samt andre interessenter og aktører)? 

• Hvilke metoder branchefællesskabet skal udvikle/formidle? 
• Hvilket samspil kan der være mellem beskæftigelsesområdet og 

arbejdsmiljøperspektivet? 

Ud over viden forventes forprojektet at involvere mulige målgrupper (fx 
ledere, tillidsvalgte og medarbejdere) bl.a. for at afdække behov, 
parathed og motivation for at arbejde med bæredygtighed i praksis. Det 
er gennemført med en række fokusgrupper med repræsentanter for 
målgrupperne. Forprojektet forventes også at involvere interessenter og 
aktører på området fx arbejds- og socialmedicinske klinikker, 
jobkonsulenter, CABI, Fonden for Fastholdelse og Forebyggelse, VFA mv. 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål og Evaluering: At der med udgangspunktet i forprojektet er 
udarbejdet et dialogværktøj, som gør det muligt for arbejdspladser at 
afprøve det og give feed-back til branchefællesskabet.  
 
Evalueringen sker ved at test-arbejdspladserne afprøver værktøjer og 
giver feed-back, således at værktøjet kan justeres så de passer bedst til 
arbejdspladsernes brug. Evalueringen sker på to netværksmøder i 
november måned, hvor de udvalgte arbejdspladser deltager. 

Effektmål er nået idet der er udviklet et værktøj som har været 
afprøvet med succes på ni testarbejdspladser. Materialet bliver pt. 
ajourført efter evalueringer og anbefalingerne fra ni arbejdspladser og 
forventes helt færdig til lancering i første kvartal af 2018.  
 
De umiddelbare reaktioner fra de første netværksmøder i Aalborg og 
København og som holdt stik til den endelig vurdering var, at 
værktøjet: ’Giver overblik’, ’systematik’, ’gav mulighed for at finde 
huller’, ’vi kunne da godt være mere rummelige’, ’allround’ og at det 
giver en ’aha-oplevelse’. Processen er ud over netværksmøderne 
evalueret via spørgeskema og de eksterne konsulenter, som stod for 
gennemførelsen af netværket, har skrevet en opsamlende rapport med 
forslag til tilpasninger af værktøjet, som blev drøftet den 19. december 
på møde i styregruppen og pt. tilpasses bl.a. med en bedre proces og 
formålsbeskrivelse januar 2018.  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  
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Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

663.057 kr. Der er anvendt 665.892 kr. Aktiviteten fortsættes i 2018. (Aktiviteten 
har fået tilført ekstra midler fra 17 T 1 og 17 T 2. Se endvidere 
aktivitetsarket for 2017.) 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 663.057 kr. 
 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Psykisk Arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.4. Stress (Vi forebygger stress sammen) (17 T 4)  
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Kampagneaktivitet 
Baggrund for at sætte fokus på stress er at BrancheArbejdsmiljøRådets 
Social & Sundheds 10 stressværktøjer i 2016, er blevet fagligt revideret og 
tilføjet to nye værktøjer: En introduktion og et værktøj om forandringer. 
Der er endvidere produceret 10 film, som introducerer de enkelte 
værktøjer og et som er et fagligt oplæg om hvad stress er og hvordan det 
har udviklet sig med fokus på fysiske, kognitive og sociale forhold.  
 
Målgruppen for aktiviteten er ledere, arbejdsmiljø- og tillids-
repræsentanter, MED-udvalg samt interne konsulenter på arbejdspladser 
på døgntilbud, dagtilbud, hjemmepleje, sygehuse og privat praksis. 
Der planlægges en temadag om stress den 7. november 

Der er udviklet fem postkort og et kampagne site i 2017 men den 
digitale indsats udskudt til 2018 pga. væsentlige ændringer ultimo 
2017, hvorfor downloads og visninger af film endnu ikke er talt op. 
 
Der er endvidere gennemført en temadag den 7. november i Vejle med 
76 personer: 27 ledere, 26 arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, 26 
interne konsulenter. Pia Ryom, Aalborg Universitetshospital og Marie 
Kingston, Kingston Consulting stod for de faglige oplæg. Konferencen 
var en særdeles stor succes. I den evaluering der blev gennemført 
tilkendegav 100 % (!), at de var tilfredse med dagen. Se de uddybende 
effektmål nedenfor. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet med aktiviteten er at lancere stressværktøjerne og i særdeleshed 
værktøjet om forandringer i en ny ”kampagne” i tæt samarbejde med 
andre aktører fx Stressalliancen, komiteen for sundhedsoplysning (Mental 
Health), forskningsinstitutioner, stressbehandlingskonferencen, 
arbejdsmedicinske klinikker, Arbejdstilsynet m.fl.  

Målet er endnu ikke helt opnået. 
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Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltaget er at udvælge en række arbejdsmiljøfaglige budskaber blandt 
værktøjerne og udbrede kendskabet til disse og formidle dem på ny vis. 
Det kan fx gøres ved at udvikle ”De fem uundgåelige”,” Myter, som ikke 
holder” ”Tre skarpe huskeregler” e.l. opsamlende pointer, som formidles 
lidt provokerende, fx som paradokser. Budskabet kan også være at koble 
de arbejdsmiljøfaglige budskaber til almene områder som målgruppen er 
optaget af fx ”Styrkelse af borgerkontakten”, som middel til at nedtrappe 
konflikter. 
Tegn på at aktiviteten lykkedes er en stigning over tid i downloads fra 
hjemmesiden samt ’likes’ på de sociale medier. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål: En fordobling af antallet af downloads i perioden september til 
december 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. 500 visninger 
af filmen ”Hvad er stress”. 
 
Evaluering i november 2017 via en brugerundersøgelse blandt 
abonnenter på nyhedsbrevene Etsundtarbejdsliv.dk, Stressfrihverdag.dk 
og Godt Arbejdsmiljø samt optælling ved hjælp af web-statistik. 
 
75 % af deltagerne på konferencen den 7. november skal tilkendegive, at 
de har været tilfredse med indholdet 

Effektmålene kan endnu ikke opgøres, idet kampagnen er forsinket.  
 
Der redegøres for de endelige effektmål sammen med beretningen for 
2018.  
 
Ikke mindre end 100 procent (!) er ”alt i alt” i mindre grad eller i høj 
grad ”tilfreds med dagen” og med meget stor overvægt af besvarelser 
med ”i høj grad” (76,6%). Det samme gælder spørgsmålet om, hvorvidt 
”de har fået brugbare ideer med hjem”. 
 
68,8 % fik i høj grad ”indsigt i lederens særlige rolle” (31,3 % i nogen 
grad). 87,1 procent fik i høj grad ”indsigt i hvad stress er”  
(12,9 % i nogen grad). 55,6 % fik i høj grad ”indsigt i hvordan 
arbejdspladsen kan samarbejde for at forebygge og håndtere stress” 
(44,4 % i nogen grad). Svarprocent er på 97,2%. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  
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Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

455.424 kr. Der er tilføjet 100.000 fra Konflikter og vold (17 T 5) Der er brugt 492.379 kr. Der ud over har der været en indtægt på 
69.357 kr. Der er 32.402 kr. som videreføres til 2018. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 455.424 kr.  

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Psykisk  Arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.5. Konflikter og vold (17 T 5)   
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Der gennemføres en aktivitet i regi af Branchefællesskabet. De tre 
BrancheArbejdsmiljøRåd har alle udviklet en lang række metoder og 
brugt forskellige virkemidler; vejledninger, spil, film, netværk, 
konferencer mv. Behov og ønsker til et fælles afsæt og mål for aktiviteten 
afdækkes i løbet af november 2017. Aktiviteten gennemføres med skelen 
til de andre partsaktiviteter på området (fx OK15-projekt i regionalt regi 
om positive faktorer i nedtrapning af vold, SPARK mv.) samt 
socialstyrelsens nye retningslinjer for botilbud. 
 
Ultimo 2017 vil branchefællesskabet udgive kataloget ”Konflikter, trusler 
og vold - Inspiration til ledere og medarbejdere”. Det indeholder samtlige 
af branchefællesskabets metoder, værktøjer mv. I 2017 har 
branchefællesskabet derudover primært fokuseret på at udvælge, hvilke 
metoder og målgrupper, som skal prioriteres, idet BFA i skrivende stund 
afventer udmelding fra Socialministeriet om nye nationale retningslinjer 
(for botilbud og forsorgshjem), som først aktiveres ultimo 2017. 

Der har været afholdt tre styregruppemøder i 2017. 
Ud fra styregruppens drøftelser er der et fælles ønske om at arbejde 
videre med lederen og det strategiske niveau som mulig primær 
målgruppe. Emner og værtøjer, som styregruppen har overvejet at 
arbejde videre med er: 

• Tjekliste fx til serviceeftersyn af retningslinjer 
• Relancering og nyt fokus på beredskab 
• Metoder til at arbejde mere strategisk med vold (inspireret af 

metode og publikation herom fra 2016 vedrørende Muskel og 
Skelet problemer) 

• Branchevejledning om vold (enten i 2017 eller som en del af 
fremtidige aktiviteter). 

Nye retningslinjer afventes: På møde i styregruppen den 4. september 
var der opbakning til forslaget om at prioritere forberedelse af 
aktiviteter i 2017 og udsætte den fulde gennemførelse til 2018. 
Styregruppen besluttede at afvente nye nationale retningslinjer som 
blev lanceret i november.  
 
Der er udarbejdet et overblikskatalog med titlen ”Konflikter, trusler og 
vold – katalog over materialer til inspiration. Det indeholder en oversigt 
over de voldsforebyggende materialer, som er udviklet i BFA-regi.   
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Styregruppen har valgt at der i 2018 arbejdes med at målrette den 
forebyggende indsats mod de arbejdspladser, som har lav forekomst 
med udgangspunkt i en form for let-anvendelige  tjeklister. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

At kataloget bliver udarbejdet og gjort klar til markedsføring primo 2018. 
At forberede og kvalificere arbejdet med den voldsforebyggende aktivitet 
beskrevet i BFAs 2018-plan  

Kataloget blev færdiggjort, trykt og distribueret i januar 2018.  
 
Arbejdet med at forberede og kvalificere den forebyggende aktivitet er 
fortsat i gang. Derfor er aktiviteten endnu ikke afsluttet. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Ved at indholdet til kataloget udarbejdes, redigeres og prioriteres samt at 
det lay-outes. 
Ved at indhente aktuel viden om voldsforebyggelse til forberedelse af 
aktiviteten. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

At materialet lægges på branchefællesskabets hjemmeside og at 
styregruppen vurderer at det lever op til forventningerne. Dette 
evalueres og drøftes på et styregruppemøde. 

Endnu ikke muligt at opgøre. Der redegøres for dette i forbindelse med 
redegørelsen for 2018. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

384.327 kr. Der har været anvendt 180.042 kr. i 2017. Aktiviteten videreføres med 
204.285 i 2018. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
384.327 kr. 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Psykisk Arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.6. Livsfaser i arbejdet (17 T 6)   
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Materiale/værktøj 
Materialet er udvidet til både at handle om livsfaser og -alder og nyere 
tendenser på arbejdsmarkedet, der kan påvirke arbejdsmiljøet. 
Baggrund for aktiviteten er, at det tidligere BrancheArbejdsmiljøRåd 
Finans/Offentlig Kontor & Administration (BAR FOKA) i 2016 satte fokus 
på at udvikle en god modtagekultur for nyansatte på rådets 
arbejdspladser. Et afledt spørgsmål af denne aktivitet er hvordan 
arbejdspladser i bred forstand, skaber plads til forskellige livsfaser på 
arbejdspladsen?  

Der er udarbejdet et materiale på 20 sider, der har til formål at skabe 
debat om, hvordan arbejdsmiljøet påvirkes af tendenserne: 
• En hastigt accelererende teknologisk udvikling – med fx 

digitalisering, automatisering, robotisering og opbrud i tidligere 
måder at organisere arbejdet på.  

• Mere fleksible ansættelsesformer – med fx flere freelancere, 
vikarer, projektansatte samt andre midlertidige eller løsere 
tilknytninger, fx konsulenter.  

• En øget individualisering og opløsning af faste livsfaser – hvor flere 
medarbejdere ønsker i højere grad at kunne tilpasse deres 
arbejdsliv til skiftende og sammensatte behov gennem livet. 

• En demografisk udvikling, der i kombination med politiske 
reformer betyder, at flere skal være længere på arbejdsmarkedet. 

 
Aktiviteten har fået den interne titlen ”Sæt fremtidens arbejdsmiljø til 
debat”. Materialet forventes godkendt og lanceret primo 2018.  
 
Målet er udvidet til at skabe dialog om de relevante forhold på 
arbejdsmiljøet i lyset af de nye tendenser og udviklingen på 
arbejdspladserne. BFA’et foreslår arbejdspladserne dialog om 
spørgsmålene: 
1. Hvordan forstår vi mere omskiftelige livsfasebehov? 
2. Hvordan tager vi de rette hensyn til seniorerne? 
3. Hvordan tager vi bedst imod den nye generation? 
4. Hvilken rolle har løsere tilknyttede på arbejdspladsen?  
5. Hvordan samarbejder vi godt med virtuelle kolleger?  
6. Hvad betyder ny digital teknologi for arbejdsmiljøet? 
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Målgruppen er justeret til at være arbejdsmiljø- og samarbejdsorganer 
på strategisk niveau – med en opfordring til at involvere hele 
arbejdspladsen i dialogen om spørgsmålene. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet for aktiviteten er at medvirke til, at arbejdspladserne skaber plads 
til medarbejdernes forskellige livsfaser på arbejdspladsen. 
 
Målgruppen er arbejdsmiljørepræsentanten, nærmeste leder og den 
lokale arbejdsmiljøgruppe på kontorarbejdspladsen, som er en vigtig 
strategisk målgruppe i forhold til at bære budskabet ud og få 
arbejdspladsen til at handle på det. 

 Målet er op nået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Målgruppen griber materialet, orienterer sig i det, drøfter det i 
regi af arbejdsmiljøorganisationen og tager stilling til, om det giver 
anledning til opfølgning på den enkelte arbejdsplads. 
 
Tegn: Branchefællesskabet betragter det som et tegn på aktivitetens 
succes,  a: at målgruppen kender til materialet, b: har taget stilling til dets 
relevans og c: har taget det i anvendelse, hvor det er relevant. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål: 1.000 downloads et år efter udgivelsesdato – opgøres via 
webstatistik. Den lokale arbejdsmiljøgruppe kender til værktøjet og har 
taget stilling til dets relevans 3 måneder efter lancering. Det opgøres via 
spørgeskemaundersøgelse. Hvis det er relevant, har de igangsat 
handlinger 9 måneder efter lancering. Det opgøres via 
spørgeskemaundersøgelse. 
 
Evaluering: Der foretages en evaluering, formidlet via rådenes 
organisationer og arbejdspladser, med afdækning af den ældre ansattes 
trivsel i arbejdslivet.  

Der følges op på dette et år efter lanceringen. Der redegøres for dette i 
forbindelse med redegørelsen for 2018. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

Aktiviteten udføres i samarbejde med Branchefællesskab for Arbejdsmiljø 
for Handel, Finans og Kontor. Samarbejdet består i at BFA Velfærd og 
Offentlig administration udarbejder tekster, research og cases hvorefter 
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hvert BFA færdiggør aktiviteten i eget navn. Hvert BFA er således selv 
ansvarlig for deres respektive produkt/aktivitet. 

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

285.945 kr. Der er anvendt 152.868 kr. i 2017. Der er kommet en indtægt på 
100.000 kr. som en del af aktiviteten. Der videreføres 103.122 kr. til 
2018. De resterende midler anvendes i aktiviteterne 17 T 10, 17 T 11 
og 17 T 12 (Se aktivitetsarket for 2017). 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
285.945 kr. 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Psykisk Arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.7. Ledelsens handlemuligheder i forebyggelse og håndtering af 

stress (17 T 7) 
 

Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Opdatering af ”Før Arbejdspresset bliver for stort” 
Baggrund for aktiviteten er, at det tidligere BrancheArbejdsmiljøRåd 
Finans/Offentlig Kontor & Administration længe har arbejdet med den 
stressforebyggende indsats, herunder ledelsens rolle i denne.  
 
Der blev i 2016 igangsat i et opdateringsarbejde af Branchefællesskabets 
(BAR FOKAs) materiale, ’Før arbejdspresset bliver for stort’. Som en del af 
dette opdateringsarbejde ønsker Branchefællesskabet i 2017 at integrere 
nyere pointer fra forskningen, herunder Malene Friis Andersen, NFA, 
anbefalinger til lederens stressforebyggende arbejde og Pernille 
Pedersens, CBS, typologi over medarbejdere i hhv. den opgave- og den 
relationsorienterede; typologien medvirker til at øge lederens 
handlemuligheder i stressforebyggelsen og -håndteringen. Pointen er her, 
at en generel håndtering kan risikere at forværre situationen, hvis der 
ikke tages hensyn til medarbejderens forskelligheder som personer.   

Det nye materiale er færdiggjort og har fået titlen ’Forstå og forebyg 
stress’. Det indeholder viden og værktøjer fra Pernille Pedersen og 
Marie Kingston.  
 
Materialet er på baggrund af de to faglige konsulenters gennemgang af 
rådets oprindelige materiale skrevet om og struktureret omkring fire 
bærende værktøjer til stressforebyggelsen: 
1) Stress-trappen 
2) Belastning-ressource-vægtskålen 
3) Reaktionsmønstre ved stress 
4) IGLO-modellen for stressforebyggelse 
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Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet med aktiviteten er, at Branchefællesskabet færdiggør opdateringen 
af ’Før arbejdspresset bliver for stort’ på baggrund af et fagligt eftersyn 
og et nyt afsnit om hvordan lederen kan arbejde med stressforebyggelse 
og håndtering for hhv. opgave- og relationsorienterede medarbejdere.  
 
Målgruppe: Der kan være to målgrupper for aktiviteten: 1) Lederen med 
personaleansvar, som har en afgørende funktion i den daglige omgang 
med og håndtering af medarbejdere og deres forskelligheder. 2) 
Arbejdsmiljøgruppen og tillidsrepræsentanten, som kan være med til at 
sætte temaet på dagsordenen og holde fokus på det på arbejdspladsen. 

Materialet er færdiggjort og målet er opnået. På baggrund af de to 
faglige konsulenters gennemgang af rådets oprindelige materiale 
besluttede styregruppen at følge de to konsulenters anbefalinger og 
skrive materialet om fra bunden. 
 
Målgruppen er justeret, således at materialet nu henvender sig til 
direkte til lederen med personaleansvar og har lederens 
handlemuligheder for øje. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Det materiale, der tidligere er blevet produceret af BAR FOKA, 
eftergås af Malene Friis Andersen og Pernille Pedersen, CBS, og der 
udvikles specifikt et nyt afsnit med anbefalinger til, hvordan lederen kan 
arbejde med stressforebyggelse og håndtering for hhv. opgave- og 
relationsorienterede medarbejdere. 
 
Tegn: Branchefællesskabet vil gerne kunne registrere, at 
arbejdsmiljøgrupper, tillidsrepræsentanter og ledere i den offentlige 
sektor kender til anbefalingerne. Som en del af aktiviteten vil der blive 
udviklet en række kriterier/indikatorer på, at dette finder sted.  

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål: 2.000 downloads et år efter udgivelsesdato – opgøres via 
webstatistik. Arbejdsmiljøgrupper, ledere og tillidsrepræsentanter kender 
til Branchefællesskabets anbefalinger – opgøres via spørgeskema. 
 
Evaluering: Download opgøres via webstatistik. Målgruppen vil blive 
spurgt via et elektronisk spørgeskema. 

Der følges op på dette et år efter lanceringen, som er påbegyndt i 
januar 2018. Det forventes, at målet for downloads vil blive nået, da 
der pr. 23. januar 2018 allerede er downloadet 784 eksemplarer. Der 
redegøres for dette i forbindelse med redegørelsen for 2018.  
 
Medio 2018 udarbejdes en række kriterier/indikatorer på, at 
arbejdsmiljøgrupper, tillidsrepræsentanter og ledere i den offentlige 
sektor kender til anbefalingerne. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  

Aktiviteten udføres i samarbejde med Branchefællesskab for Arbejdsmiljø 
for Handel, Finans og Kontor. Samarbejdet består i at BFA Velfærd og 
Offentlig administration udarbejder tekster, research og cases hvorefter 
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stk.1, nr. 5 og stk. 2) hvert BFA færdiggør aktiviteten i eget navn. Hvert BFA er således selv 
ansvarlig for deres respektive produkt/aktivitet. 

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

212.649 kr. Der har været anvendt 304.143 kr. og der har været en indtægt på 
95.000 kr. Aktivitetsarbejdet er afsluttet og de resterende midler – 
3506 kr. - flyttes til 17T13. (Se aktivitetsark 2017). 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
212.649 kr. 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Psykisk Arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.8. Få styr på den stressforebyggende indsats på 

kontorarbejdspladsen (17 T 8) 
 

Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Kampagnerettet aktivitet 
Baggrund for aktiviteten er, at forebyggelse af stress vedbliver at være et 
væsentligt indsatsområde i arbejdsmiljøarbejdet.  
 
Målet med aktiviteten er at holde fokus på det stressforebyggende 
arbejde i arbejdsmiljøgrupperne på kontorarbejdspladserne. 
 
Målgruppen er arbejdsmiljøgrupper særligt på kontorarbejdspladser. 

Et fortsat fokus på stressforebyggelse er formålet med denne aktivitet 
som i 2017 resulterede i udviklingen af 10 gode råd til 
arbejdsmiljøgruppen: www.arbejdsmiljoweb.dk/10raadomstress. På 
hjemmesiden gives BFAs anbefalinger i overskriftsform, og samtidig 
linkes der videre til materialer, der kan understøtte, at anbefalingerne 
bliver realiseret på den enkelte arbejdsplads. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Tiltag: Der udvikles en kampagnerettet aktivitet, der skaber overblik over 
de materialer som BrancheArbejdsmiljøRådene (3BAR) tidligere har 
udviklet om stress, udvælger fokuspunkter og 10 gode råd og 
kommunikerer disse i let form til arbejdsmiljøgrupperne. 

Målet er opnået og aktiviteten er afsluttet. 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/10raadomstress
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Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tegn: Branchefællesskabet vil gerne kunne registrere, at 
arbejdsmiljøgrupper på kontorarbejdspladser i den offentlige sektor 
kender til fællesskabets anbefalinger. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål og evaluering: At fællesskabets anbefalinger ift. temaet er 
kendte af målgruppen. Målgruppen vil blive spurgt via et elektronisk 
spørgeskema. 

Evalueringen er endnu ikke foretaget, men BFA kan registrere, at 
hjemmesiden med de 10 råd pr. 23/1 2018 er besøgt 3.086 gange siden 
lanceringen 6. december 2017, og at de 10 råd er downloadet 286 
gange. 
 
Den elektroniske evaluering foretages primo marts 2018. Effektmålet 
vil kunne læses i beretningen for 2018. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

91.482 kr.  Samtlige midler er anvendt. Aktiviteten er afsluttet. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
91.482 kr. 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 4.9. Henvendelse til den nyuddannede på kontorarbejdspladser 

og i social- og sundhedssektoren (17 T 9) 
 

Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Materiale 
Aktiviteten er justeret fra at henvende sig til den nyansatte til den 
nyuddannede. Dette er konsekventrettet i nedenstående.  

Der er udarbejdet et indholdsmateriale med 6 
opmærksomhedspunkter målrettet den nyuddannede på 
www.arbejdsmiljoweb.dk/bedre-start. Materialet indeholder både 
information og en række spørgsmål til den nyuddannedes egen 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/bedre-start
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Baggrund: Den tværgående styregruppe mellem 
BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed og Finans/Offentlig Kontor 
& Administration arbejdede i 2016 på et materiale om god modtagelse af 
den nyansatte, rettet til arbejdspladsen. Styregruppen er enig om, at en 
del af forebyggelsen også ligger i at kunne vejlede og 
forventningsafstemme med den nyansatte selv og specielt den 
nyuddannede, da overgangen mellem studie og arbejde kan opleves 
særligt udfordrende. Aktiviteten i 2016 dækkede alene anbefalingerne til 
arbejdspladsen. Derfor ønsker branchefællesskabet i 2017 at prioritere 
henvendelsen til den nyuddannede selv.  
 
Målet for aktiviteten er at medvirke til at sikre den nyuddannede en god 
start på arbejdslivet. Aktivitetens samlede præmis er, at den gode 
modtagelse af den nyuddannede både kan lettes af arbejdspladsen, og 
ved at forventningsafstemme med den nyuddannede selv. Aktiviteten 
skal i 2017 have fokus på at formidle de relevante fokuspunkter til den 
nyuddannede.  
 
Målgruppen er som udgangspunkt nyuddannede på kontorarbejdspladser 
og i social- og sundhedssektoren.  

refleksion. Målet er at medvirke til at sikre, at den nyuddannede får en 
god start på arbejdslivet.  
 
Det nye webindhold er blevet markedsført på Facebook og de sociale 
medier ved hjælp af tre illustrationer, som skal fange de nyuddannedes 
interesse og lede dem ind til indholdet. Derudover er en af 
illustrationerne blevet trykt som et postkort i 6.000 eksemplarer, 
hvoraf over halvdelen allerede er uddelt.  
 
 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Tiltag: Aktiviteten tager form som en henvendelse til den nyuddannede 
selv. Målet er at sikre den nyuddannede en god start på arbejdslivet, 
hvilket gøres igennem den nyuddannede egen refleksion over seks 
spørgsmål/emner, som mange andre nyuddannede har stillet sig selv – og 
som det er vigtigt at forholde sig til. For hvert spørgsmål er der en 
uddybning og pointer. Materialet placeres på www.arbejdsmiljoweb.dk, 
spredes via kampagnemateriale med et særligt fokus på Facebook og 
distribueres som trykte postkort.  

Målet for aktiviteten er opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tegn: Branchefællesskabet betragter det som et tegn på aktivitetens 
succes, at den nyuddannede kommer i kontakt med budskaberne og 
fokuspunkterne. 
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Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål: 5.000 besøgende på indholdssiderne på 
www.arbejdsmiljoweb.dk/bedre-start. Yderligere er det et effektmål at 
opnå 2.500 interaktioner på de sociale medier samt en eksponering på 
mindst 50.000 blandt målgruppen. Der uddeles i 2017 og 2018 6.000 stk. 
trykte postkort.  
 
Evaluering: Download og interaktioner opgøres via webstatistik, mens 
uddeling af postkort opgøres via optælling af lager. 

Webindholdet er siden lanceringen i starten af september 2017 blevet 
besøgt over 4.500 gange og målet om at nå 5.000 besøgende er derfor 
nært forestående. De mest besøgende er de 24-35 og de 18-24 årige, 
hvorfor det må siges, at indsatsen har ramt målgruppen. På de sociale 
medier har 1.678 af målgruppen interageret med opslagene, hvorfor 
målet om 2.500 interaktioner endnu ikke er opnået. Målgruppen er 
blevet eksponeret for opslagene over 140.000 gange og målet om 
eksponering blandt målgruppen er derfor opnået. 
 
Der vil blive redegjort for effektmålene når de kan opgøres. Det sker i 
forbindelse med redegørelsen for 2018. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

86.908 kr. Alle midler er anvendt og aktiviteten er afsluttet. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1:  
86.908 kr. 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Psykisk Arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.10. Metodeaktivitet: Målgrupper og virkemidler i 

arbejdsmiljøarbejdet  (17 T 10)  
 

Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Baggrund: Styregrupperne for psykisk arbejdsmiljø på kontorområdet (i 
det tidligere Brancharbejdsmiljøråd Finans / Offentlig kontor & 
Administration) samt på uddannelses- og forskningsinstitutioner 

I regi af aktiviteten er der udarbejdet:  
• En typologi over BFA's målgrupper 
• En typologi over BFA's afsenderintentioner 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/bedre-start
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(Brancharbejdsmiljørådet Undervisning & Forskaning) har udvist interesse 
for at kvalificere udviklingen af nye aktiviteter til at skabe forbedring af 
arbejdsmiljøet på branchefællesskabets arbejdspladser. Det handler både 
om at kvalificere aktivtetens ’output’: Hvornår er et trykt materiale en 
god idé? Hvornår skaber andre outputs mere effekt? Hvad kunne de 
konkrete outputs være? Og det handler om at udvikle redskaber til at 
systematisere arbejdet med de forskellige målgrupper i 
Branchefællesskabets delbrancher.  
 
Tanken med aktiviteten er at skabe en ramme for at professionalisere 
fællesskabets materialer og redskaber yderligere med henblik på at skabe 
bedre løsninger for slutmålgruppen i det fremadrettede arbejde. Dette 
arbejde tænkes således både at komme ’Tidlig indsats’-aktiviteten til 
gode, idet det skal bidrage til en øget bevidsthed om egnede ’outputs’ og 
øget indsigt i Branchefællesskabets målgrupper, hvilket vil kvalificere 
udformningen af et målrettet produkt. 

• Sammenhængen mellem de to typologier 
• En forandringsteori om BFA's målgruppers anledninger til at 

opsøge viden og foretage handlinger for at forbedre 
arbejdsmiljøet 

• Anbefalinger til kommunikationen til BFA's målgrupper - og en 
flowchart, der illustrerer dette. 

 
Aktiviteten er udviklet i samarbejde med arbejdsmiljørådgiveren 
TeamArbejdsliv og kommunikationsfirmaet Geelmuyden Kiese. 
Aktiviteten er afsluttet og drøftet på styregruppernes to møder i 
september og overleveret til BFA på rådsmødet i oktober. Desuden er 
erfaringerne fra aktiviteten delt med deltagere fra andre BFA’er, 
Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet samt en række andre aktører på 
den årlige arbejdsmiljøkonference. 
 
Der arbejdes nu med at integrere vidensgrundlaget på sekretariatet 
generelt og mere konkret i aktiviteten i 2018-19 om at følge BFA’s 
aktiviteter til dørs (Brugen af branchefællesskabets værktøjer). 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet med aktiviteten er at kvalificere Branchefællesskabets arbejde med 
målgruppeprofiler og forskelligartede produkt-output for fællesskabets 
aktiviteter. 
Målgruppen er Branchefællesskabet selv, som ønsker at bruge aktiviteten 
som anledning til at arbejde systematisk med at udvikle et bredt, fælles 
sprog om, og strategiske drøftelser af, effekter i arbejdsmiljøarbejdet, 
herunder sammenhængen mellem Branchefællesskabets aktiviteter og 
synergi med andre aktører. 

Målet er opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Branchefællesskabet skal bruge denne viden og dette sprog 
systematisk i Branchefællesskabets strategiske drøftelser af 
arbejdsmiljøaktiviteter; både den nuværende og den de fremadrettede. 
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Tegn: Branchefællesskabet vil kunne registrere om sin egen praksis, at 
det systematisk drøfter og forholder sig til virkemidler, effekter og synergi 
med andre aktører, når det udformer aktiviteter.  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål: At branchefællesskabet systematisk drøfter målgruppeprofiler, 
produkt-outputs og virkemidler ved udviklingen af aktiviteter. 
Evaluering: Aktiviteten vil give anledning til nogle fokuspunkter, som vil 
tages op som en integreret del af evalueringen af hvert enkelt 
aktivitetsforløb, og i en opsamlende evaluering på årets arbejde på det 
afsluttende rådsmøde. 

Drøftelsen er i første omgang foregået i regi af de to styregrupper for 
psykisk arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser og på undervisnings- og 
forskningsinstitutioner, som aktiviteten er forankret i. Der arbejdes 
nupå at forankre viden fra aktiviteten blandt 
Arbejdsmiljøsekretariatets konsulenter – og derved i de enkelte 
styregruppes. Der arbejdes også på at viden fra aktiviteten integreres i 
måden, nye aktiviteter udvikles på. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

241.264 kr. Der er anvendt 331.570 kr. Aktiviteten har fået tilført ekstra midler fra 
17 T 6. (Se endvidere aktivitetsarket for 2017). Aktiviteten er afsluttet. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
241.264 kr.  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Psykisk Arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.11. Tidlig indsats: Fokus på virkemidler i arbejdsmiljøgruppens 

systematiske arbejde (17 T 11)  
 

Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Baggrund: Arbejdstilsynet gav i perioden 2014-15 822 reaktioner på 
arbejdsmiljøet på områderne ”undervisning” og ”universiteter og 
forskning”. Den største andel af reaktioner (21%) faldt på psykisk 
arbejdsmiljø, men den næststørste (19%) var på krav til egenindsatsen. 

Der er udarbejdet et materiale med fokus på at inspirere 
arbejdsmiljøgruppen til at komme på forkant i arbejdsmiljøarbejdet. I 
materialet foreslås en bred vifte af konkrete og gennemprøvede 
metoder til at sætte arbejdet i system.  
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Dette resultat spejles i undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred 2014’, 
hvor det fremgår, at såvel skole- som gymnasie-, erhvervsskole- og 
specialskolelærere samt forskere ligger under landsgennemsnittet, når 
det kommer til oplevelsen af arbejdspladsens prioritering af 
arbejdsmiljøet.  
 
Med baggrund i Arbejdstilsynets reaktioner på området og resultaterne 
fra AH2014 foreslås det således, at Branchefællesskabet udvikler en 
aktivitet om "Tidlig indsats" – hidtil forankret i BrancheArbejdsmiljøRådet 
Undervisning & Forskning, men med potentiale til at gå på tværs af de 
nuværende råd og styregrupper i det nye Branchefællesskab for 
Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. Aktiviteten ’Tidlig 
indsats’ har det formål at give inspiration, vejledning og støtte til 
egenindsatsen på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner.  
 
Aktiviteten skal rette fokus på det kontinuerlige, systematiske arbejde i 
arbejdsmiljøgruppens arbejde og udvikle værktøjer til eks. 
arbejdsmiljøgennemgange af psykisk arbejdsmiljø, 
risikovurderingsredskaber mm. En tidlig indsats er afgørende for at løse 
arbejdsmiljøproblemer, inden de har nået at vokse sig store, ligesom 
indsatsen har et helhedsorienteret, forebyggende sigte.  

 
Metoderne retter sig mod to dele af arbejdsmiljøgruppens arbejde: 
Indsatsen for at drive arbejdet for et bedre psykisk arbejdsmiljø på 
arbejdspladsen og samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen.  
 
Således består materialet af to halvdele: 

• Del 1 har fokus på gennemførelse og aktiv inddragelse af 
medarbejderne i indsatser for et godt psykisk arbejdsmiljø. Her 
giver BFA’et syv metoder til at drive indsatserne frem, skabe større 
synlighed om arbejdsmiljøindsatserne, engagere arbejdspladsen og 
sikre opdaterede input i arbejdsmiljøgruppens arbejde. Vi afslutter 
kapitlet med en tjekliste. 
 

• Del 2 har fokus på det interne samarbejde i arbejdsmiljøgruppen. 
Her anbefaler BFA’et otte gode metoder til at skabe klarhed over 
arbejdsmiljøgruppens roller og opgaver og til at arbejde mere 
systematisk og strategisk. Både internt i gruppen og i samarbejdet 
med tillidsrepræsentant, AMO/SU/MED-system, kolleger og øvrige 
ledelse. Vi starter kapitlet med et vurderingsskema. 

Manuskriptet er udviklet i dialog med erhvervspsykolog Michael 
Munch-Hansen og chefkonsulent Lasse Rønnoe, Arbejdsmiljø 
København og godkendt af styregruppen. Det forventes, at materialet 
endeligt godkendes primo 2018. Den interne arbejdstitel på aktiviteten 
er ”På forkant”. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet for aktiviteten er at støtte arbejdsmiljøgruppen i forhold til det 
kontinuerlige, systematiske arbejdsmiljøarbejde og som primus motor for 
en fortløbende indsats for et godt arbejdsmiljø på uddannelses- og 
forskningsinstitutionen. 
 

Målet er opnået. 
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Målgruppen for aktiviteten er arbejdsmiljøgruppen; det vil sige 
arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant på den enkelte uddannelses- 
eller forskningsinstitution. Alle arbejdspladstyper repræsenteret i 
Branchefællesskabet vil således være omfattet af aktiviteten. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Det er intentionen, at arbejdsmiljøgruppen skal kunne bruge 
aktiviteten som input til at arbejde systematisk med den tidlige indsats på 
arbejdsmiljøområdet.  
Tegn: Branchefællesskabet vil gerne kunne registrere, at 
arbejdsmiljøgrupper på uddannelses- og forskningsinstitutioner 
systematisk arbejder med den tidlige indsats.  

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål og evaluering: 1.000 downloads et år efter udgivelsesdato som 
opgøres via webstatistik. 

Der følges op på dette et år efter lanceringen, som endnu ikke er sat i 
gang. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

282.964 kr. Der er anvendt 296.132 kr. (Aktiviteten har fået tilført ekstra midler fra 
17 T 6. Se endvidere aktivitetsarket for 2017). Aktiviteten afsluttes. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
282.964 kr. 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Psykisk Arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.12.  Psykisk arbejdsmiljø på universiteter og videregående 

uddannelser (17 T 12)  
 

Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
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Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Udvikling af værktøj  
Baggrund: Det psykiske arbejdsmiljø på universiteter og højere 
læreanstalter er udfordret. Ifølge ”Arbejdsmiljø og Helbred 2014” fra Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er branchen ”universiteter 
og forskning” kendetegnet ved at være en branche, hvor de ansatte 
oplever en høj grad af stress, som relativt sjældent oplever kollegial 
støtte og anerkendelse og som oplever en høj grad af kvantitative krav i 
arbejdet. Derudover er branchen kendetegnet ved, at de ansatte 
sjældnere end gennemsnittet føler at de har overblik og kontrol samt at 
arbejdet tager så meget af deres tid eller energi, at det går ud over 
privatlivet. 
 
Forskerkulturen er præget af en høj grad af indbyrdes konkurrence om 
stillinger og forskningsmidler, og af en til tider hård tone mellem de 
ansatte, da det at give kritik og pege på videnskabelige svagheder er en 
del af forskeres arbejdsopgave. Dette kan medvirke til et hårdt miljø, der 
kan have konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø på universiteterne. 

Materialet ”Stærke arbejdsrelationer på universiteterne” er er blevet 
udarbejdet med fokus på: 
• At motivere indsatsen 
• At beskrive den ledelsesmæssige og organisatoriske opgave med at 
sætte rammerne for samarbejdet 
• At give forsker- og undervisergrupper inspiration til at udvikle 
samarbejdet 
• At give vejledning og anbefalinger til at give faglig feedback 
 
Materialet bygger på viden om psykisk arbejdsmiljø på universiteter 
fra:  
- Inspirationskatalog med fokus på psykisk arbejdsmiljø og dialog for 
forskere og universiteter (Akademikerne og Styrelsen for Videregående 
Uddannelser 2014) 
- Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – Arbejdsmiljø og 
Helbred 2016 
 
Og på viden om mulighederne for at styrke samarbejdet fra:  
- Institutleder Mikael Vetner, Kommunikation & Psykologi, Aalborg 
Universitet 
- Adjunkt Janne Skakon, Psykologi, Københavns Universitet 
- SPARK-konsulent og lektor, Center for Industriel Produktion, Ole 
Henning Sørensen, Aalborg Universitet 
- Lektor Klaus T Nielsen, Arbejdslivsstudier, Roskilde Universitet 
- Lektor Janne Gleerup, Arbejdslivsstudier, Roskilde Universitet 
- Lektor Einar Baldursson, Institut for Kommunikation, Aalborg 
Universitet 
 
Endelig har cand.psych. Anne Thybring været faglig konsulent på 
opgaven, og stud.psych. Rasmus Graucob, har leveret nyttige bidrag. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  
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Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Mål for aktiviteten er at udvikle et konkret værktøj, som kan bruges til at 
understøtte det forebyggende arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på 
universiteterne. Værktøjet skal have fokus på: 
 

• Konflikthåndtering og samarbejde 
• God feedback-kultur 

 
Målet er at understøtte en udvikling af arbejdsmiljøarbejdet på 
universiteterne, hvor ledelsen og de arbejdsmiljøansvarlige har den 
fornødne viden, kompetence og de rette værktøjer til at skabe balance 
mellem arbejde og fritid, gode og støttende samarbejdsrelationer, en 
positiv kritikkultur og afstemning af forventninger vedrørende løsning af 
de enkelte arbejdsopgaver. 
 
Målgruppen er primært arbejdsmiljøorganisationen og 
samarbejdsudvalgene, sekundært ledere med personaleansvar. 

Målet er opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Intentionen er, at målgruppen skal orientere sig i værktøjet, når 
det udkommer, og tage stilling til, hvordan de med fordel kan bruge hele 
eller dele af værktøjet. Det er tanken, at arbejdet med at forfine 
kendskabet til Branchefællesskabets målgrupper under ’Tidlig indsats’ 
også vil komme denne aktivitet til gode.  
 
Tegn: Branchefællesskabet vil gerne kunne registrere, at målgruppen 
kender til værktøjet og har taget stilling til relevansen og brugbarheden af 
værktøjet hos sig selv tre måneder efter, det er blevet lanceret.  

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål: At målgruppen kender til materialet og tager stilling til, 
hvordan de kan tage det i anvendelse. 
 
Evaluering: Der laves en opfølgende evaluering i form af et spørgeskema 
til målgruppen 6 måneder efter lanceringen med henblik på at afdække, 
om/hvordan de har taget værktøjet i brug. Hensigten er her at blive 
klogere på trædesten og udfordringer i forhold til at tage værktøjet i 
brug. 

Der følges op på dette et halvt år efter lanceringen, som endnu ikke er 
sat i gang. Der redegøres for effektmålet i forbindelse med beretningen 
for 2018. 
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Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

282.964 kr. Der er anvendt 310.046 kr. til aktiviteten, som er afsluttet. (Aktiviteten 
har fået tilført ekstra midler fra 17 T 6. Se endvidere aktivitetsarket for 
2017.)  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
282.964 kr. 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Psykisk Arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.13. Stressfrihverdag.dk (17 T 13)  
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmeside/formidling 
Baggrund: Stressfrihverdag.dk har i flere år været 
BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings digitale platform 
for formidling af dets information, vejledning og værktøjer til fremme af 
godt psykisk arbejdsmiljø på skoler, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner. Dette arbejde ønskes videreført i regi af 
branchefælleskabet. 
 
Arbejdstilsynets reaktioner på undervisnings- og forskningsområdet viser, 
at psykisk arbejdsmiljø samlet set er det område, der gives flest 
reaktioner på (på forskning og universiteter dog overgået af reaktioner på 
kemi, støv og biologi). Reaktioner gives især på stor arbejdsmængde og 
tidspres, vold og trusler, høje følelsesmæssige krav og ’øvrige’.  Ligeledes 
har Arbejdstilsynet i 2015 haft en særlig tilsynsindsats for psykisk 
arbejdsmiljø blandt grundskolelærere, hvor der især gives reaktioner på 

Der er udarbejdet seks nyhedsbreve. Det drejer sig om temaerne: 
- God modtagelse (udsendt medio februar) 
- Social og professional kapital (udsendt primo april) 
- Værktøjer til forebyggelse af stress (udsendt medio maj) 
- Organisatorisk robusthed (udsendt i november) 
- Forebyggelse af vold og trusler – også uden for fast arbejdsplads 

(udskudt) 
- Lancering af årets nye materialer (udskudt indtil de materialer der 

omtales er godkendt). 
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vold og trusler, høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og 
tidspres. Branchefællesskabets hjemmeside og nyhedsbreve har netop til 
hensigt at give inspiration til arbejdsmiljøarbejdet ift. disse temaer, 
samtidig med at det giver inspiration til arbejdet med at styrke de 
positive resurser i arbejdsmiljøarbejdet via fokus på fx den sociale kapital, 
kerneopgaven og teamsamarbejdet om dette.  
Hjemmesiden undergår kontinuerligt udviklingsarbejde med henblik på at 
kvalificere indholdet og sikre, at branchefællesskabets målgrupper 
kender til hjemmesiden og bruger den. I 2016 blev der udført en 
opsøgende indsats på voksen- og videregående uddannelser med henblik 
på at øge kendskabet til hjemmesiden fra disse institutioner. 
Hjemmesidens besøgstal er stærkt voksende; i 2015 blev den besøgt af 
58,6% flere end i 2014 – i 2016 blev den besøgt af 31 % flere end i 2015. 
Aktiviteten tager i 2017 form som udvikling af hjemmesiden og 
udsendelse af 6 nyhedsbreve. 
 
Et særskilt fokus vil være på at udvikle et tema om robusthed som en 
videreudvikling af Branchefællesskabets tema om den 
stressforebyggende indsats, som opdateres i 2016. Robusthed er et 
debatteret begreb, som i en arbejdsmiljøkontekst ofte associeres til 
initiativer Det bør også undersøges om der er inspiration at hente i pjecen 
fra BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration: 
’Skab robuste forandringer’. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet for aktiviteten er at levere løbende input til arbejdsmiljøarbejdet 
på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner med særligt henblik på 
relevante temaer indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig er det 
hensigten løbende at gøre opmærksom på hjemmesiden 
stressfrihverdag.dk som relevant platform for formidling af inspiration, 
vejledning og værktøjer til varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet og fremme 
af godt psykisk arbejdsmiljø på skoler, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner.  
 

Målet for aktiviteten er opnået. Effektmålene kan dog ikke opgøres 
endnu (se nedenfor). 
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Målgruppen er arbejdsmiljøgruppen, tillidsrepræsentanter og 
konsulenter, der spiller en rolle i at sikre et godt arbejdsmiljø på skoler, 
uddannelses- og forskningsinstitutioner.  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Der udkommer seks nyhedsbreve årligt, som vil være anledninger 
til at orientere sig og videreformidle/drøfte med relevante 
samtalepartnere i arbejdsmiljøarbejdet og evt. sætte nye aktiviteter i 
gang. 
Tegn: Målgruppen skal gerne orientere sig i Branchefællesskabets 
nyhedsbreve med viden og værktøjer og videredistribuere de relevante 
dele til andre dele af målgruppen og/eller dele det på egen 
uddannelsesinstitution, hvorved nyhedsbrevene medvirker til at påminde 
om og give ny inspiration til og handlemuligheder for det lokale 
arbejdsmiljøarbejde. Der er et langsigtet strategisk arbejde i at sikre 
kendskabet til Branchefællesskabets vejledning og værktøjer indenfor 
psykisk arbejdsmiljø. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål: En stigning i antallet af besøgende på stressfrihverdag.dk og 
antallet af nyhedsbrevsabonnenter på 10%. der ud over skal 32,5% af de, 
der modtager nyhedsbrevene åbne dem og af disse skal 7,5% klikke 
videre til hjemmesiden samt antallet der åbner og læser nyhedsbrevene 
fra hjemmesiden. 
Evaluering: Det er et særskilt formål med aktiviteten at sikre, at denne 
viden når stadig bredere ud (til flere og flere fra målgruppen; indblik i 
dette via antal af nyhedsbrevsabonnenter) og bliver læst af stadig flere 
(indblik i dette via antal, der åbner nyhedsbrevene og klikker på et eller 
flere links). Der vil foregå en særlig systematisk kortlægning af dette med 
henblik på temaet om robusthed, som integreres i nyhedsbrevstemaet 
om det stressforebyggende arbejde. 

Antallet af nyhedsbrevsabonnenter er forøget med 15% fra 4.863 til 
5.595 ved udgangen af hhv. 2016 og 2017. Dermed er dette mål nået.  
 
Til gengæld er der udsendt fire ud af seks planlagte nyhedsbreve, da en 
del af styregruppens arbejde blev forsinket. Samtidig er der sket et fald 
i besøg på cirka 24%: Fra 15.466 til 11.753. Det må forventes, at der er 
en sammenhæng mellem disse to forhold. 
 
I forhold til temaet om robusthed, har der været 2.000 besøg på 
temaets sider på stressfrihverdag.dk. 36,2% (1.952) af 
nyhedsbrevsmodtagerne åbnede brevet, og 6,8% (367) klikkede på en 
eller flere af nyhederne i brevet.  Temaet har desuden været lanceret 
via Arbejdsmiljøwebs nyhedsbrev og på BFAs sociale medier (LinkedIn 
og Facebook). 
 
Dermed blev nyhedsbrevet om robusthed åbnet oftere end 
gennemsnittet fra de tre andre nyhedsbreve (som lå på mellem 32 og 
33%). Der blev klikket mere på nyhederne i robusthedsbrevet end i 
nyhedsbrevet om god modtagekultur og professionel kapital (som lå på 
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4 – 4,5%), men mindre end temaet om stressforebyggelse (som lå på 
7,7%).  
 
Samlet set åbnede 33,7 % af nyhedsbrevsmodtagerne brevene, og 5,3 
% klikkede på en eller flere af nyhederne i brevet. Årsagen til at der 
ikke var flere der klikkede kan skyldes, at emnet ikke har interesseret 
modtagerne eller at overskriften ikke har været tilpas fængende 
 
 
Alt i alt skal der være øget fokus på at sikre besøgstallene og skabe 
relevante nyheder, som brugerne åbner og klikker på, fremadrettet for 
at imødekomme målsætningerne. Styregruppen har allerede aftalt at 
tage stilling til, om hjemmesiden med fordel kan få et andet navn med 
bredere appel og relevans for uddannelses- og forskningsverdenen, og 
når det er besluttet: At arbejde for at skabe øget kendskab til 
hjemmesiden og nyhedsbrevene. 
 
Kortlægningen er blevet udskudt til primo 2018, hvor den bliver en del 
af styregruppens stillingtagen til, om der er behov for at omdøbe 
hjemmesiden og på anden vis styrke distributionen. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

95.244 kr. Der er anvendt 127.258 kr. Der har været en indtægt på 40.478 kr. 
Aktiviteten fortsætter i 2018. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
95.244 kr. 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Psykisk arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 

4.14.  Psykisk arbejdsmiljø - Det direkte møde og formidling – Et 
forprojekt Psykisk arbejdsmiljø (17 T 31) 

 

Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Aktiviteten ’Psykisk arbejdsmiljø - Det direkte møde og formidling’ består 
af en række målrettede delaktiviteter med fokus på formidlingen af 
fællesskabets værktøjer og viden om særligt psykisk arbejdsmiljø. Det 
sker på konferencer og træf samt på fællesskabets digitale platforme.  
 
Det drejer sig om flg. delaktiviteter: 

a) 2-dages konference om psykisk arbejdsmiljø den 26.-27. marts 
2019, som forberedes i 2018. 

b) Fire temadage om mobning i samarbejde med CABI  
c) Konference om ”Det holdbare arbejdsmiljø på 

kontorarbejdspladser”. 
d) Lanceringsmøder om ”Tidlig indsats i arbejdsmiljøgruppen på 

uddannelsesinstitutioner og/eller psykisk arbejdsmiljø på 
universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner”. 

e) Drift og udsendelse af nyhedsbreve i tilknytning til hjemmesiden 
Stressfrihverdag.dk  

f) Drift og udsendelse af nyhedsbreve i tilknytning til hjemmesiden 
Etsundtarbejdsliv.dk  

(Aktiviteterne a, b og f er forankret i styregruppen for psykisk 
arbejdsmiljø, social- og sundhedsområdet. Aktiviteten c er forankret i 
forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø kontor og 
administrationsområdet og aktiviteterne d og e er forankret i forankret i 
styregruppen for psykisk arbejdsmiljø på undervisnings- og 
forskningsområdet) 

Det forberedende arbejde med konferencer, træf og møder samt 
hjemmesider er gået i gang.  

I 2017 er der udarbejdet en samarbejdsaftale med Cabi om fire 
temamøder om mobning. I den forbindelse er der lavet en tidsplan 
med datoer for de fire møder som er blevet omtalt i et nyhedsbrev i 
december.  

Styregruppen der varetager drift og udvikling af stressfrihverdag.dk har 
påbegyndt strategiske overvejelser om, hvordan BFA styrker kontakten 
til målgruppen og heri indgår en drøftelse af navnet på hjemmesiden. 
 

 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
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nr. 2, og stk. 3-4) 

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Grundtanken med aktiviteten er at sikre, at branchefællesskabets viden, 
inspiration og værktøjer indenfor området psykisk arbejdsmiljø når frem 
til de relevante målgrupper og kommer mest muligt i anvendelse.  

Målet med den skriftlige formidling på hjemmesider og i nyhedsbreve er 
at nå frem til flest mulige indenfor de relevante målgrupper med relevant 
viden fra branchefællesskabet til at forebygge problemer i det psykiske 
arbejdsmiljø. 

Målet med den mundtlige formidling på møder og konferencer er at 
inspirere målgruppen og afprøve konkrete værktøjsmetoder, så 
målgruppen bliver klædt på til at anvende disse på deres egne 
arbejdspladser – i samarbejdsfora eller med hele personalegruppen. 

Målet for aktiviteten er at påbegynde forberedelserne af nedenstående 
delaktiviteter, som også indgår i rådets aktivitetsplan for 2018: 

a) 2-dages konferencen om psykisk arbejdsmiljø:  
b) Fire temadage om mobning (i samarbejde med CABI): 

      c) Konference ”Det holdbare arbejdsmiljø….”: 

d) Lanceringsmøder ”Tidlig indsats i arbejdsmiljøgruppen...”: 
e) Lanceringskonference ”Styrk samarbejdet på universiteter”: 
f) Stressfrihverdag.dk  
g) Etsundtarbejdsliv.dk  

Aktiviteten er gået i gang og målet er delvis opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Det forberedende arbejde med konferencer, træf og møder samt 
hjemmesider sættes i gang. Det drejer sig om planlægning af indhold, 
plan for udsendelse af nyhedsbreve mv.  
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Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

At styregrupperne for aktiviteterne a), b), c) d) og e) drøfter tidspunkt og 
lokalitet, målgruppe og temaer for træf, konferencer mv. Dette vil fremgå 
af referater. 

At styregrupperne for aktiviteterne f) og g) har drøftet mulige temaer. 
Dette vil fremgå af referater. 

De endelige effektmål kan endnu ikke opgøres. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

100.000 kr. Der er ikke forbrugt midler. Aktiviteten fortsætter i 2018.  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

100.000 kr. år 1  
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5. Muskel & Skelet 
Branchefællesskabets budget for indsatsområdet Muskel og skelet: 3.058.195 kr. (Interne udgifter 1.007.454 kr. og eksterne udgifter: 2.050.741 kr.). 
Målet med aktiviteterne er at forebygge fysisk nedslidning og ulykker på grund af muskel- og skeletbelastninger. Muskel- og skeletområdet 
omhandler både risikofaktorer som fx forflytning, arbejdsstillinger og tunge løft samt organisatoriske emner som fx ledelse, kompetenceudvikling og 
arbejdsfordeling. 
 
Branchefællesskabets ønsker i 2017 at gennemføre 7 hovedaktiviteter indenfor området Muskel & Skelet som er: 

• Udvikling af værktøjer (a og b) til hhv. fremme af en forebyggelseskultur målrettet MED og AMO på forvaltningsniveau på kommunale og 
regionale arbejdspladser samt et værktøj til fastholdelse af medarbejdere med smerter målrettet ledere, arbejdsmiljø- og 
tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser. 

• Forflyt.dk – En hjemmeside om forflytning (personløft) målrettet ledere, forflytningsvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser, 
hvor der forekommer forflytning, samt interne og eksterne undervisere i forflytning. 

• Fagligt træf – træf for forflytningsvejledere. Træffet retter sig mod forflytningsvejledere, ledere, undervisere og koordinatorer i forflytning på 
arbejdspladser, hvor der foregår forflytning. 

• Kampagne om muskel- og skeletbesvær 
• Mus & skærm – i smartphonens og tablettens tidsalder – Om ergonomi i lyset af fremkomsten af nye medieplatforme. Aktiviteten er 

målrettet arbejdsmiljørepræsentanten, nærmeste leder og arbejdsmiljøgruppen på primært kontorarbejdspladser. 
• Kloge indkøb til kontoret – Om at foretage arbejdsmiljørigtige indkøb. Aktiviteten retter sig mod arbejdsmiljøgruppen og repræsentanten på 

særligt kontorarbejdspladser  
• Kropogkontor.dk – Hjemmeside og formidling af ergonomi til især kontorarbejdspladser. Aktiviteten er målrettet 

arbejdsmiljørepræsentanten, nærmeste leder og arbejdsmiljøgruppen på især kontorarbejdspladser. 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område MSB 
Titel og aktivitetsnr. 5.1 Udvikling af værktøj (17 T 14 og 17 T 15)  
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Værktøjer 
Værktøj A) Udvikling af værktøj til fremme af en forebyggelseskultur (17 
T 14) 
Baggrund: BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed udviklede i 2005 
og 2006 Forflytningsblomsten, som giver et overblik over de forhold der 
til sammen udgør forflytningskulturen på en arbejdsplads. 
Forflytningsblomsten bliver nu anvendt på mange arbejdspladser som 
ramme for udviklingen af politik, faglighed og forebyggelse i forbindelse 
med forflytninger. ”Blomsten” er også blevet anvendt i forhold til andre 
områder end forflytning, da de forhold som spiller ind på kulturen, er de 
samme som ved forflytning. 
 
Det centrale i arbejdet med Forflytningsblomsten har været dialogen 
mellem ledere og medarbejdere om forflytning på den enkelte 
arbejdsplads. 
 
I 2015 og 2016 udviklede BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed en 
metode og et værktøj, som skal hjælpe med at få forebyggelse af MSB på 
den strategiske dagsorden i MED/arbejdsmiljøorganisationen på 
arbejdspladserne. Værktøjet er testet i 2 kommunale ældreforvaltninger 
og på et hospital.  
 
Der er to elementer i det strategiske værktøj nemlig at bruge 
eksisterende data til drøftelse i MED af, hvordan organisationen kan lære 
af erfaringerne, så den fremover kan medvirke til at forebygge 
udviklingen af muskel- og skeletbesvær, samt at sætte mål for hvordan 
indsatsen kan forankres i hele organisationen. 
I forlængelse af disse 2 indsatser vil branchefællesskabet i 2017 udvikle 
konkrete værktøjer, som kan hjælpe arbejdspladserne med at fremme en 

I aktivitet A udarbejdes der en vejledning, der skal støtte 
arbejdspladserne i at udvikle en forebyggelseskultur i forhold til 
muskel- skeletbesvær. Det er nemlig vigtigt, at arbejdsplads sætter 
tidligt ind, før det begynder at gøre ondt i stedet for blot at reagere, 
når smerterne allerede er opstået. Vejledningen indeholder et konkret 
værktøj, der skal gøre arbejdspladsen i stand til at arbejde med deres 
kultur. Værktøjet er versioneret til henholdsvis et tavlemøde, et 
personalemøde og en personaledag og består af dialogkort, en 
skydeskive til prioritering og slutter af med en handleplan.  
 
I aktivitet B udarbejdes der en række webartikler om, hvordan 
arbejdspladsen kan fastholde og støtte medarbejdere med smerter. 
Artiklerne handler om faserne i fastholdelse samt om den fælles 
opgave med at fastholde og holde den gode tone blandt kollegerne for 
fastholdelse. Som supplement til artiklerne udarbejdes der et mindre 
dialogværktøj, der skal støtte arbejdspladserne med at fastholde 
medarbejdere med smerter.   
 
Begge aktiviteter er godt i gang og forventes afsluttet ultimo maj 2018, 
hvorefter de vil blive lanceret.  
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forebyggelseskultur i forhold til muskel- og skeletbesvær. Værktøjerne 
skal kunne bruges både centralt på MED-niveau og decentralt på den 
enkelte arbejdsplads 
 
Værktøj B) Inspiration til, hvordan arbejdspladsen kan fastholde og 
støtte medarbejdere med smerter (17 T 15) 
Baggrund: Medarbejdere med smerter er i fare for at blive sygemeldt og 
må nogle gange opgive at have fast tilknytning til arbejdspladsen. NFA har 
i flere forskningsprojekter beskæftiget sig med problematikken, så der vil 
være konkret viden at hente om, hvordan arbejdspladser kan arbejde 
med emnet. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Værktøj A: Målet med Udvikling af en forebyggelseskultur er at 
konkretisere, hvordan en arbejdsplads kan arbejde med at fremme en 
forebyggende arbejdspladskultur i forhold til muskel- og skeletbesvær.  
 
Målgruppe: Den umiddelbare målgruppe er 
MED/arbejdsmiljøorganisationen på forvaltningsniveau på kommunale 
arbejdspladser og tilsvarende niveau på regionale arbejdspladser, men vil 
blive vurderet og bestemt ved styregruppens løbende arbejde. 
 
Værktøj B: Målet med inspirationsmaterialet: At hjælpe og inspirere 
arbejdspladser, som har medarbejdere med smerter, så de kan støtte og 
fastholde deres tilknytning til arbejdspladsen. I inspirationsmaterialet 
skelnes ikke mellem, om smerterne er opstået i forbindelse med arbejdet 
eller har andre årsager. 
 
Målgruppe: Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter på offentlige 
arbejdspladser. 

Hvor vidt målet er nået, kan endnu ikke opgøres. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Værktøj A: Tiltag:  Med afsæt i dels Forflytningsblomsten dels i de 
værktøjer, som er udviklet og afprøvet ift. at få MSB på den strategiske 
dagsorden, udvikles et eller flere metoder og værktøjer. I første omgang 
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arbejdes med udvikling af metoder og værktøj inden for social- og 
sundhedssektoren. Metode/værktøj formidles til målgruppen via 
hjemmeside, sociale medier og nyhedsbreve 
 
Tegn: Branchefællesskabet vil gerne kunne registrere, at målgrupperne 
kender og anvender værktøjerne. 
 
Værktøj B: Tiltag: Udvikling af værktøj 
Tegn: Branchefællesskabet vil gerne kunne registrere, at målgruppen 
kender og anvender inspirationsmaterialet. 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Værktøj A: Effektmål: At der udvikles min. 1 metode/værktøj, som kan 
supplere de metoder/værktøjer, som allerede er udviklet til at fremme en 
forebyggelseskultur ift. MSB. I udviklingen af metode/værktøj inddrages 
en eller flere arbejdspladser til at kvalificere materialet inden det 
færdigudvikles. 
 
Evaluering: Der udarbejdes en digital evaluering i form af en pop-up 
undersøgelse på hjemmesiden, der skal gøre branchefællesskabet klogere 
på, hvordan materialet lever og om det bliver brugt. 
 
Værktøj B: Effektmål: Inspirationsmaterialet bliver omtalt i 3 antal 
nyhedsbreve, samt downloadet fra www.arbejdsmiljoweb.dk 250 antal 
gange et halvt år efter lanceringen. 
 
Evaluering: Opgøres ved hjælp af web-statistik. 

Kan endnu ikke opgøres, da aktiviteten ikke er færdig. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/
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Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

Budget værktøj for a: 512.553 kr. 
Budget værktøj b: 166.482 kr. 
Samlet budget: 679.035 kr. 

Der er anvendt 127.511 kr. til værktøj a. 
Der er anvendt 72.678 kr. til værktøj b. 
Aktiviteten fortsætter i 2018. Beløbet fremgår af aktivitetsarket for 
2018. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1:  
679.035 kr. 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område MSB 
Titel og aktivitetsnr. 5.2 Forflyt.dk og formidling (17 T 16)  
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmesideformidling: 
Baggrund: Forflyt.dk har i mange år varet formidlingsplatform om alt 
vedrørende forflytning (personløft). Hjemmesiden formidler viden, 
teknikker og inspiration om alt vedrørende forflytning. Hjemmesiden er 
meget anvendt og kendt blandt de ansatte, der arbejder med personløft i 
det daglige arbejde.  

BFAs hjemmeside om forflytning (personløft) er en specialiseret 
hjemmeside om god forflytningspraksis til glæde for de medarbejdere, 
der arbejder med forflytninger. 
 
I 2017 er der udgivet 4 nyhedsbreve om flg. emner:  
Forebyggelse af trykskader og sår, foromtale af Fagligt træf, om at tage 
godt imod ferieafløsere og sikre oplæring og instruktion samt et 
nyhedsbrev om en flerstrenget indsat i det forebyggende MSB-arbejde. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet med Forflyt.dk og formidling er at tilbyde ledere, 
arbejdsmiljørepræsentanter og forflytningsvejledere information om 
forflytning og muskel- og skeletbesvær i branchen samlet et sted. 
 
Målgruppe: Ledere, forflytningsvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter på 
arbejdspladser, hvor der forekommer forflytning, samt interne og 
eksterne undervisere i forflytning. 
 
Målet er desuden at vedligeholde og opdatere eksisterende materialer fx 
til brug if med koordinering omkring særlige indsatser med 

Målet for aktiviteten er nået. Dog er aktiviteten ikke afsluttet. 
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Arbejdstilsynet (initiativ 7), samt at følge op på AT-vejledninger, nye 
bekendtgørelser mv. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag:  Hjemmesiden forflyt.dk videreudvikles og vedligeholdes, så 
målgrupperne på en overskuelig måde kan finde alle de materialer, som 
Branchefællesskabet har om forflytning inden for emnerne: 
forflytningsteknik, indretning, hjælpemidler m.v. 
 
Der udsendes 6 – 8 nyhedsbreve om forflytning, hvor modtagerne af 
nyhedsbrevet får information om konferencer og publikationer, samt 
nyheder fra andre aktører om, hvad der rør sig i forhold til forflytning.  
 
Facebookgruppen ’Forflytning’ bruges løbende til information om indhold 
på forflyt.dk, samt til dialog med aktører inden for forflytning om 
udvikling af området. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Tegn, effektmål og Evaluering: De tegn aktiviteten skal give er en stigning 
i antallet af besøg på hjemmesiden på 8 % og stigning i antallet af 
abonnenter på 8 % sammenlignet med 2016. Opgøres ved optælling 
(webstatistik). Branchefællesskabet vil kontinuerligt sikre, at de 
arbejdsmiljøfaglige budskaber når stadig bredere ud (til flere og flere fra 
målgruppen. Der fås indblik i dette via antal af nyhedsbrevsabonnenter) 
og bliver læst af stadig flere (indblik i dette via antal, der åbner 
nyhedsbrevene og klikker på et eller flere links).  

Antallet af nyhedsbrevsmodtagere er i 2017 steget med 6,8 % fra 4351 
til 4648. At effektmålet på 8 % ikke er nået kan skyldes, at mange i den 
intenderede målgruppe allerede modtager nyhedsbrevet eller at målet 
var for højt.  
 
Antallet af totale besøg er til gengæld steget med 9,5 % fra 37.104 til 
40.634 totale besøg. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

141.482 kr. Der er anvendt 92.496 kr. Aktiviteten fortsætter i 2018, hvor der 
udarbejdes nyhedsbrevet, med forbedring af hjemmesiden samt social 
medieindsats. 

Budget for aktiviteten 141.482 kr.  
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fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 
Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område MSB 
Titel og aktivitetsnr. 5.3 Fagligt træf (17 t 17)  
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Konference/træf 
Baggrund: Fagligt træf er en 2-dages konference, som er blevet 
gennemført hvert år siden 2001. Konferencen blev startet som led i 
opbygningen af et landsdækkende netværk for forflytningsvejledere. 
Målet har været at supplere forflytningsvejledernes uddannelse med 
kompetencer inden for samarbejde, kommunikation og pædagogik, som 
er væsentlige opgaver i det daglige vejledningsarbejde. 

Fagligt Træf for forflytningsvejledere er en årlig aktivitet målrettet de 
medarbejdere, der arbejder med forflytninger. Det er særdeles 
populær aktivitet, som hurtigt bliver overtegnet. 
 
250 deltog i årets træf, som blev afholdt den 6.-7. september på 
Nyborg Strand. Deltagerne bestod overvejende af social- og 
sundhedsassistenter og hjælpere, som tilsammen udgjorde mere end 
halvdelen af deltagerne. Det er den samme fordeling som sidste år. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet med Fagligt træf er, at deltagerne får faglig optankning samt 
inspiration fra kolleger på andre arbejdspladser. 
Målgruppe: Forflytningsvejledere, ledere, undervisere og koordinatorer i 
forflytning på arbejdspladser, hvor der foregår forflytning. 

Målet er opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Fagligt træf er en konference over 2 dage, som veksler mellem 
plenumoplæg, workshops og videndeling mellem deltagerne. Målgruppen 
er forflytningsvejledere og andre med opgaver/ansvar i forhold til 
forflytning på sygehuse, i hjemmeplejen, på plejehjem og botilbud for 
personer med fysisk funktionsnedsættelse. 
 
Tegn: At deltagerne umiddelbart udtrykker tilfredshed med Fagligt træf, 
samt at de udtrykker at de har fået ny viden og inspiration. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål og evaluering: At der deltager 250 i Fagligt træf. Effekten måles 
ved optælling. 80 % af disse tilkendegiver i evalueringen, at de har fået 
inspiration og ny viden, som de kan bruge i praksis. Der udarbejdes et 
spørgeskema til evaluering af Fagligt træf. 

Der deltog 250 deltagere. Træffet fik en god evaluering. 87 % af de der 
besvarede evalueringsskemaet tilkendegiver, at de kan bruge den 
viden de har fået i praksis. Målet var 80 %. 
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Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

326.150 kr. + 1.095.000 i forventede indtægter Der er anvendt 1.425.243 kr. Aktiviteten er afsluttet. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1:  
326.150 kr. + 1.095.000 i forventede indtægter 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område MSB 
Titel og aktivitetsnr. 5.4 Ændring af kampagne om MSB – fortsættelse (17 T 18) Nyt navn: 

Opdatering af ’Lad dog barnet’ (17 T 18) 
 

Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Styregruppen for MSB (social- og sundhedsområdet) har ønsket at ændre 
aktiviteten fra en kampagne, der skal sætte fokus på en flerstrenget 
indsats i forbindelse med muskel- og skeletbesvær, til et faglig 
indholdsmæssig revidering af vejledningen ”Lad dog barnet”.  
 
Årsagen er, at kampagneaktiviteten skulle bygge videre på erfaringerne 
fra den kampagne, der netop er blevet lanceret. Styregruppen vurderer, 
at det giver bedst mening at gennemføre en opfølgende kampagne, gerne 
med udgangspunkt i konkret praksiseksempler, når erfaringerne med den 
første del af kampagnen kan høstes.  
 
Et forslag til en fortsættelse, vil i givet fald blive indarbejdet i 
aktivitetsplanen for 2019. 
 

Fortsættelse af kampagnen om MSB, blev  forbindelse med 
opdateringen af aktivitetsplanen for 2017 i oktober ændret til at 
opdatere vejledningen ”Lad dog barnet”. 
 
Der er indgået aftale med eksterne konsulenter om at påbegynde 
revideringen af vejledningen samt relaterede sider på 
www.arbejdsmiljoweb.dk. Der er ligeledes truffet aftale om at få 
foretaget en ergonomifaglig vurdering af to af de videoer, der er på 
hjemmesiden for at få vurderet, om de fortsat kan anvendes, eller om 
der skal udarbejdes nye. 
 
Aktiviteten forventes færdig medio 2018. 
 
 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/
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Vejledning ”Lad dog barnet” fra 2007 handler om gode ergonomiske 
vaner på det pædagogiske område, som kan fremme barnets 
handlekompetence og samtidigt beskytte medarbejderne mod MSB og 
fysisk nedslidning.  
 
Medarbejderne kan passe på egne rygge, skuldre, nakke, knæ ved at lade 
barnet gøre selv i stedet for at løfte bære osv. Vejledningen sætter fokus 
på at bruge det pædagogiske arbejder med barnet til gavn for 
medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø.  
Vejledningen og de tilhørende sider på arbejdsmiljoweb.dk er stadigt 
meget aktuelt men der er sket en del udvikling på feltet siden. 
 
Vejledningen trænger således til opdatering for at følge med den 
udvikling, der er sket på området siden 2007. I forbindelse med 
opdateringen vil citater og praksiseksempler fornyes og der tilføjes et nyt 
kapitel målrettet den nye medarbejder.  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet med aktiviteten er er opdatere og revitalisere en stadigt relevant 
og efterspurgt vejledning. 
 
Målgruppen er medarbejdere på det pædagogiske område, samt ledere 
på dette område og pædagogisk undervisning  

Målet er endnu ikke opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Ved at vejledningen bliver indholdsmæssigt opdateret som beskrevet 
ovenfor og ved at den markedsføres via organisationernes og egne 
medier.  

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Vejledningen downloades 1600 gange et år efter relanceringen. Opgøres 
via web-statistik 
 
10 daginstitutioner tilkendegiver, at de finder vejledningen anvendelig. 
Dette opgøres ved at sende det opdaterede materiale ud i afprøvning og 
efterfølgende sende et spørgeskema ud til de medvirkende institutioner.  

Kan endnu ikke opgøres. 

Deltagelse af andre  %  
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branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 
Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

239.978 kr. Der er anvendt 108.830 kr. Aktiviteten fortsætter i 2018. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1:  
239.978 kr. 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område MSB 
Titel og aktivitetsnr. 5.5 Mus & skærm – i smartphonens og tablettens tidsalder (17 T 19)  
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Materiale 
Baggrunden for aktivitetsforslaget er todelt:  
1) Arbejdsmiljøopgaven: Arbejde ved skærm, mus og tastatur er et 

grundvilkår i kontorarbejdet og kan give gener for øjne, hovedpine, 
gener i nakke, skulder eller arme. Samtidig åbner nye teknologier for 
nye arbejdsvaner, som kan inddrages i Branchefællesskabets 
vejledning for at forebygge gener afledt af arbejdet med disse. 

2) Formidlingsopgaven: Det forhenværende BrancheArbjedsmiljøRåd 
Finans / Offentlig Kontor & Administration har også tidligere 
prioriteret både oplysende materiale og opmærksomhedsskabende 
kampagnematerialer. Nogle af disse stammer helt tilbage fra 2003, og 
det er derfor på tide at sikre deres opdatering og fortsatte relevans. 

Det er blevet vurderet som præmis for aktiviteten, at det er 
begrænset, hvor meget viden der er, om hensigts- og uhensigtsmæssig 
ergonomisk brug af tablets og smartphones, hvorfor styregruppen 
vægter at have fokus på at formidle gode/sunde vaner, på at begrænse 
arbejdstiderne i samme stilling – samt på at inspirere til dialog på 
arbejdspladsen om, hvordan de får en god snak om temaet. 
  
Det bliver desuden overvejet, om formidlingen kan afspejle temaet og 
foregå digitalt, evt. i pop-up form og/eller som quiz. Indholdsmæssigt 
kan der være fokus på: 
- ’Mus og skærm-classic’ (Kort opsummering med henvisning til al 

den eksisterende, gode og allerede publicerede viden) 
- ”I tablettens og smartphonens tidsalder” med udpegning af 

opmærksomhedspunkter: Hvad ved vi? Og hvad ved vi ikke? 
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- Kultur- og adfærds-dimensionen omkring brug af mus, skærm, 
tablet og smartphone som arbejdsredskaber: Hvad skal vi tale om, 
når vi skal tale om det her emne? 

Drøftelse af aktivitetens indhold og fokus pågår. Aktiviteten forløber 
frem til medio 2018. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet for aktiviteten er a: at sikre opdateret viden om skærmarbejdet, 
der dækker alle relevante arbejdsredskaber i kontorarbejdet – og b: at 
den opdaterede viden når frem til de arbejdsmiljøansvarlige og 
arbejdsmiljøgrupperne på kontorarbejdspladser i den offentlige sektor, 
således at gener i skærmarbejdet kan forebygges for især de 
kontoransatte. 
 
Målgruppe: Aktiviteten har fokus på at sikre godt fysisk arbejdsmiljø for 
de kontoransatte. En vigtig modtagergruppe/’bærer’ af budskabet og på 
at handle på det er hhv. arbejdsmiljørepræsentanten, nærmeste leder og 
den lokale arbejdsmiljøgruppe. 

Kan endnu ikke opgøres. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Modtagergruppen griber materialet, når det er klart; orienterer sig 
i det; drøfter det i regi af arbejdsmiljøorganisationen og tager stilling til, 
om det giver anledning til opfølgning på den enkelte arbejdsplads. 
 
Tegn: Branchefællesskabet anskuer opgaven som en vidensopgave; 
opgaven er at tilbyde den relevante og opdaterede viden ud til 
arbejdsmiljørepræsentanten, nærmeste leder og den lokale 
arbejdsmiljøgruppe, så de kan sikre, at det bringes i anvendelse i forhold 
til de kontoransatte.  
- Et tegn på, at vi lykkes med opgaven, er således, at materialet 

downloades og købes.  
- Et andet tegn vil være, at arbejdsmiljøgruppen er bekendt med 

materialets eksistens.  
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- Et tredje at arbejdsmiljøgruppen har drøftet materialet og taget 
stilling til, om det giver anledning til opfølgning i forhold til de 
kontoransatte, der har berøring med.  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål: 1000 downloads et år efter udgivelsesdato. 
 
Evaluering: Der vil blive evalueret på downloads og køb, som en indikator 
på udbredelsen. 

Der følges op på dette senest et år efter lanceringen, som endnu ikke 
er sat i gang, da aktiviteten ikke er færdiggjort. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

282.964 kr. Der er anvendt 137.978 kr. Aktiviteten fortsætter i 2018. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
282.964 kr.  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område MSB 
Titel og aktivitetsnr. 5.6 Kloge indkøb til kontoret (17 T 20)   
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Materiale 
Baggrunden for aktivitetsforslaget er todelt:  
1) Arbejdsmiljøopgaven: Rammerne for det daglige arbejde på kontoret 

bliver sat allerede, når møbler og udstyr købes hjem. Derfor bør 
arbejdsmiljøet tænkes med allerede i indkøbsfasen. 

2) Formidlingsopgaven: Det forhenværende BrancheArbejdsmiljøRåd 
Finans / Offentlig Kontor & Administration har tidligere prioriteret 
både oplysende materiale og opmærksomhedsskabende 

Aktiviteten er tænkt som en revitalisering og nyhedsbrevsformidling af 
et ældre BAR FOKA-materiale (fra 2002) med fokus på formidling af 
gode eksempler og erfaringer fra kommunale, regionale og statslige 
kontorarbejdspladser.  
 
Styregruppen har vurderet, at aktiviteten skal have fokus på at 
formidle gode erfaringer om, hvordan arbejdsmiljøhensyn inddrages i 
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kampagnematerialer. Den nuværende publikation stammer fra 2004, 
og det er derfor nødvendigt at sikre, at det er opdateret.  

indkøbs til kontorarbejdspladsen fx. i form af politikker, praksisser eller 
processer. Det er blev pointeret, at aktiviteten skal rette sig mod 
virksomhedernes strategiske niveau, hvis der skal være en chance for 
at påvirke indkøbsprocesserne med arbejdsmiljøbudskaber. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet for aktiviteten er at medvirke til, at arbejdsmiljøhensyn indgår som 
parameter, når der indkøbes arbejdsudstyr og møbler på 
kontorarbejdspladsen. Materialet skal inspirere til, hvordan det kan 
foregå. 
 
Målgruppen er arbejdsmiljøgruppen og –repræsentanten, der skal klædes 
på med gode argumenter til at få  arbejdsmiljøhensyn prioriteret ved 
indkøb af arbejdsudstyr og møbler. 

Målet er opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Der bliver udarbejdet et hjemmesidetema på Kropogkontor.dk, hvor 
artikler og tema fra rådets eksisterende materiale opdateres og gøres 
tidssvarende.  
 
Artiklerne i hjemmesidetemaet formidles i et nyhedsbrev fra 
hjemmesiden Kropogkontor.dk. 
 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål og evaluering: 1000 har læst en eller flere artikler fra 
hjemmesidetemaet et år efter lancering. Opgøres via web-statistik. 

Temaet blev lanceret via Krop og kontor-nyhedsbrevet 5. oktober 2017 
og har ved årsskiftet modtaget 1.480 besøg siden lanceringen. Temaet 
har desuden været lanceret via Arbejdsmiljøwebs nyhedsbrev og på 
BFAs sociale medier (LinkedIn og Facebook). Effektmålet er således 
nået. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  



 
 

56 
 

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

99.974 kr.  Der er anvendt 74.063 kr. Aktiviteten er afsluttet og de resterende 
midler ønskes anvendt på aktiviteten ”Mus og skærm i tablettens 
tidsalder” (17 T 19). Se endvidere aktivitetsark 2017. 
 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
99.974 kr. 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område MSB 
Titel og aktivitetsnr. 5.7 Kropogkontor.dk (17 T 21)   
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidling af viden via hjemmeside mv. 
Baggrund: Ergonomi er et vigtigt forebyggelsesområde i 
arbejdsmiljøarbejdet på kontorarbejdspladser. Arbejdsstillinger, løft, træk 
og skub samt skærmarbejde optræder fortsat blandt Arbejdstilsynets 
tilsynsreaktioner. Hjemmesiden kropogkontor.dk er en platform for at 
sikre opdateret viden til arbejdsmiljøgrupperne og arbejdspladserne, når 
det kommer til ergonomi og forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i 
det stillesiddende arbejde. Hjemmesidens nyhedsbreve er samtidig med 
til, til stadighed, at inspirere og påminde arbejdsmiljøgrupperne om at 
holde fokus på indsatsen. 

Der er aftalt seks nyhedsbreve med temaerne: 
- Skab aktivitet på kontoret i vintermånederne 
- Nudging – et værktøj til bedre arbejdsmiljø 
- Ergonomi ved bord, stol og skærm 
- Kloge indkøb til kontoret 
- Etik i sundhedsfremmen 
- Mus & skæm – i smartphonens og tablettens tidsalder (lancering af 

ovennævnte tema. Dette er ikke udsendt, da aktiviteten stadig 
pågår) 

 
Derudover eksperimenteres der med øvelses-instruktionsvideoer til 
bevægelse på kontoret med sekretariatets og ansatte i SPARK 
(Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommuner) , der instruerer og 
illustrerer.  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  
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Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet for aktiviteten er inspirere til fortsat fokus på ergonomiindsatsen 
på kontorarbejdspladser ved løbende at give input til fokuspunkter samt 
hvordan opgaven kan gribes an. 
 
Målgruppe: Aktiviteten har fokus på at sikre godt fysisk arbejdsmiljø for 
især de kontoransatte. En vigtig modtagergruppe/’bærer’ af budskabet 
og på at handle på det er hhv. arbejdsmiljørepræsentanten, nærmeste 
leder og den lokale arbejdsmiljøgruppe. 

Målet er opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag i forhold til branchefællesskabet: Branchefællesskabet producerer i 
2017 seks nyhedsbreve og opdaterer hjemmesiden Kropogkontor.dk med 
ny viden. Branchefællesskabet formidler nyhedsbrevene direkte til 
nyhedsbrevsmodtagerne samt via de enkelte organisationer. 
 
Tiltag i forhold til målgruppen: Den kontoransatte selv kan bruge 
nyhedsbrevene til at give sit arbejdsmiljø et servicetjek; 
arbejdsmiljøgruppen kan bruge dem til som inspiration til fokuspunkter i 
arbejdsmiljøindsatsen på kontorarbejdspladsen. 
 
Tegn: Branchefællesskabet anskuer opgaven som en vidensopgave; 
opgaven er at tilbyde den relevante og opdaterede viden til 
arbejdsmiljørepræsentanten, nærmeste leder og den lokale 
arbejdsmiljøgruppe, så de kan sikre, at det bringes i anvendelse i forhold 
til de kontoransatte. Et tegn på, at vi lykkes med opgaven, er således, at 
nyhedsbrevene åbnes og læses.  
 
Samtidig er der et langsigtet strategisk arbejde i at sikre kendskabet til 
Branchefællesskabets vejledning og værktøjer indenfor ergonomi. Det er 
et særskilt formål med aktiviteten at sikre, at denne viden når stadig 
bredere ud (til flere og flere fra målgruppen; indblik i dette via antal af 
nyhedsbrevsabonnenter) og bliver læst af stadig flere (indblik i dette vil 
antal, der åbner nyhedsbrevene og klikker på et eller flere links).  

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål: 10 % stigning i besøg og nyhedsbrevsabonnenter. 6 
nyhedsbreve. Min. 30 % åbner og 10% klikker på nyhedsbrevsartikler. 
 

Antallet af nyhedsbrevsabonnenter er steget med 5% fra 5.499 til 
5.800. Dermed nås målet ikke, hvilket kan hænge sammen med dels 
det udskudte nyhedsbrev og dels måske, at en del af den tidligere 
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Evaluering: 
Branchefællesskabet evaluerer på: 

- Nyhedsbrevsabonnenter – som en indikation på udbredelsen til 
målgruppen 

- Hvor mange der åbner og læser nyhedsbrevene - som en 
indikation på dens relevans for målgruppen 

Antal besøg på hjemmesiden – som en indikation på dens relevans for 
målgruppen. 

brugergruppe af nyhedsbrevet (arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i 
finanssektoren) bliver mindre eksponeret for nyhedsbrevet grundet 
den nye opdeling af BFA’erne. 
 
Besøgstalmæssigt er hjemmesiden faldet med 8% fra 24.166 til 22.292. 
Årsagerne kan tænkes at være de samme, som angivet ovenfor.  
 
Alle de fem udsendte nyhedsbreve er blevet åbnet af flere end 30% af 
modtagerne (fra 30,8% - 32,8%). Til gengæld er ingen af 
nyhedsbrevene blevet klikket på af 10%; det varierer fra 9,9% med 
marts-nyhedsbrevet til 3,6% i oktober-nyhedsbrevet om kloge indkøb 
til kontoret. Måltallet for sidstnævnte er dog opfyldt i form af besøg til 
temaet via andre kilder (Arbejdsmiljøwebs nyhedsbrev og sociale 
medier). De fire øvrige nyhedsbreve varierer fra 7 - 9,9%. Alt i alt kan 
interessen for at åbne nyhedsbrevene altså styrkes, og i 2018 sigtes 
mod en omstrukturering af hjemmesiden med henblik på at øge dens 
relevans og brugbarhed. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

93.611 kr. Der er anvendt 84.052 kr. Aktiviteten fortsætter i 2018, hvor der bla. 
skal arbejdes med en omstrukturering af hjemmesiden. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1:  
93.611 kr. 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område MSB 
Titel og aktivitetsnr. 

5.8 MSB – Det direkte møde og formidling – et forprojekt MSB (17 T 32) 
 

Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

MSB – Det direkte møde og formidling er branchefællesskabets 
formidlingsaktivitet specielt målrettet MSB-området. Aktivitetens fokus 
er forskellige formidlingsindsatser med fokus på MSB. Det sker på 
konferencer og træf samt på fællesskabets digitale platforme.  
 
Målet for aktiviteten er at påbegynde forberedelserne af nedenstående 
delaktiviteter, som også indgår i rådets aktivitetsplan for 2018: 
 
Det drejer sig om flg. delaktiviteter: 

a) Fagligt Træf for forflytningsvejledere 
b) Drift og udsendelse af nyhedsbreve i tilknytning til hjemmesiden 

Forflyt.dk 
c) Drift og udsendelse af nyhedsbreve i tilknytning til hjemmesiden 

Kropogkontor.dk 

(Aktiviteterne a og b er er forankret i styregruppen MSB på social- og 
sundhedsområdet og aktivitet c er forankret i styregruppen på kontor- og 
administrationsområdet) 

Det forberedende arbejde med konferencer, træf og møder samt 
hjemmesider er gået i gang.  

Styregruppen har påbegyndt forberedelsen af Fagligt træf 2018 og har 
drøftet mulige emner til workshops. 
 
Der er taget kontakt til et konferencested for at sikre, at de nødvendige 
lokaler er til rådighed. Konferencestedet er reserveret. 
 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Grundtanken med aktiviteten er at sikre, at branchefællesskabets viden, 
inspiration og værktøjer når frem til de relevante målgrupper og kommer 
mest muligt i anvendelse.  

Målet er endnu ikke opnået. 
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Målet med den skriftlige formidling på hjemmesider og i nyhedsbreve er 
at nå frem til flest mulige indenfor de relevante målgrupper med relevant 
viden fra branchefællesskabet til at forebygge MSB problemer. 

Målet med den mundtlige formidling på møder og konferencer er, at 
inspirere målgruppen og afprøve konkrete værktøjsmetoder, så den 
bliver klædt på til at anvende disse på deres egne arbejdspladser – i 
samarbejdsfora eller med hele personalegruppen. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Det forberedende arbejde med konferencer, træf og møder samt 
hjemmesider sættes i gang. Det drejer sig om planlægning af indhold, 
plan for udsendelse af nyhedsbreve mv. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

At styregrupperne for aktiviteterne a), drøfter tidspunkt og lokalitet, 
målgruppe og temaer for træf, konferencer mv. Dette vil fremgå af 
referater. 

At styregrupperne for aktiviteterne b) og c) har drøftet mulige temaer. 
Dette vil fremgå af referater. 

Dele af aktiviteten er gået i gang, men er endnu ikke afsluttet. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

100.000 kr. Der er ikke anvendt midler i 2017. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 
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6 ULYKKER 
Budget for indsatsområdet ulykker: 449.938 kr. (Interne udgifter: 236.938 kr. og eksterne udgifter: 213.000 kr.) Aktiviteten Konflikter og vold er 
placeret under psykisk arbejdsmiljø. 
 
Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration ønsker i 2017 at gennemføre nedenstående to aktiviteter i forhold til 
ulykker. Derudover er der aktiviteter inden for hovedområderne Psykisk arbejdsmiljø (voldsforebyggelse) og Muskel- og skeletbesvær, der medvirker 
til at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Sidstnævnte er beskrevet under ”psykisk arbejdsmiljø”. 
 

• Sikkerhedstiltag, der virker 
• Fald og snublen – en opmærksomhedsindsats. En aktivitet for ansatte der arbejder indenfor BrancheFællesskabets arbejdspladser. 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Ulykker 
Titel og aktivitetsnr. 6.1 Fald- og snubleulykker – Tiltag der virker (17 T 22)   
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Materiale 
Baggrund: BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed indledte i 2016 
en aktivitet om forebyggelse af fald- og snubleulykker på hospitaler med 
afsæt i virkemidler, som forskningen viser virker, herunder at integrere 
organisatoriske, kulturelle og strukturelle tiltag.  
I 2017 vil aktiviteten fortsætte indenfor rammerne af det nye 
branchefællesskab med fokus på forebyggelse af fald- og snubleulykker 
inden for andre brancheområder. Indledningsvis gennemføres en analyse 
af data fra Arbejdstilsynet på fald- og snubleulykker på plejecentre og 
døgntilbud (analysen af data på daginstitutionsområdet blev udført i 
slutningen af 2016). Materialer og løsninger fra hospitalsindsatsen 
videreføres i en lignende indsats på daginstitutionsområdet samt på 
plejecentre og døgntilbud.  

BFA har løbende arbejdet på markedsføring af dets indsatser målrettet 
fald- og snubleulykker. En indsats på hospitalsområdet har været online 
siden starten af året 2017 mens dag- og fritidstilbud blev lanceret ultimo 
august.  
 
Der er udarbejdet lignende indsatser til henholdsvis døgntilbud og 
plejecentre. Lanceringen skubbet til start 2018 pga. julen, så 
downloads kan endnu ikke opgøres.  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet med aktiviteten er at der bliver udarbejdet en materialepakke 
indeholdende forskellige virkemidler til daginstitutionsområdet samt til 
plejecentre og døgntilbud. 
 
Målgruppe: Aktiviteten målrettes målgrupper både det strategiske og 
lokale niveau i de udvalgte brancher. 

Målet er opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag:  
• At udarbejde en analyse af data om fald- og snubleulykker fra 

Arbejdstilsynet på områderne plejecentre og døgntilbud.  
• At overføre konklusionerne fra analysen/analyserne til en 

materialepakke målrettet det strategiske og lokale niveau i de 
udvalgte brancher.  
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• At formidle materialepakkerne via organisationerne og 
fællesskabets medier til relevante målgrupper. 

 
Tegn: Et stigende antal besøg på de sider på arbejdsmiljoweb.dk, som 
omhandler fald- og snubleulykker. 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål: At der er udarbejdet en materialepakke til henholdsvis 
dagtilbud- og fritidsordninger samt til døgntilbud og plejecentre. 
Materialepakkerne skal ved udgangen af året samlet set have haft 1.000 
downloads og dé sider på arbejdsmiljøweb.dk, der handler om fald og 
snublen, skal have haft 3.000 besøg. 
 
Evaluering: Der måles på antal downloads og besøg på arbejdsmiljoweb 
med webstatistik ved årets udgang. Der er udført en tidlig evaluering i 
form af en mini-enquete blandt hospitaler og erfaringerne er draget ind i 
indsatserne til dagtilbud- og fritidsordninger samt til døgntilbud og 
plejecentre.  
 

Effektmålet har ikke kunnet opgøres idet indsatsen blev lanceret i 
januar 2018. Der redegøres for effektmålene i forbindelse med 
redegørelsen for 2018.  
 
Downloads pr 31.01.2018 er:  
Døgntilbud kampagne 74 downloads 
Plejecentre kampagne 31 downloads 
     
Samlet antal besøg på siderne om fald- og snubleulykker: 13.688. 
 
 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

356.753 kr. Der er anvendt 363.238 kr. Aktiviteten er afsluttet. Der redegøres for 
effektmålene i forbindelse med redegørelsen for 2018.  Merforbruget 
er dækket fra aktiviteten ”Fald og snublen – en formidlingsindsats (17 T 
23). Se Aktivitetsark 2017. 
 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
356.753 kr. 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Ulykker 
Titel og aktivitetsnr. 6.2 Fald og snublen – en formidlingsindsats (17 T 23)  
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidlingsindsats 
Baggrund: Fald og snublen er et arbejdsmiljøproblem, som ofte overses. 
Det rammer alle jobgrupper og resulterer ofte i længere tids sygefravær. 
På hospitaler udgør fald og snubleulykker 33% af de ulykker der sker. I 
folkeskoler er tallet 33 % og på kontorarbejdspladser omkring 26 %. 
Heldigvis er der mange lavthængende frugter man kan gribe ud efter, i 
forhold til at undgå ulykkerne. Arbejdstilsynet har foreslået at der sættes 
fokus på dette oversete emne.  

For at understøtte Arbejdstilsynets vejledning af arbejdspladserne samt 
de udvidede risikobaserede tilsyn, er der sat følgende i værk i 2016:  

- På arbejdsmiljøweb.dk bliver der udarbejdet konkrete 
branchespecifikke anvisninger til at udgå de mest forekommende 
fald- og snubleulykker inden for de tre overordnede 
brancheområder.  

- BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed har der ud over 
igangsat et projekt, hvor arbejdspladsen med udgangspunkt i det 
færdige materiale skal kunne indgå i dialog og samarbejde med 
henblik på at sætte fokus på ulykkesforebyggelsen med 
udgangspunkt i fald- og snubleulykker.  

De to indsatser skal i denne særlige indsats formidles på samtlige af 
branchefællesskabets medier samt via organisationerne og 
samarbejdspartnere. Derudover skal der udarbejdes der et 
formidlingsprodukt, som bedst muligt formidler de to indsatser til 
arbejdspladserne.  

Produktet vil være 3-4 grafiske elementer indeholdende en blanding af 
grafik og illustrationer fra de forskellige fald- og snubleindsatser, som vil 
kunne anvendes på de sociale medier og i nyhedsbreve. Grafikken skal 

Som en del af aktiviteten er der udarbejdet tre grafiske elementer, som 
indeholder en blanding af grafik og illustrationer fra fald- og 
snubleindsatserne på henholdsvis hospitaler, dag- og fritidstilbud, 
døgntilbud og plejecentre. De grafiske elementer anvendes på de 
sociale medier og i nyhedsbreve i løbet af første halvår 2018. Grafikken 
skaber opmærksomhed ved at vise flere udvalgte illustrationer af 
branchenære risikofaktorer og henviser til 
www.arbejdsmiljoweb.dk/faldulykker, hvor de enkle metoder til 
arbejdspladserne er placeret.  

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/faldulykker
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skabe opmærksomhed ved at vise flere udvalgte illustrationer af 
branchenære risikofaktorer og henvise til 
www.arbejdsmiljoweb.dk/faldulykker, hvor de forskellige målrettede 
materialer er placeret.   

Alle materialer fra aktiviteten med indsats om fald- og snubleulykker 
målrettet daginstitutioner, plejecentre og døgntilbud vil få egen omtale 
som vanligt ved lancering af nye materialer.  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet for aktiviteten er, at skabe en større opmærksomhed omkring 
forebyggelsen af fald- og snubleulykker på arbejdspladserne samt at 
skabe kendskab til Branchefællesskabets gode råd og materiale på 
området. 

Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanten, nærmeste leder, den lokale 
arbejdsmiljøgruppe samt Arbejdstilsynets tilsynsførende. Der ud over 
generelt alle ansatte og almindeligt interesserede, da alle har en opgave 
med, at ulykker forebygges. 

Kan endnu ikke opgøres. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Målgruppen gøres gennem særlige grafiske elementer med de 
mest aktuelle fald- og snubleulykker opmærksom på 
BrancheFællesskabets materialer og gode råd. Det skal give en 
nysgerrighed, så målgruppen orienterer sig i materialet, drøfter det i regi 
af arbejdsmiljøorganisationen og tager stilling til, om det giver anledning 
til opfølgning på den enkelte arbejdsplads. 

 

Tegn: Branchefællesskabet vil kunne registrere at de sider, hvor 
branchefællesskabets materialer om fald og snublen er samlet, vil opleve 
stigende besøg. Ligeledes vil der kunne registreres interesse og aktivitet 
på de sociale medier. Endelig vil vi i dialog med AT indhente viden om 
materialets anvendelighed i forbindelse med tilsynsbesøg og således få 

 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/faldulykker
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feedback på, om materialet kan anvendes og bliver anvendt af denne 
målgruppe. 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Evaluering: Der måles på antal besøg, delinger og ’likes’ på hhv. 
hjemmeside og sociale medier. 

Effektmål: 3000 besøg på de sider på arbejdsmiljøweb.dk, der handler om 
fald og snublen. På de sociale medier skal formidlingsindsatsen give 
anledning til 1000 interaktioner og 20.000 eksponeringer. Effekten 
opgøres ved webstatik. 

Der kan ikke måles på effektmålene af aktiviteten før andet halvår af 
2018 er gået. Der redegøres for effektmålene i forbindelse med 
redegørelsen for 2018.   

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

93.186 kr. Der er anvendt 73.997 kr. Aktiviteten fortsætter i 2018, hvor midlerne 
bl.a. anvendes til betalt annoncering.  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
93.186 kr. 
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7. Kommunikation 
Branchefællesskabets budget på kommunikationsområdet udgør 2.008.947 kr. (Interne udgifter 1.128.247 kr. og eksterne udgifter: 880.700 kr.). 
 
God og klar kommunikation til tiden, når brugerne har behov for det, og på de medier de benytter, er omdrejningspunktet i Branchefællesskabets 
kommunikationsaktiviteter.  

Det er vigtigt at Branchefællesskabets værktøjer er tilgængelige og synlige for dem, som skal omsætte værktøjerne til konkrete forbedringer af 
arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser. Det kræver synlighed af flere kanaler, og derfor er tilstedeværelsen og formidlingen af fællesskabets 
aktiviteter og indsatser, på de medier som målgruppen benytter, stærkt prioriteret.  

Branchefællesskabet prioriterer udviklingen af hjemmesiden arbejdsmiljøweb.dk og de særligt brancherettede datterhjemmesider, da de er centrale i 
arbejdet med at gøre fællesskabets værktøjer og indsatser synlige og tilgængelige for målgruppen. Også de sociale medier udgør en vigtig del af 
formidlingsindsatsen, da de ud over at øge synligheden af fællesskabets indsatser også formår at invitere brugerne til dialog samt at etablere kontakt 
til nye dele af målgruppen.  

Ud over den digitale formidling prioriterer Branchefællesskabet det direkte møde med målgruppen på messer og konferencer. Det giver mulighed for 
at møde målgruppen ansigt til ansigt, for dermed at kunne dele værktøjer og vejledninger ud i fysiske eksemplarer, som rammer ind i 
arbejdspladsernes aktuelle arbejdsmiljøindsatser og situation.  

Branchefællesskabets ønsker i 2017 at gennemføre 3 hovedaktiviteter inden for kommunikationsområdet. 
 

• Web – Arbejdsmiljøweb – Drift og udvikling af Branchefællesskabets hjemmesider samt platform for information og markedsføring af 
dets aktiviteter.  

• Sociale Medier – Synlighed og proaktiv tilstedeværelse på de sociale medier.  
• Messer og konferencer – Dialog med målgrupperne og beslutningstagere på messer og konferencer  
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Kommunikation 
Titel og aktivitetsnr. 7.1 Web – Arbejdsmiljøweb.dk (17 T 24)   
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmeside 
Baggrund: Den digitale formidling via hjemmesider og nyhedsbreve har 
været stærkt prioriteret af BrancheArbejdsmiljøRådene og vil fortsat 
være det i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for velfærd og Offentlig 
administration. Medierne giver mulighed for at gøre værktøjer og 
indsatser tilgængelige og synlige på to af de medier, som målgruppen 
benytter: Hjemmesider og nyhedsbreve.  
De tre BrancheArbejdsmiljøRåd (3BAR) har i mange år drevet udviklet 
arbejdsmiljøweb.dk, udgiver tilsammen ni nyhedsbreve og ti særligt 
brancherettede datterhjemmesider. Det samarbejde har blandt andet 
været med til at sikre, at rådenes hjemmesider i 2016 havde mere end 
halv million besøg samt knap 100.000 downloads af værktøjer og 
vejledninger. Specielt arbejdsmiljøweb.dk er i dag et meget besøgt og 
synligt ressourcested for målgruppen.  
Hjemmesiderne er optimeret, så de udnytter og tilbyder de nyeste 
muligheder, som den teknologiske udvikling tilbyder. Blandt andet i form 
af skabe en mere målrettet og relevant kommunikation for brugerne.  
BrancheArbejdsmiljøRådene har i flere år samarbejdet med Industriens 
BrancheArbejdsmiljøRåd og BrancheArbejdsmiljøRådet Bygge & Anlæg 
om drift og udvikling af teknikken bag hjemmesiderne. Dette samarbejde 
fortsætter inden for rammerne af Branchefællesskabet. 

Branchefællesskabets materialer formidles via deres fælles 
hjemmeside www.arbejdsmiljøweb.dk, som også indeholder viden om 
en lang række branchespecifikke emner. Rådenes i alt 11 hjemmesider 
har samlet set oplevet en stigning på 6 % i antallet af besøgende, 
hvilket giver et samlet besøgsantal på 583.885 besøg i 2017 mod 
551.271 året før.  

Der er i 2017 blevet arbejdet med en lang række forbedringer af 
hjemmesiderne, som bl.a. omhandler udvikling af brugervenligheden, 
søgemaskineoptimering og markedsføring. Der arbejdes også løbende 
med mere målrettet kommunikation med udgangspunkt i digital data. 
Derudover er de tre hjemmesider www.bar-sosu.dk, www.bar-foka.dk 
og www.bar-uf.dk blevet nedlagt og alle digitale platforme er blevet 
opdateret med det nye navn og logo for Branchefællesskabet, der blev 
lanceret i starten af året bl.a. med en animationsfilm, der blev set hele 
28.000 gange. 

BFAs nye logo og navn blev lanceret d. 27. februar 2017 med en 
pressemeddelelse, omtale i Nyhedsbrevet Godt Arbejdsmiljø samt på 
de sociale medier. Lanceringen fik som planlagt sin største medgang på 
Facebook, hvor der blev udarbejdet en animationsfilm, der forklarer, 
hvordan de tre råd forenes i ét. Over 110.000 brugere blev eksponeret 
for animationsfilmen og den blev set hele 28.000 gange med over 
7.700 minutters afspilning. Derudover er der løbende blevet arbejdet 
over året med at implementere det nye logo og navn på 
branchefællesskabets platforme.  
 
Der er også blevet arbejdet med opfølgning på brugertesten fra 
december 2016. Arbejdet har medført en lang række tekniske og 

http://www.arbejdsmilj%C3%B8web.dk/
http://www.bar-sosu.dk/
http://www.bar-foka.dk/
http://www.bar-uf.dk/
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indholdsmæssige ændringer på hjemmesiderne, der gør dem mere 
brugervenlige. Derudover har branchefællesskabet fået udarbejdet 
digitale wireframes, der skal danne strukturen for en mere 
brugervenlig opbygning af forsider, menuer og artikler. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet er at sikre at viden og kendskabet til Branchefællesskabets 
aktiviteter når ud til den intenderede målgruppe via de medier, som 
målgruppen benytter sig af. 
 
Målgruppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter samt 
tillidsrepræsentanter og sekundært andre arbejdsledere og 
medarbejdere, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, undervisere, rådgivere, 
medier og almindeligt interesserede i arbejdsmiljø på de arbejdspladser, 
der hører til under Branchefællesskabets for Arbejdsmiljø for Velfærd og 
Offentlig administration.  

Målet er opnået. Der udestår fortsat de planlagte opfølgninger på 
brugertesten. Dette arbejde forventes at være afsluttet medio 2018. 
Der redegøres endeligt for aktiviteten i forbindelse med redegørelsen i 
for 2018. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Der udsendes et fælles nyhedsbrev (Godt arbejdsmiljø) 25 gange i 
løbet af 2017. Nyhedsbrevet vil gøre abonnenterne opmærksomme på 
nye materialer og aktiviteter samt informere om aktuelle 
arbejdsmiljøemner, som BrancheArbejdsmiljøRådene har materialer om. 
Hjemmesiderne blive holdt ajour samt udviklet og optimeret med nye 
indsigter fra arbejdet med digital data, hvilket også vil blive brugt til at 
forbedre nyhedsbrevet. Derudover udarbejdes et eller flere 
annoncetillæg i 2017 til medier og dagspressen, som skal øge kendskabet 
til Branchefællesskabet og dets tilbud i form af viden og værktøjer.  
 
Arbejdsmiljøgruppen og den sekundære målgruppe kan bruge den 
formidlede viden og værktøjerne til at sætte fokus på, og igangsætte 
indsatser, for et godt arbejdsmiljø på de arbejdspladser inden for 
offentlig velfærd og administration.  
 
Tegn: Opgaven er at tilbyde både grundlæggende og dybdegående aktuel 
viden om arbejdsmiljø bredt til målgruppen. Et tegn på at dette lykkes er, 
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at nyhedsbrevene åbnes og at artiklerne læses. Samtidig er det et 
strategisk mål at sikre, at en stigende del af målgruppen får adgang til 
den tilgængelige viden, hvilket ses på antallet af abonnenter på 
nyhedsbrevet og antal besøgende på hjemmesiden, samt at 
Branchefællesskabets værktøjer anvendes blandt målgruppen, hvilket 
antallet af downloads af materialer kan give en indikation på. 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Evaluering: Der evalueres på: 
- Antal besøg på hjemmesiden – som en indikation på udbredelsen 

blandt målgruppen 
- Antal downloads på hjemmesiden – som en indikation på 

anvendelse blandt målgruppen 
- Antal nyhedsbrevsabonnenter – som en indikation på 

udbredelsen til målgruppen 
- Procentvis antal åbninger og klik i nyhedsbreve – som en 

indikation på relevans for målgruppen 

Effektmål og Evaluering: En fortsat stigning i 2017 i antal besøg på 
arbejdsmiljoweb.dk, downloads og nyhedsbrevsabonnenter på 10 %. I 
gennemsnit skal 32,5 % af de, der modtager Nyhedsbrevet Godt 
Arbejdsmiljø, åbne det og af disse skal 7,5 % læse dem (tallene for 2016 
er pr. 12.05.16 på hhv. 29,6 % og 5,6 %.) Opgøres ved hjælp af web- og 
nyhedsbrevsstatistik. 

Hjemmesiden arbejdsmiljøweb.dk har nået effektmålet om en 10 % 
stigning i antallet af totale besøg, mens samme stigning ikke er nået på 
antallet af downloads. Dette skyldes formegentlig, at flere brugere har 
prioriteret at læse artikler og få gode råd, uden behov for at orientere 
sig nærmere i materialer. Antallet af downloads afhænger i høj grad 
også af, hvor mange nye materialer, der bliver lanceret fra år til år.  

Arbejdsmiljøweb.dk  
Totale besøg 328.848 
Stigning i % 14 % 
Effektmål 10 % 
Totale downloads 104.052 
Download i % 7 % 
Effektmål (download) 10 % 

 
Nyhedsbrevet Godt Arbejdsmiljø er blevet udsendt 25 gange i 2017.  

Nyhedsbrevet Godt 
Arbejdsmiljø 

 

Åbningsfrekvens 31,2 % 
Effektmål 32,5 % 
Klikfrekvens 7 % 
Effektmål 7,5 % 

 
Antallet af abonnenter er steget med 7 % (effektmålet var 10 %) og 
nyhedsbrevet har nu 10.418 abonnenter. Både antallet af abonnenter, 
åbningsfrekvens samt klikfrekvens har ikke nået effektmålene, men har 
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set en positiv stigning i forhold til 2016. At målene ikke er opnået 
skyldes til dels, at arbejdet med at øge klik og åbninger via A/B-tests 
(hvor man fx eksperimenterer med at sende nyhedsbreve på forskellige 
tidspunkter for at afprøve, hvornår flest modtagere åbner disse) har 
haft en mindre (om end positiv) påvirkning på abonnenternes 
reaktioner end planlagt. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

Udgifterne til teknisk drift og udvikling deles med BFA Industri og BFA Byg 
og Anlæg. BFA Industri varetager håndtering af betaling af de fælles 
regninger. Hvert BFA er selv ansvarlige for gennemførelsen af de 
respektive hjemmesideaktiviteter. 

 

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

1.429.672 kr. Der er tilført 140.000 kr. som anvendes til at styrke det 
arbejde, der er beskrevet ovenfor.  

Der er anvendt 1.045.144 kr. Aktiviteten fortsætter i 2018, hvor der 
bl.a. følges op på brugertesten. Se Aktivitetsark 2017. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
1.429.672 kr. 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Kommunikation 
Titel og aktivitetsnr. 7.2 Sociale Medier – Synlighed af flere kanaler (17 T 25)   
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Sociale medier 
Baggrund: De tre BrancheArbejdsmiljøRåd (3BAR) har de seneste år 
været aktive på de sociale medier for at understøtte planen om at være 
synlige på dé kanaler, som målgruppen benytter. Det er en vigtig del af 
indsatsen for, at rådenes værktøjer er tilgængelige og synlige for dem, 
som skal omsætte værktøjerne til konkrete forbedringer af arbejdsmiljøet 
på de enkelte arbejdspladser. Samtidig kan rådene via de sociale medier 
indbyde til dialog med, og blandt, målgruppen. Dette arbejde fortsættes 

Branchefællesskabet har de sidste fire år været aktive på de sociale 
medier. De udgør et væsentligt element i BFAs formidlingsstrategi og 
andelen af trafik fra de sociale medier, har oversteget den trafik, der 
stammer fra nyhedsbreve.  

Der er blevet udarbejdet opdateringer og fremstillet grafiske 
elementer til brug på de sociale medier.  
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inden for rammerne af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for velfærd 
og Offentlig administration 
To år efter at rådene igangsatte indsatsen med sociale medier, er det 
tydeligt, at det har givet gode resultater. Facebook står nu for 5 % af den 
samlede trafik på arbejdsmiljøweb.dk, mens opslagene om rådenes 
værktøjer og arrangementer gennemsnitligt ses af omkring 10.000 
brugere. De positive resultater fra de sociale medier er støt stigende, i 
takt med at antallet af følgere og venner stiger.  
De tre BrancheArbejdsmiljøRåd er aktive på Facebook, Twitter, LinkedIn 
og Instagram. Det er med til at bringe rådene i kontakt med nye dele af 
målgruppen, hvor Instagram eksempelvis kan fange en gruppe af unge, 
som ellers kan være svært tilgængelige via de mere traditionelle digitale 
medier. 

Branchefællesskabet har arbejdet med øget annoncering på Facebook i 
forhold til at ramme bestemte målgrupper med bestemte budskaber. 
Indsatsen har båret frugt og mere end 1.790.000 danskere er blevet 
eksponeret for et budskab fra de sociale medier.  
 
Branchefællesskabet har også arbejdet med at udarbejde en række nye 
artikler på emner, som endnu ikke er dækket af BrancheFællesskabet 
og som der er efterspørgsel på fra arbejdspladserne. Det drejer sig om 
´Ferie og arbejdsmiljø` og ´Når Arbejdstilsynet kommer på besøg`. 
Disse er koblet sammen med udarbejdelsen af grafikker på de sociale 
medier, som passer til indholdet i artiklerne. Temaerne lanceres på de 
sociale medier op til uge 7 i 2018.  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet er at øge synligheden af branchefællesskabets værktøjer og 
aktiviteter, at invitere brugere til dialog med hinanden og med 
Branchefællesskabet, samt at få kontakt til nye dele af målgruppen.  
Målgruppe: De forskellige sociale medier har forskellige segmenter og 
typer af brugere, hvorfor den primære målgruppe for hvert medie 
varierer:  

- Facebook: Arbejdsmiljøorganisationen, den enkelte medarbejder 
og almindeligt arbejdsmiljøinteresserede.  

- Twitter: Politikere og andre beslutningstagere, journalister, 
arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljøprofessionelle og 
relevante organisationer.  

- LinkedIn: Arbejdsmiljøorganisationen og 
arbejdsmiljøprofessionelle.  

- Instagram: Unge, arbejdsmiljøorganisationen, relevante 
organisationer og almindeligt arbejdsmiljøinteresserede.  

Målet er opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Der udarbejdes 1-2 opslag pr. medie pr. uge i løbet af 2017. 
Branchefællesskabet arbejder i 2017 med en kvalificere brugen af 
Facebook ud fra digital data, hvor der arbejdes hen i mod, at et højere 
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antal brugere ser opslagene samt reagerer på dem, hvilket skal skabe 
mere synlighed og trafik. Målgruppen skal kommentere og dele rådenes 
værktøjer og aktiviteter på de sociale medier, således at der skabes en 
platform for dialog, samt at opslagene når ud til så mange som muligt 
samt nye dele af målgrupperne. Målgruppen skal samtidig få ny viden 
omkring et godt arbejdsmiljø, hvilket skal inspirere til et servicetjek af 
eget arbejdsmiljø og en forbedring af dette.  
 
Tegn: Projektet har til formål at øge kendskabet til Branchefællesskabets 
forskellige tilbud, at komme i kontakt med nye dele af målgruppen samt 
at danne platform for dialog og deling. Et tegn på, at det lykkes er, at 
branchefællesskabet på de sociale medier oplever et stigende antal 
følgere, at et stigende antal brugere klikker videre til rådenes 
hjemmesider, samt at brugerne deler og reagerer på 
Branchefællesskabets opslag.  



 
 

74 
 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Evaluering: Der evalueres på: 
- Antal venner/følgere på de sociale medier – som en indikation på 

udbredelse blandt målgruppen 
- Antal brugere, som opslag når ud til, samt 

engagement/reaktioner blandt brugere – som en indikation på 
relevans for målgruppen 

- Antal brugere videresendt til arbejdsmiljøweb.dk – som en 
indikation på relevans og anvendelse blandt målgruppen 

Effektmål og evaluering: At øge antallet af ’venner’ på Facebook til 
20.000, at opbygge et udvidet kontaktnet på LinkedIn, Twitter og 
Instagram samt at de sociale medier skal stå for 10 % af den samlede 
trafik til arbejdsmiljøweb.dk. Opgøres ved web- og sociale medier 
statistik.  

For arbejdsmiljøweb.dk udgør trafikken fra de sociale medier nu 8,6 % 
af den samlede trafik mod 5,9 % i 2016 med over 20.000 besøgende i 
2017. Målet om 10 % er derfor ikke nået, da det har været sværere at 
få brugerne til at klikke over til hjemmesiden end forventet – dog er 
der sket en væsentlig stigning. 

Rådenes side på Facebook ’Godt arbejdsmiljø’ har nu 15.847 følgere, 
hvor effektmålet var 20.000 – dette skyldes, at det er blevet meget 
sværere at få nye følgere efter at være nået 15.000 (formegentlig pga. 
Facebooks algoritme, der i højere grad lægger op til, at man betaler sig 
til de nye følgere, hvilket der ikke er brugt penge på). I 2017 har de 
danske brugere set et opslag fra Godt Arbejdsmiljø hele 1.700.000 
gange og 70.000 gange har en bruger interageret med et opslag.  

Det var et effektmål at øge kontaktnettet på Branchefællesskabets 
andre sociale medie-profiler. Effektmålene er nået på tre af medierne:  

Sociale 
medier 

Følgere 
2017 

Følgere 
2016 

Facebook 15.847 15.096 

Twitter 508 431 
LinkedIn 636 451 

Instagram 358 220 
 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  
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Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

140.285 kr. Der er anvendt 124.463 kr. Aktiviteten fortsætter i 2018 og de 
resterende midler skal anvendes til annoncering if med opslag på 
Facebook.  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
140.285 kr. 

 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Kommunikation 
Titel og aktivitetsnr. 7.3 Messer og konferencer – Det fysiske møde (17 T 26)  
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Messe og konferencedeltagelse 
Baggrund: Branchefællesskabet prioriterer den direkte kommunikation 
med målgruppen på messer og konferencer. Det sker efter en samlet årlig 
plan, der bredt dækker de arbejdspladstyper der hører til under 
branchefællesskabet. 
 
Det fysiske møde på messer og konferencer giver mulighed for at møde 
målgruppen ansigt til ansigt, og mulighed for at indgå i direkte dialog med 
arbejdspladser, som har arbejdsmiljø som et kerneområde. Samtidig giver 
det mulighed for at Branchefællesskabet kan dele værktøjer og 
vejledninger ud i fysiske eksemplarer, som rammer direkte ind i 
målgruppens aktuelle arbejdsmiljøindsatser og situation.  
De tre BrancheArbejdsmiljøRåd (3BAR) deltog både i 2014, 2015 og 2016 
sammen med de øvrige BrancheArbejdsmiljøRåd, Arbejdsmiljørådet og 
Videncenter for Arbejdsmiljø i Folkemødet på Bornholm. Også i 2017 
ønsker Branchefællesskabet i samarbjede med de øvrige 
branchefællesskaber, Arbejdsmiljørådet og Videnscenter for arbejdsmiljø 
at deltage i Folkemødet. Formålet med deltagelsen er at sætte 
arbejdsmiljøet på dagsordenen, at styrke relationer til eksisterende 
netværk, at opnå kontakt og dialog med beslutningstagere, samt at gøre 
opmærksom på rådenes aktiviteter.  

Branchefællesskabet prioriterer det direkte møde med repræsentanter 
fra organisationer og arbejdspladser i sit formidlingsarbejde. 
Fællesskabet har deltaget på følgende messer og konferencer i 2017: 

- Januar: Stressbehandlingskonferencen. Københavns 
Universitet.  

- Januar: DM i Skills. Aalborg.  
- Marts: Universiteternes arbejdsmiljødag v. AEU. Nyborg. 
- Maj: Temadag v. DSR Lederforening. Kolding.  
- Maj: Stormøde v. DSR Kreds Hovedstaden. Kbh.  
- Maj: Konference: Sygefravær v. CABI. Kbh.  
- Maj og juni: Fem SPARK møder.  

• Aarhus. 
• Kolding. 
• København. 
• Korsør. 
• Aalborg. 

- Juni: Folkemødet 2017. Allinge, Bornholm.  
- September: Kommunernes arbejdsmiljødag v. KL. København.  
- September: Konference for arbejdsmiljøgrupper v.  

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Fredericia.  
- November: Årsmøde v. Skolelederforeningen. Aalborg.  
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- November: Kongres v. Uddannelsesforbundet. Kbh.  
- November: AM:2017 v. Arbejdsmiljørådgiverne. Nyborg.  

 
Roll-ups til konferencer samt en række udvalgte materialer er blevet 
opdateret og genoptrykt med BFAs nye logo. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Mål for aktiviteten:  
Messer og konferencer: At komme i dialog med målgruppen fra 
organisationer og arbejdspladser, som har arbejdsmiljø som et 
kerneområde, samt at ramme arbejdspladsernes aktuelle behov med 
Branchefællesskabets materialer og værktøjer.  
Folkemødet: At sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen, at synliggøre 
rådenes aktiviteter og aktuelle arbejdsmiljømæssige problemstillinger 
samt at opnå kontakt og dialog med beslutningstagere.  
 
 
Målgruppe:  
Messer og konferencer: Arbejdspladsernes lokale 
arbejdsmiljøorganisation, medlemmer fra organisationerne samt 
konsulenter og andre, som har arbejdsmiljø som et kerneområde.  
Folkemødet: Politikere og andre beslutningstagere, journalister og 
dagspressen, den almindelige dansker samt relevante organisationer.  

Målet er opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Der laves en årlig plan over relevante messer og konferencer, som 
branchefællesskabet deltager i, hvilket giver mulighed for at tilbyde 
Branchefællesskabets værktøjer om aktuelle arbejdsmiljøemner samt at 
indgå i dialog med målgruppen. Folkemødet planlægges i fællesskab med 
de øvrige deltagere i det fælles telt Arbejdsmiljø Loungen. Målgrupperne 
får et øget kendskab til Branchefællesskabets arbejde og tilbud, mens 
dele af målgruppen igangsætter relevante arbejdsmiljøindsatser med 
udgangspunkt i rådenes materialer.  
 
Tegn:  
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Messer og konferencer: Et tegn på, at målet opnås er, at målgruppen 
modtager flyers, værktøjer og andre materialer som de finder relevante 
for deres aktuelle eller fremtidige indsatser, samt at de tilmelder sig 
rådenes nyhedsbreve.  
 
Folkemødet: Et tegn på, at målet opnås er, at politikere og andre 
beslutningstagere enten deltager i rådenes events eller er til stede i 
teltet. Derudover at arbejdsmiljøet bliver sat på dagsordenen via 
samarbejdet med andre arbejdsmiljøaktører via aktuelle events, som 
målgruppen overværer i teltet.  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Evaluering: Der foretages optælling af antal tilhørere på 
branchefællesskabets events på Folkemødet.  
 
Effektmål og Evaluering: 
Messe- og konferenceaktiviteten: At uddele 10.000 flyers, værktøjer og 
materialer samt at få 1000 tilmeldinger til branchefællesskabets 
nyhedsbreve. Opgøres ved optælling.  
 
Effektmål (Folkemødet): Der skal gennemsnitligt deltage 50 personer ved 
rådenes events på Folkemødet. Opgøres ved optælling.  

Der har generelt været stor interesse for Branchefællesskabets 
materialer og værktøjer. Der blev indsamlet 1.024 tilmeldinger til 
nyhedsbreve, hvor effektmålet var at indsamle 1.000.  

Sammen med Videncenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådet og de 
andre branchefællesskaber for Arbejdsmiljø blev der afviklet 15 events 
i Arbejdsmiljø Loungen. Af disse stod BrancheFællesskabet for tre 
arrangementer:  

- Hold da kæft! Mini-drama om konflikter 
- Paneldebat: Er robusthed opskriften på et godt arbejdsmiljø?  
- Bevægelse på arbejdspladsen 

De tre events blev livestreamet og havde 30-90 tilskuere pr. event 
(effektmålet var 50 gennemsnitligt). Specielt paneldebatten om 
robusthed var godt besøgt og er et af de mest besøgte events i 
Arbejdsmiljø Loungens historie – hele 90 tilskuere overværede eventen 
i, og uden for, teltet. Samlet fik de tre events 4.832 afspilninger på 
Facebook med i alt 2.235 minutters afspilning.  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  
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Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

388.990 kr. Der er anvendt 317.159 kr. Aktiviteten fortsætter i 2018 til fortsat 
gennemførelse af BFAs opsøgende udadvendte aktiviteter. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
388.990 kr. 

 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Kommunikation  
Titel og aktivitetsnr. 

7.4. Det direkte møde – Kommunikation (17 T 33) 
 

Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Branchefællesskabet prioriterer den arbejdspladsnære indsats i det 
direkte møde med målgruppen. I de kommende år vil 
branchefællesskabet sætte øget fokus på denne del af kommunikationen, 
da det vil give ekstra mulighed for at møde målgruppen og formidle 
branchefællesskabets budskaber og værktøjer i en kontekst, der opleves 
som relevant af målgruppen.  
 
Det direkte møde vil primært ske i form af deltagelse på messer, 
konferencer, temadage samt planlægningen af BFA – Velfærds deltagelse 
på Folkemødet. Det forløber efter en samlet årlig plan, der bredt dækker 
de arbejdspladstyper og organisationer, som hører til under 
branchefællesskabet.  
 
Samtidig vil det direkte møde foregå i form af, at branchefællesskabet 
kan imødekomme et antal forespørgsler fra arbejdspladser, der vil 
arbejde med Fællesskabets værktøjer, og som efterspørger yderligere 
hjælp. Der vil være mulighed for, at en repræsentant fra 
Branchefællesskabet tager ud til arbejdspladser og afholder en workshop 
eller et oplæg om et eller flere af Fællesskabets værktøjer eller 
vejledninger.  
 

Styregruppen har taget stilling til og besluttet, hvilke messer og 
arbejdspladser, som Branchefællesskabet kan deltage i, i løbet af 2018.  
 
Derudover har styregruppen drøftet og fastlagt en række nye kriterier 
for, at Branchefællesskabet deltager i organisationernes messer og 
konferencer.  
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For at sikre dette fokus, skal arbejdet med de udadvendte aktiviteter 
forberedes. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet for aktiviteten er at påbegynde forberedelserne af 
Branchefællesskabets øgede aktiviteter og prioritering af det direkte 
møde. Det drejer sig om: 
Identifikation af relevante konferencer, udarbejdelse af 
skabeloner/drejebøger for møder på arbejdspladser, udarbejdelse af plan 
for, hvorledes henvendelser håndteres –således at den planlagte aktivitet 
i 2018, kan sættes hurtigt i gang. 

Målet er endnu ikke fuldt opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Ved at udarbejde en plan for mulige konferencer mv. som 
branchefællesskabet kan deltage i, udarbejdelse af plan for, hvorledes 
henvendelser fra arbejdspladser håndteres. 
Ved at forberede deltagelse, udarbejde materialer, der kan tages med til 
disse. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

At styregruppen drøfter og prioriterer relevante konferencer for året 
2018. Dette vil fremgå af referater. 

At styregruppen har taget stilling til, hvorledes henvendelser fra 
arbejdspladser håndteres samt besluttet hvilke materialer, der kan tages 
med på konferencer og andre udadvendte aktiviteter. Dette vil fremgå af 
referater. 

Det forberedende arbejde er ikke afsluttet, hvorfor aktiviteten 
fortsætter i 2018. Der redegøres for det i forbindelse med beretningen 
for 2018. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

50.000 kr. Der er ikke anvendt midler i 2017. 
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Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 
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8 Øvrige indsatser 
Branchefællesskabets budget indenfor området ’øvrige’ udgør 502.718 kr. (Interne udgifter 289.998 kr. og eksterne udgifter: 212.720 kr.). 
 

- Indeklimaportalen.dk – Branchefællesskabets hjemmeside om indeklima 
- Ungmedjob.dk – En hjemmeside om arbejdsmiljø for unge målrettet såvel undervisere som de unge selv. 
- Opdatering af publikationer – Gennemlæsning og opdatering af branchefællesskabets publikationer i forhold til ny lovgivning 
- Godtskolebyggeri.dk – Hjemmeside om bygger af skoler og uddannelsesinstitutioner og byggeprocesser 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Øvrige indsatser 
Titel og aktivitetsnr. 8.1 Indeklimaportalen.dk og Nyhedsbrev Indeklimaportalen (17 T 27)   
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmeside og nyhedsbrev 
Baggrund: De tre BrancheArbejdsmiljøRåd har i flere år i fællesskab 
drevet og udviklet hjemmesiden indeklimaportalen.dk og udgivet 
Nyhedsbrevet Indeklimaportalen. Formålet med indsatsen er at øge 
opmærksomheden på indeklimaet, samt at levere grundlæggende viden 
om aktuelle emner på området.  
Hjemmesiden indeholder viden om indeklima og henvender sig til ledere, 
arbejdsmiljørepræsentanter og andre, der har særlig interesse i 
arbejdsmiljø. Derudover henvender siden sig til arkitekter, ingeniører og 
bygherrerådgivere, der kan finde viden om særlige 
indeklimaudfordringer, som eksisterer på forskellige typer af offentlige 
arbejdspladser. De kan desuden finde inspiration til at udvikle 
samarbejdet med de pågældende arbejdspladser.  
Indeklimaportalen.dk er en af rådenes mest besøgte hjemmesider og 
nyhedsbrevet bruges til løbende at sætte fokus på aktuelle emner, hvilket 
samtidig sikrer en konstant udvikling af hjemmesidens indhold og 
aktualitet. 

BFAs hjemmeside om indeklima - Indeklimaportalen.dk – har igen i 
2017 sat fokus på indeklimaproblematikker målrettet branchens 
arbejdspladser. Hjemmesiden og nyhedsbrevet har bragt følgende 10 
emner i 2017:  

1) Januar: Kulde sætter tempoet ned 
2) Februar: Få bedre lys til arbejdet 
3) Marts: Fungerer jeres ventilation? 
4) April: Undgå at indånde ultrafine partikler 
5) Maj: Håndter varme og solindfald 
6) August: Ny teknologi kan mindske lugtgener 
7) September: Skru ned for støj i rum med børn 
8) Oktober: Skift lamperne før PCB-læk   
9) November: Få frisk luft på skolen med nye vaner 
10) December: Skal I flytte?  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet med aktiviteten er at øge opmærksomheden på indeklimaet samt 
at formidle viden om aktuelle indeklimaproblemstillinger og anvisninger 
til at afhjælpe problemer med indeklimaet.  
Målgruppen er primært er medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen 
på arbejdspladser indenfor Branchefællesskabets område, dvs. ledere, 
arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Den sekundære 
målgruppe er arkitekter, ingeniører og andre byggerådgivere samt andre 
arbejdsledere og medarbejdere, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, 
undervisere og almindeligt interesserede i arbejdsmiljø.  

Målet er opnået. 
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Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Der produceres ti nyhedsbreve i 2017, som henviser til nyt indhold 
på hjemmesiden. Samtidig optimeres hjemmesiden og nyhedsbrevet i 
forhold til at drage nytte af digital data og hjemmesiden markedsføres 
over for organisationer og andre interessenter.  
Arbejdsmiljørepræsentanten, den nærmeste leder, tillidsrepræsentanten 
og rådgivere skal bruge hjemmesiden til at rådføre sig med viden om 
indeklima, mens nyhedsbrevene skal give indsigt i den nyeste viden, 
hvilket kan give anledning til at igangsætte en lokal indsats for et bedre 
indeklima.  
Tegn: Opgaven er at tilbyde ny og aktuel viden til målgruppen. Et tegn på 
at dette lykkes er, at nyhedsbrevene åbnes og at artiklerne læses. 
Samtidig er det et strategisk mål at sikre, at en stigende del af 
målgruppen får adgang til viden om indeklima, hvilket kan ses på antallet 
af besøgende på hjemmesiden. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Evaluering: Der evalueres på: 
- Antal af nyhedsbrevsabonnenter – som en indikation på 

udbredelsen til målgruppen 
- Procentvis antal af åbninger og klik i nyhedsbreve - som en 

indikation på relevans blandt målgruppen 
- Antal besøg på hjemmesiden – som en indikation på udbredelsen 

blandt målgruppen 

Effektmål og Evaluering: At øge antallet af totale besøg på hjemmesiden 
og antallet af abonnenter med 10 %. 30 % skal åbne og 7 % klikke på en 
nyhed. Opgøres ved hjælp af web- og nyhedsbrevsstatistik. 

Indeklimaportalen.dk har oplevet en stigning i antallet af totale besøg 
på 8 % ift. samme periode sidste år og har nu 92.000 årlige besøgende. 
Nyhedsbrevet Indeklimaportalen har oplevet en stigning i antallet af 
abonnenter på 7 % og har nu 4.655 abonnenter. Effektmålene om 10 % 
stigninger er derfor ikke nået, hvilket kan skyldes en meget stor 
stigning i 2016, som det har været svært at følge op på.  

Nyhedsbrevet 
Indeklimaportalen 

 

Åbningsfrekvens 30 % 
Effektmål 30 % 
Klikfrekvens 5,8 % 
Effektmål 7 % 

 
Effektmålet om at opnå en 30 % åbningsfrekvens af nyhedsbrevet er 
nået igennem en række A/B tests* af nyhedsbreve, der har øget 
åbningsfrekvensen. Dog er målet om klikfrekvens ikke nået, men det 
arbejdes der videre med i 2018. Årsagen kan være, at emnefeltet ikke 
har været tilpas interessant for modtagerne eller at nyhedsbrevet har 
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været sendt ud på tidspunkter, hvor færre end forventet, har klikket 
dem. Endelig kan det også skyldes, at emnerne ikke har nok interessant 
for modtagerne. 
 
* En A/B test er en metode, hvor man sammenligner en kontrolgruppe, der 
udsættes for én version af et budskab eller anden form for kommunikation, med 
en eller flere forsøgsgrupper, der udsættes for varianter af samme 
kommunikation, hvor et element, f.eks. en tekst eller et billede, er ændret. 
(Kilde: Wikipedia). 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

171.458 kr. Der har været anvendt 162.519 kr. Aktiviteten fortsætter i 2018. 
Midlerne anvendes til at udarbejde et ekstra nyhedsbrev. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

171.458 kr.  

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Øvrige indsatser 
Titel og aktivitetsnr. 8.2 Ungmedjob.dk – et fælles BFA projekt (17 t 28)   
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmeside og nyhedsbreve 
Baggrund: Hjemmesiden ungmedjob.dk og nyhedsbrevet Ungmedjob 
formidler materialer og viden om unges arbejdsmiljø samt gode idéer til 
at forbedre dette. Ungmedjob var oprindeligt et fælles projekt mellem de 
11 BrancheArbejdsmiljøRåd om drift af hjemmesiden og udsendelse af 
nyhedsbrevet. Projektet blev oprindelig startet op i 2007 og parterne bag 
blev i 2014 enige om at fortsætte projektet til og med 2016.  

BFA har sammen med de øvrige branchefællesskaber for arbejdsmiljø 
stået for udvikling og drift af hjemmesiden ungmedjob.dk 
Hjemmesiden har til formål at videregive viden og information om 
unges arbejdsmiljø. 
 
Hjemmesiden er blevet løbende opdateret med nye materialer og 
artikler og der er udsendt to nyhedsbreve.  
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Den fælles styregruppe bag projektet, som tæller repræsentanter fra de 
øvrige Branchefællesskaber, ønsker at fortsætte projektet i 2017 med 
drift af hjemmeside og udarbejdelse af et mindre antal nyhedsbreve.  

 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Mål: At formidle materialer, viden og idéer om unges arbejdsmiljø, som 
kan anvendes i undervisningen.  
 
Målgruppe: Den primære målgruppe er undervisere på grundskoler, 
gymnasier, erhvervs- og andre ungdomsuddannelser, mens den 
sekundære målgruppe er de unge selv, forældre og arbejdsgivere. 

Målet er opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Branchefællesskabet producerer to nyhedsbreve og hjemmesiden 
drives i sin nuværende form. Den primære målgruppe orienterer sig i 
materialer og viden, hvilket kvalificerer deres indsats for de unges 
arbejdsmiljø.  
 
Tegn: Projektets hovedindsats består af formidling, og et tegn på at 
projektet lykkes er derfor, at hjemmesiden og dens fire sektioner oplever 
et stigende antal besøgende samt at nyhedsbrevet oplever en stigende 
kendskabsgrad.  

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Evaluering: Der evalueres på antal besøg på hjemmesiden og antal af 
nyhedsbrevsabonnenter, som en indikation på relevans samt 
kendskabsgrad blandt målgruppen.  
 
Effektmål: 10 % stigning i antallet af totale besøg på hjemmeside og 
abonnenter på nyhedsbrevet. Opgøres ved hjælp af web- og 
nyhedsbrevsstatistik. 

Hjemmesiden har oplevet en mindre tilbagegang på 6,4 % i antallet af 
besøg på hjemmesiden og effektmålet om en stigning på 10 % er 
derfor ikke nået. Dette skyldes primært mindre henvist trafik fra andre 
hjemmesider samt mindre besøg fra de sociale medier.  
Nyhedsbrevet er blevet udsendt to gange og har set en mindre stigning 
på 7 % (effektmålet var 10 %) i antallet af abonnenter, der nu er oppe 
på 989. 
 
Effektmålene kunne måske være nået, med øget henvisning fra andre 
hjemmesider, brug af sociale medier og markedsføring, hvilket 
BFAerne vil arbejde på i aktiviteten, når den fortsætter i regi af det 
tværgående dialogforum i 2018. 
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Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

Samtlige BFA’er deltager og BFA Velfærd og Offentlig administration er 
hovedansvarlig. 

 

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

Budget: Det vil koste i alt 53.222 kr. at videreføre hjemmesiden 
www.ungmedjob.dk i 2017. Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for 
Velfærd og Offentlig administrations andel udgør 15.222 kr.  
Andre aktører:  Aktiviteten gennemføres i samarbejde med de øvrige 
Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø. Branchefællesskabet for 
Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration er hovedansvarlig. 

Der har været anvendt 15.374 kr. af midler fra 2017. Af de midler der 
hidrører fra ”Ung med job” (16 I 15) er der anvendt 66.876 kr.  
Aktiviteten afsluttes.  
 
 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
53.222 kr. 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Øvrige indsatser 
Titel og aktivitetsnr. 8.3 Opdatering af publikationer (17 T 29)   
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Opdatering  
Baggrund: De tre BrancheArbejdsmiljøRåd har udarbejdet mere end 150 
publikationer. Det er vigtigt for brugerne, at materialerne er opdaterede 
og ført ajour, så de altid indeholder den nyeste lovgivning samt korrekte 
betegnelser og weblinks. Det understøtter målgruppens arbejde med at 
forbedre arbejdsmiljøet, og styrker troværdigheden af rådenes 
information og vejledning. Derudover er det vigtigt, at alle materialer 
opdateres grafisk, så de følger udviklingen i rådenes grafiske linje. 
Specielt i 2017 er det vigtigt at publikationerne opdateres grafisk og 
indholdsmæssigt, så publikationerne både kan få det nye navn og det nye 
logo indarbejdet.  

Branchefællesskabets publikationer er i løbet af 2017 blevet 
gennemlæst og rettet til med det nye navn og logo. Derudover er 
publikationerne blevet gennemlæst og opdateret relevante steder. Dé 
publikationer, der ikke er blevet vurderet de sidste 5 år er blevet 
vurderet i forhold til, om de stadig er gangbare, om de skal revideres 
eller om de skal udgå. Flere publikationer er herefter enten blevet 
opdateret eller besluttet udgået. Effektmålene er derfor opnået. 
 
Branchevejledningen ”Om natten er der stille…” blev i 2016 afviklet og 
erstattet af en ny sektion målrettet dagtilbud og SFO på 
Arbejdsmiljøweb under menupunktet ”Støj” (den er beskrevet i 
aktivitetsplanen for BAR SoSu 2016 hvor den organisatorisk placeres i 

http://www.ungmedjob.dk/
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Det er samtidig en vigtig del af branchefællesskabets opdatering og 
ajourføring af publikationer, at ældre eller uaktuelle materialer, udgivet i 
BrancheArbejdsmiljøRådenes regi, udgår eller revideres, således at alle 
Branchefællesskabets publikationer omhandler et aktuelt emne, samt at 
indholdet er korrekt og tidssvarende. 

opdateringsprojektet). Derudover er hele den generelle sektion om 
støj på arbejdspladsen opdateret. Effektmålet var, at den side, hvorfra 
man tilgår indholdet målrettet dagtilbud og SFO, blev besøgt 2000 
gange i løbet af seks måneder efter implementering. Siden har været 
online siden midten af december 2016. Effektmålet kan nu opgøres og 
siden har været besøgt 2.444 gange på de første seks måneder, hvorfor 
effektmålet er nået. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Mål: At samtlige af Branchefællesskabets publikationer bliver 
gennemlæst og ajourført indholdsmæssigt og grafisk, samt at ældre eller 
uaktuelt materiale udgår eller revideres.  
Målgruppen for opdateringsaktiviteten er arbejdspladser, der arbejder 
med offentlig velfærd og administration. 

Målet er opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: I starten af året udarbejdes en liste over dé publikationer, som ikke 
er blevet vurderet de seneste 5 år. Publikationerne på listen vil i løbet af 
året blive vurderet af en relevant styregruppe i forhold til, om de stadig er 
gangbare, om de skal revideres, eller om de skal udgå. Derudover 
gennemlæses og opdateres samtlige publikationer løbende over året, så 
alle publikationer er gennemlæst ved årets udgang. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål: At branchefællesskabets publikationer bliver gennemlæst og 
opdateret, samt at publikationer bliver individuelt vurderet af en 
styregruppe 5 år efter deres udgivelsesdato, og hvert 5 år efterfølgende.  
Evaluering: Der evalueres på antal gennemlæste publikationer ud af den 
samlede mængde, samt datoer for, hvornår materialer sidst har været til 
gennemsyn. Opgøres ved optælling og registrering i database. 

Effektmålet er opnået. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

%  
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Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

150.723 kr.  + 20.000 i forventede indtægter. Der er anvendt 139.494 kr. Aktiviteten videreføres i 2018. De 
resterende midler anvendes til optryk af materialer til uddeling af på 
messer og konferencer. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
150.723 kr. + 20.000 i forventede indtægter 

 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Øvrige indsatser 
Titel og aktivitetsnr. 8.4 Godtskolebyggeri.dk (17 T 30)   
Tilskudsår 2017  
Periode (år) 2017  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmeside og nyhedsbreve samt opdatering. 
Baggrund: Hjemmesiden godtskolebyggeri.dk og nyhedsbrevet Godt 
Skolebyggeri sætter fokus på ny- og ombygning af skolers betydning for 
arbejdsmiljøet. Hjemmesiden er en del af en større indsats, der fokuserer 
på skolebyggeri og arbejdsmiljøet i landets folkeskoler, tekniske skoler og 
uddannelsesinstitutioner. Som supplement til hjemmesiden er den meget 
populære branchevejledning ´Når klokken ringer´, en række andre 
materialer og nyhedsbrevet Godt Skolebyggeri. Hjemmesiden indeholder 
grundlæggende viden om et godt arbejdsmiljø i skolen og den gode 
bygge- og ombygningsproces, mens nyhedsbrevet bruges til løbende at 
sætte fokus på aktuelle emner, hvilket sikrer en løbende udvikling af 
hjemmesidens indhold. 
 
Ud over hjemmesiden og nyhedsbrevet, så indledes en aktivitet, som 
består i at opdatere branchevejledningen ´Når Klokken Ringer`. 
Vejledningen oplyser om krav, normer, standarder og god kutyme i 

Hjemmesiden er en del af en større indsats, der fokuserer på 
skolebyggeri og arbejdsmiljøet i landets folkeskoler, tekniske skoler og 
uddannelsesinstitutioner.  
 
Der er blevet produceret og udsendt to nyhedsbreve i 2017. 
Hjemmesiden er blevet opdateret og holdt teknisk ajour.  
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forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler i grundskolen og det 
almene gymnasium. Baggrunden for opdateringen er, at det fra skoleåret 
2016 er et krav i grundskolen at udbyde de nye fag Håndværk og Design 
samt Madkundskab, som kræver nye fysiske rammer. Der indledes også 
en mindre aktivitet, hvor publikationen ´Støj i skolen` får en gennemgang 
af en ekstern teknisk kyndig i forhold til regler og lovgivning, mens 
sekretariatet overfører publikationen til det nye design. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

%  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Mål: At øge opmærksomheden på betydningen af godt skolebyggeri for 
arbejdsmiljøet, om vigtigheden af gode byggeprocesser, at inspirere 
arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, tillidsrepræsentanter, entreprenører 
og bygherrer til at bygge gode skoler samt at formidle viden om aktuelle 
problemstillinger og anvisninger til at afhjælpe problemer. 
Målgruppe: Den primære målgruppe er medlemmerne af 
arbejdsmiljøorganisationen på offentlige arbejdspladser, dvs. ledere, 
arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Den sekundære 
målgruppe er entreprenører, bygherrer, ingeniører og andre 
byggerådgivere. Den særskilte aktivitet om opdateringen af ´Når Klokken 
Ringer` er målrettet arbejdsmiljøgruppen og faglærer i grundskolen og 
det almene gymnasium. 

Målet er opnået. 
 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Tiltag: Der udgives 4 årlige nyhedsbreve om skolebyggeri, som bruges til 
at udvikle hjemmesiden med ny viden. Samtidig vedligeholdes 
hjemmesiden og den markedsføres over for organisationer og andre 
interessenter. Målgruppen skal bruge hjemmesiden og nyhedsbrevet til 
at rådføre sig med viden om godt skolebyggeri, hvilket skal skabe sunde 
rammer for undervisningen.  
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Tegn: Opgaven er at tilbyde aktuel viden til målgruppen, og et tegn på at 
dette lykkes er, at målgruppen modtager nyhedsbrevet samt at 
hjemmesiden besøges.  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmål og evaluering: Der evalueres på antal besøg på hjemmesiden 
og antal af nyhedsbrevsabonnenter, som en indikation på relevans samt 
kendskabsgrad blandt målgruppen. 
At øge antal totale besøg og abonnenter med 10%. Opgøres ved hjælp af 
web- og nyhedsbrevsstatistik. 
Effektmålet og evaluering for opdateringen af ”Når klokken ringer” er at 
styregruppen udtrykker tilfredshed med opdateringen. Metoden hertil er 
en procesevaluering (en mundlig refleksion, drøftelse og evaluering i 
styregruppen). Der skal registreres en stigning på 10 % i antallet af 
downloads sammenlignet med året før af ”Når klokken ringer…” efter 
relanceringen og markedsføring. Opgøres via web-statistik. 

Hjemmesiden godtskolebyggeri.dk har oplevet et mindre fald på 3 %, 
hvilket skyldes, at det ikke har været muligt at udsende de to 
resterende af nyhedsbrevene i løbet af året samt at der har været 
mindre besøgende, der er blevet henvist fra andre hjemmesider.  
 
I 2018 implementeres hjemmesiden på arbejdsmiljøweb.dk og 
Branchefællesskabet afventer pt. at revideringen af ´Når Klokken 
Ringer` bliver færdiggjort. Herefter vil de sidste to nyhedsbreve blive 
udsendt og indholdet af hjemmesiden flyttet over til 
arbejdsmiljøweb.dk. Der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt 
måles på, om ´Når Klokken Ringer` får en stigning i antallet af 
downloads. Dette vil der blive redgjort for, i forbindelse med 
redegørelsen for 2018.01.31 
 
Nyhedsbrevet Godt Skolebyggeri har set en stigning i abonnenter på 10 
% og 1.313 følger nu nyhedsbrevet, hvorfor effektmålet er nået. 
Nyhedsbrevene kan læses på www.arbejdsmiljoweb.dk/nyhedsbreve. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører.  

%  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

%  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

145.315 kr.  Der er anvendt 102.833 kr. Aktiviteten fortsætter i 2018. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

År 1: 
145.315 kr. 
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9. Fortsatte aktiviteter fra de tidligere BrancheArbejdsmiljøRåd (3BAR). 
 
Nedenfor ses budgettet for de fortsatte aktiviteter fra de tidligere BrancheArbejdsmiljøRåd (3BAR). 

 

Samme budget er indsat i Arbejdstilsynets budgetskabeloner og er vedlagt som bilag (Aktivitetsbudget med videreførte midler 2016 og 
Artsopdeltbudget med videreførte midler 2016). 

Projektnr Budget forsatte aktiviteter fra 2016 BAR SoSu BAR U&F BAR FoKa
Indtægt i 
planåret

Samlet budget

16 I 1 Bæredygtigt arbejdsliv for alle 140.484 0 0 0 140.484

16 I 2
Konference om psykisk 
arbejdsmiljø 51.104 0 0

0 51.104

16 I 3 Temadage 147.213 0 0 0 147.213
16 I 4 Etsundtarbejdsliv.dk og formidling 98.509 0 0 0 98.509
16 I 5 Forflyt.dk og formidling 60.000 0 0 0 60.000
16 I 6 Kampagne om MSB 269.631 0 0 0 269.631

16 I 7
Forebyggelse af fald og snuble 
ulykker 17.329 0 0

0 17.329

16 I 8 Voldskampagne (Fælles) 16.550 4.259 7.167 0 27.976
16 I 9 Digital formidling – Arbejdsmiljøweb 95.057 91.284 91.198 0 277.539
16 I 10 Sociale medier 72.019 19.686 26.783 0 118.488
16 I 11 Messer og konferencer 26.118 16.417 17.163 0 59.698
16 I 12 Kommunikationsplatform 71.694 53.771 53.771 0 179.236
16 I 13 Indsats unge og nyansatte 32.953 32.224 0 65.177
16 I 14 Indeklima 3.306 3.305 3.306 0 9.917
16 I 15 Ung med job 36.597 12.997 17.282 0 66.876
16 I 16 Opdatering af publikationer 23.801 8.770 6.044 0 38.615
16 I 17 Målgrupper og virkemidler i arbejdsm 0 11.481 0 0 11.481
16 I 19 Temamøde(r) om arbejdsmiljø på ko 0 0 41.068 35.000 76.068
16 I 20 Ledelsens handlemuligheder i foreb     0 0 16.301 0 16.301
16 I 21 Kloge indkøb til kontoret 0 0 26.509 0 26.509
16 I 22 Værktøjsformidling FoKa M&S 0 0 54.256 0 54.256
16 I 23 Kropogkontor.dk 0 0 5.593 0 5.593
16 I 24 Godt skolebyggeri 0 4.290 0 0 4.290

Fortsat midler i alt 1.162.365 226.260 398.665 35.000 1.822.290



 
 

92 
 

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.1 Bæredygtigt arbejdsliv for alle (16 i 1) (17 T 3)  
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Aktiviteten fra BAR Social & Sundhed 2016 er beskrevet i rådets 
aktivitetsplan for 2016, ligesom der er redegjort for aktiviteten i 
beretningen for 2016. Sekretariatet har endvidere fremsendt en 
specifikation for brug af restmidler i forbindelse med fremsendelse af 
årsregnskabet. 
 
De midler – kr. 140.484,- der er tilbage i aktiviteten, skal benyttes til at 
færdiggøre det forprojekt, der er beskrevet i aktivitetsplanen 2016. 

Der er redegjort for dette i redegørelsen for ”Bæredygtigt arbejdsliv for 
alle” (17 T 3) 
 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 
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Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de 140.484 kr. der var tilbage i aktiviteten blev alle midler anvendt i 
2017. Aktiviteten er afsluttet. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.2 Konference om psykisk arbejdsmiljø (16 I 2) (17 T 1)  
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Aktiviteten er beskrevet i aktivitetsplanen for BAR Social & Sundhed 
2016, ligesom der er redgjort for aktiviteten i beretningen for 2016. 
 
Sekretariatet har endvidere fremsendt en specifikation for brug af 
restmidler i forbindelse med fremsendelse af årsregnskabet. 
 
Der er kr. 51.104,- tilbage i aktiviteten, som er anvendt til det øvrige 
forberedende arbejde med konferencen, som i 2017 afvikles som en af 
aktiviteterne for 2017 (17 T 1).  

Konferencen blev af viklet i begyndelsen af april for 250 tilfredse 
deltagere og de opstillede effektmål, blev opnået. Der er redegjort for 
dette i redegørelsen for ”Todages konference om psykisk arbejdsmiljø” 
(17 T 1) 
 
 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
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og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 
Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de 51.104 kr. der var tilbage i aktiviteten, blev alle midler anvendt i 
2017. Aktiviteten er afsluttet.  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.3 Temadage (16 I 3)  
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Aktiviteten fra BAR Social & Sundhed 2016 er beskrevet i rådets 
aktivitetsplan for 2016, ligesom der er redgjort for aktiviteten i 
beretningen for 2016. Sekretariatet har endvidere fremsendt en 
specifikation for brug af restmidler i forbindelse med fremsendelse af 
årsregnskabet. 
 
Der var kr. 147.213,- tilbage i aktiviteten, som blev anvendt til at 
færdiggøre aktiviteten i begyndelsen af indeværende år (2017). 
 
Fra BAR SoSus 2016-plan: 
Målet er at gennemføre to temadage i 2016. Disse er tænkt som 
mindre fora, hvor fx kontakten med andre arbejdsplader har bedre 
vilkår, og hvor man kan fokusere på et enkelt emne, som der arbejdes 
mere i dybden med. Mulige emner til temadage er ”Sunde 

Redegørelsen for aktiviteten nåede at komme med BAR Social & 
Sundheds årlige redegørelse for 2016, som tilsynet har godkendt. Her 
indsat: 
Den første temadag ”Sunde arbejdsrytmer” blev afholdt den 4. oktober 
på Fyn. Temadagen bestod af oplæg fra ’Team Arbejdsliv’ og fire 
arbejdspladser: Hjemmeplejen Bornholms regionskommune, 
Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie, Aarhus Universitetshospital og 
Børnehuset Guldminen.  

Effektmål: Målet var 50-75 deltagere. I alt deltog 54 deltog. 

Temadag nummer to var 21. februar 2017 med konsulenten Vibe 
Strøer (bl.a. forfatter til konsulentens grønspættebog), hvor interne 
konsulenter og tovholdere var målgruppe. Temaerne var 
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arbejdsrytmer”, ”Vold uden for den faste arbejdsplads” eller 
”prioritering af kerneopgaven”.  
 
Der forventes 50-75 deltagere på de enkelte temadage. Målgruppen 
er arbejdsmiljøgruppen og interne konsulenter i kommuner og 
regioner. 
 
Planen er, at BrancheArbejdsmiljøRådene gennem temadagene 
kommer i direkte kontakt med målgrupperne i brancherne og får 
mulighed for at fortælle om udvalgte arbejdsmiljøfaglige emner. 
 
Effektmål:  At der tilmelder sig  i alt 125 deltagere fra den primære 
målgruppe, som er arbejdmiljøgruppen og den sekundære målgruppe, 
som er interne konsulenter i kommuner og regioner. 80 % af de, der 
deltager i temadagen, er tilfredse og oplever, at de får inspiration, de 
kan bruge efterfølgende som støtte i deres forebyggende arbejde med 
arbejdsmiljø. Opgøres ved brug af spørgeskema samt optælling.  
 
Budget: 360.000 kr.  

Forandringer/Livsfaser/ Rollen som konsulent i arbejdsmiljøarbejdet. 
Alle deltagere tilkendegav, at de var tilfredse med temadagen. 

Effektmål: Målet var 30 deltagere. Der deltog 24, hvoraf de fleste var 
konsulenter. 
 
Temadagen fik gode evalueringer. De fleste deltagere svarede, at de 
følte, at de havde fået ny viden og inspiration (17 ud af 18 
respondenter). Derudover svarede størstedelen at de var enige i, at de 
var blevet introduceret til nye brugbare værktøjer (15 ud af 18). En stor 
del af kursisterne følte sig parate til at arbejde videre med arbejdet 
omkring livsfaser. Størstedelen af kursisterne var ’enige’ eller ’meget 
enige’ i, at de ”alt i alt var tilfredse med dagen”. 
 
I november 17 er der foretaget der telefoninterview med 5-7 deltager 
på baggrund af en et opfølgende spørgeskema, som blev sendt ud i 
oktober. Disse viser at flere har sat initiativer i gang seksmåneder efter, 
at det har været vigtigt, men snævert fokus og en dygtig oplægsholder. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

 Målet er opnået 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 
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Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Der var kr. 147.213,- tilbage i aktiviteten, som blev anvendt til at 
færdiggøre den i begyndelsen af 2017. 
 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.4 Etsundtarbejdsliv.dk og formidling (16 I 4) (17 T 2)  
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Aktiviteten fra BAR Social & Sundhed 2016 er beskrevet i rådets 
aktivitetsplan for 2016, ligesom der er redgjort for aktiviteten i 
beretningen for 2016. Sekretariatet har endvidere fremsendt en 
specifikation for brug af restmidler i forbindelse med fremsendelse af 
årsregnskabet. 
 
Der er kr. 98.509,- tilbage i aktiviteten, som skal anvendes til udvikling 
af hjemmesiden forflyt.dk samt til udarbejdelse af artikler og 
nyhedsbreve. Det vil således blive en styrkelse af arbejdet med 
aktiviteten ( Etsundtarbejdsliv.dk og formidling 17 T 2). 

Der er redegjort for aktiviteten i redegørelsen for ”Etsundtarbejdsliv.dk 
og formidling” (17 T 2). 
 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og   
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evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 
Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de 98.509 kr. der var tilbage i aktiviteten, blev alle midler anvendt i 
2017. Aktiviteten er afsluttet.  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.5 Forflyt og formidling (16 I 5) (17 T 16)  
Tilskudsår 2016  
Status pr 24. maj 2017 Aktiviteten fra BAR Social & Sundhed 2016 er beskrevet i rådets 

aktivitetsplan for 2016, ligesom der er redgjort for aktiviteten i 
beretningen for 2016. Sekretariatet har endvidere fremsendt en 
specifikation for brug af restmidler i forbindelse med fremsendelse af 
årsregnskabet. 
 
Der er kr. 60.000,- tilbage i aktiviteten, som skal anvendes til udvikling 
af artikler og nyhedsbreve. Det vil således være en styrkelse af 
arbejdet med aktiviteten (Forflyt.dk og formidling 17 T 16). 

Der er redegjort samlet for aktiviteten sammen med redegørelsen for 
aktiviteten ”Forflyt og formidling” (17 T 16). 

Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 
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Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de 60.000 kr. der var tilbage i aktiviteten, er der anvendt 19.740 kr. i 
2017. De resterende midler anvendes i 2018 til produktion af to 
nyhedsbreve (Se aktivitetsarket for 2017). 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.6 Kampagne om MSB (16 I 6)  
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Aktiviteten fra BAR Social & Sundhed 2016 er beskrevet i rådets 
aktivitetsplan for 2016, ligesom der er redgjort for årets arbejde i 
beretningen for 2016. Sekretariatet har endvidere fremsendt en 

I 2017 blev der udarbejdet et materiale på baggrund af en samkøring af 
data om MSB og psykisk arbejdsmiljø. I materialet anbefales en 
flerstrenget indsats i det forebyggende arbejde, som omfatter psykiske 
og sociale faktorer sammen med det traditionelle ergonomi og der 
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specifikation for brug af restmidler i forbindelse med fremsendelse af 
årsregnskabet. 
 
Der er kr. 269.631,- tilbage i aktiviteten, som skal anvendes til at 
færdiggøre denne. 
 
Fra BAR SoSu Aktivietsplan for 2016: 

Kampagne om MSB  
Mål med aktiviteten: Målet er i første omgang, at 
BrancheArbejdsmiljøRådet får større viden om og indsigt i, hvilke 
grupper inden for Rådes område, der især har muskel- og 
skeletbesvær mhp at målrette indsatser i forhold til disse. 
Det endelige mål med kampagnen er at øge opmærksomheden på 
forebyggelse af muskel- og skeletbesvær for de grupper i BAR Social & 
Sundhed, hvor undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred viser, at der 
stadig er problemer, samt at give disse målgrupper inspiration til 
konkrete forebyggelsesaktiviteter på arbejdspladsen.  
 
Plan for at nå målet: Aktiviteten indledes med at definere målgruppen 
gennem særkørsler fra NFA’s undersøgelser Arbejde og helbred 2012 
og 2014. Særkørslerne skal udpege de grupper, som især har muskel- 
og skeletbesvær, samt give et billede af udviklingen over tid i forhold 
til muskel- og skeletbesvær.  
Målet nås ved at bruge forskellige kommunikationsplatforme: 
 

• Nyt liv til nogle af de eksisterende materialer om forebyggelse 
målrettet det pågældende område. Det kan fx være opdateret 
grafisk udtryk, korte og let tilgængelige versioner med 
konkrete handlingsforslag m.m. 

• Direkte elektronisk kommunikation til målgruppen med 
henvisning til materialer og hjemmesider for målgruppen 

• Målrettet brug af sociale medier 
 

henvises til relevante BFA-værktøjer, som kan benyttes. I tilknytning  til 
materialet, er der udarbejdet sider på arbejdsmiljøweb.dk, som 
uddyber pointerne og der er udarbejdet videoklip, hvor der frotælle 
om fordelene med at foretage en flerstrenget indsats. 
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Effektmål:  At der udarbejdes 5 opdateringer/let tilgængelige udgaver 
af eksisterende materiale, som downloades 500 gange inden for det 
første halve år efter udgivelsen. Effekten måles ved optælling. 
 
Budget: 395.000 kr.  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

 Målet er delvis opnået.  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Der er anvendt 212.785 kr. i 2017. Aktiviteten er ikke færdig. De 
resterende midler skal bruges til at færdiggøre aktivitetens 
markedsføringsaktiviteter på især de sociale medier. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.7 Forebyggelse af fald og snubleulykker (16 I 7) (17 T 22)  
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Ny aktivitet aftalt med AT efter at tidligere aktivitet måtte opgives 
gennemført. Opdateret aktivitetsplan fremsendt til Müzeyyen 
Boztoprak og godkendt i mail af 16/9-2016. Sekretariatet har 
endvidere fremsendt en specifikation for brug af restmidler i 
forbindelse med fremsendelse af årsregnskabet. 
 
De resterende midler kr. 17.329,- skal bruges til at udarbejde 
brancherettede illustrationer til brug if med aktiviteten ”Fald- og 
snubleulykker – Tiltag der virker” – en aktivitet der bygger videre på 
nærværende aktivitet (17 T 22). 
 
Af opdateret aktivitetsplan er aktiviteten beskrevet således: 
Baggrund for aktiviteten 

- 33 % af alvorlige ulykker (med fravær 3 uger eller mere) inden 
for hospitaler skyldes fald, snublen eller når man støder ind i 
genstande ved færdsel. 19 % får varige mén som følge af 
faldulykker.  

- En af de hyppigst forekommende ulykkesmåder inden for 
social- og sundhedsbranchen er fald-ulykker – i 2013-tal 
svarende til 21,5 % hvilket udgør 1796 arbejdsulykker.  

- Ifølge initiativ 7 i den styrkede arbejdsmiljøindsats skal 
Arbejdstilsynet og BAR’ene koordinere deres indsatser. 
Formålet med initiativet er, at BAR’ene skal målrette deres 
aktiviteter, så de bedre understøtter det risikobaserede tilsyn 
på udvalgte fokusområder. I 2017 har Arbejdstilsynet udpeget 
hospitaler som indsatsområde med særligt fokus på udvalgte 
områder inden for ulykker, MSB og psykisk arbejdsmiljø. BAR 

Der er redegjort samlet for aktiviteten if med aktivitetsredegørelsen  
for ”Fald og snubleulykker – tiltag der virker” (17 T 22). 
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Social & Sundhed har ikke meget materiale om forebyggelse af 
ulykker, som kan understøtte indsatsen. 

Mål med aktiviteten 
- At udarbejde materiale, som kan understøtte Arbejdstilsynets 

vejledning af arbejdspladserne i forbindelse ved risikobaseret 
tilsyn.  

- At skabe grundlag for, at arbejdspladserne gennem dialog og 
fællesskab kan sætte fokus på  
ulykkesforebyggelsen med udgangspunkt i fald- og 
snubleulykker. 

 
Plan for at nå målet  

I review fra NFA om effekten af forskellige typer sikkerhedstiltag er 
der særligt 2 typer, som kunne være interessante at få nærmere 
beskrevet som metoder til forebyggelse af fald- og snubleulykker:  
- Sikkerhedstiltag rettet mod strukturelle ændringer 
- Integrerede sikkerhedstiltag 
Begge disse tiltag har vist sig at have moderat til stor effekt på 
forebyggelsen. 
 

I aktiviteten vil rådet: 
- Uddybe beskrivelsen af de 2 typer sikkerhedstiltag 

(virkemidler) med beskrivelse af, hvilke elementer der kan 
være indeholdt i tiltaget, hvem der er aktører i tiltagene og 
hvordan det evt. kunne anvendes praktisk 

- Finde eksempler på, hvordan de 2 typer tiltag har været 
anvendt konkret på arbejdspladser på regionale 
arbejdspladser indenfor social- og sundhedsområdet, særligt 
hospitaler og på det kommunale område med henblik på at 
beskrive erfaringer med tiltagene i praksis. 

- Udarbejde en kommunikationsstrategi for udformningen og 
formidlingen af materialerne. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
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nr. 2, og stk. 3-4) 

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Der udarbejdes materiale om forebyggelse af faldulykker, som bliver 
formidlet til arbejdspladserne inden for BAR Social & Sundheds 
brancheområde på www.arbejdsmiljoweb.dk og via Arbejdstilsynets 
risikobaserede tilsyn i relation til initiativ 7, hvor hospitaler er udvalgt. 
Materialet downloades 250 gange inden for det første år efter 
udgivelsen. Effekten måles ved optælling.  

 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

  
 

Af de 17.329 kr. er samtlige midler anvendt i 2017. Aktiviteten er 
afsluttet. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.8 Konflikter og vold (16 I 8) (17 T 5)  
Tilskudsår   
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Restmidler fra aktiviteterne ”Voldsrisiko uden for den faste 
arbejdsplads”, (BAR FOKA), Vold i forhold til børn og unge, Voldsrisiko 

Der er redegjort for i aktiviteten if med aktivitetsredegørelsen for  
”Konflikter og vold” (17 T 5) i årsredegørelsen. 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/
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uden for den faste arbejdsplads, Skema om risikovurdering, Genoptryk 
og relancering af Undgå ulykker (BAR SoSu) samt Vold i forhold til børn 
og unge (U&F) videreføres til Konflikter og vold, jfr. tidligere fremsendt 
specifikation for anvendelse af restmidler. Samlet set drejer det sig om 
kr. 27.976,-, som skal bruges til at styrke indsatsen Voldskampagne (17 
T 5). 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de 27.976 kr. er ingen midler brugt. Aktiviteten fortsætter. (Se 
aktivitetsarket for 2017). 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.9 Digital formidling – Arbejdsmiljøweb.dk (16 I 9) (17 T24)  
Tilskudsår 2016  
Status pr. 24. maj 2017 Aktiviteten var oprindeligt en 3BAR-aktivitet, som er beskrevet i 

rådenes aktivitetsplaner for 2016, ligesom der er redgjort for 
aktiviteten i beretningerne for 2016. Sekretariatet har endvidere 
fremsendt en specifikation for brug af restmidler i forbindelse med 
fremsendelse af årsregnskabet. 
 
Projektet fortsætter ind i 2017. De resterende midler kr. 277.539,- (se 
tidligere fremsendte specifikation for restmidler) anvendes til 
opfølgning på den brugertest der blev gennemført på 
arbejdsmiljoweb.dk samt til implementering af nyt logo. Det sker i 
aktiviteten Web – Arbejdsmiljoweb.dk (17 T 24), som der redegøres 
for if med årsredegørelsen for 2017. 

 Der er redegjort for arbejdet med aktiviteten under redegørelsen for 
”Web- arbejdsmiljøweb” (17 T 24).  

Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
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miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 
Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de 277.539 kr. er samtlige midler anvendt i 2017. Aktiviteten er 
afsluttet. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.10 Sociale medier (16 I 10) (17 T 25)  
Tilskudsår 2016  
Status pr. 24. maj 2017 Aktiviteten var oprindeligt en 3BAR-aktivitet, som er beskrevet i 

rådenes aktivitetsplaner for 2016, ligesom der er redgjort for 
aktiviteten i beretningerne for 2016. Sekretariatet har endvidere 
fremsendt en specifikation for brug af restmidler i forbindelse med 
fremsendelse af årsregnskabet. 
 
Projektet fortsætter ind i 2017. De resterende midler kr. 118.488 (se 
tidligere fremsendte specifikation for restmidler) anvendes til 
videreudvikling af BFAets social medie-indsats. 
 
Det sker i aktiviteten Sociale medier – Synlighed ad flere kanaler (17 T 
25), som der redegøres for if med årsredegørelsen for 2017. 

Der er redegjort for aktiviteten i forbindelse med redegørelsen for 
”Sociale Medier – synlighed af flere kanaler” (17 T 25).  
 
 

Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
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nr. 2, og stk. 3-4) 

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de 118.488 kr. er der anvendt 45.625 kr. De resterende midler 
videreføres i 2018. Aktiviteten er ikke færdig. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.11 Messer og konferencer (16 I 11) (17 T 26)  
Tilskudsår 2016  
Status pr. 24. maj 2917 Aktiviteten var oprindeligt en 3BAR-aktivitet, som er beskrevet i 

rådenes aktivitetsplaner for 2016, ligesom der er redgjort for 
aktiviteten i beretningerne for 2016. Sekretariatet har endvidere 
fremsendt en specifikation for brug af restmidler i forbindelse med 
fremsendelse af årsregnskabet. 

Der er redegjort for aktiviteten i forbindelse med redegørelse for 
aktiviteten ”Messer og konferencer – det direkte møde” (17 T 26). 
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Projektet fortsætter ind i 2017. De resterende midler kr. 59.698 (se 
tidligere fremsendte specifikation for restmidler) anvendes til redesign 
af konference roll-ups. Det sker i aktiviteten Messer og konferencer – 
Det fysiske møde (17 T 26), som der redegøres for if med 
årsredegørelsen for 2017. 

Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de resterende 59.698 kr. er der anvendt 59.884 kr. Differencen 
dækkes via aktiviteten ”Sociale medier” 16 I 10. Aktiviteten afsluttes. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.12 Kommunikationsplatform (16 I 12)  
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Se aktivitetsplanen for BAR Social & Sundhed, Undervisning & 
Forskning samt Finans/Offentlig Kontor & Administration 2016. (Se 
tidligere fremsendte specifikation for brug af restmidler). 
 
Der er kr. 179.236,- tilbage i aktiviteten, som skal anvendes til at 
færdiggøre denne.  
 
Fra BAR Social & Sundheds aktivitetsplan for 2016 (identisk i 
aktivitetsplanerne for de to øvrige BAR): 
Kommunikationsplatform  
BAR - En aktiv og synlig aktør på arbejdsmiljøområdet 
I den hektiske medieskabte dagsorden bliver det til stadighed vigtigere 
for BrancheArbejdsmiljøRådene at markere sig som en aktiv og synlig 
aktør med konkrete tilbud til ansatte i den offentlige og finansielle 
sektor, og som en spiller, der er med til at skabe gode resultater på 
arbejdspladserne. Samtidig er der mange aktører, som konkurrerer om 
ledernes og arbejdsmiljørepræsentanternes opmærksomhed. Det er 
baggrunden for, at de tre BrancheArbejdsmiljøRåd vil gå sammen om 
et formidlingsprojekt, som har til formål at markere rådene som 
vigtige aktører med klare holdninger til, hvad et godt arbejdsmiljø er, 
og hvordan det kan opnås. 

Den særlige kommunikationsindsats har overordnet bestået af tre 
elementer, som alle tre nu er udført:   

1. Afdækning af distributionsveje og målgruppe: 
Branchefællesskabet har på baggrund af afdækningen af 
distributionsveje og målgruppe igangsat en række tiltag ift. den 
fremtidige formidling, blandt andet målrettet formidling på de 
digitale platforme, udarbejdelse af contentpakker til lancering 
af materialer samt at forsimple hjemmesiderne. 

2. Lanceringsstrategi for det nye navn: Navnet er endeligt 
lanceret med den udarbejdede strategi.  

3. Udvikling af kernefortælling og kernebudskaber: Styregruppen 
Kommunikation og sekretariatets konsulentgruppe samt 
ledelse har deltaget i en udviklingsworkshop hos 
kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese. På baggrund af 
workshoppen har Geelmuyden Kiese leveret en 
kernefortælling (en kort beskrivelse af hvad BFA Velfærd er, vil 
og kan – en egenfortælling) og bud på kernebudskaber, som 
Branchefællesskabet arbejder videre med.  

 
Aktiviteten har i løbet af processen taget en drejning mod at skabe 
større fokus på, hvordan Branchefællesskabet som afsender kan 
kommunikere bedre til målgruppen med sine distributionsveje og 
hvordan, at fællesskabets brand kan fremstå mere entydigt.  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet for aktiviteten er at bidrage til en styrket og øget indsats overfor 
såvel fagmedier som lokale medier (nyhedsbreve, intranet, 

Målet er opnået. 
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personaleblade på de enkelte arbejdspladser), hvor rådene vil reagere 
aktivt på de emner, der rører sig i det arbejdsmiljøfaglige arbejde.  
 
Planen er at gennemføre en aktivitet, som vil have form af en 
målrettet og kontrolleret kommunikationsindsats, der bl.a. har til 
formål at sætte bestemte emner på dagsordenen og medvirke til, at 
omtalen forløber i overensstemmelse med Rådenes ønsker og bl.a. 
indeholder de arbejdsmiljøfaglige synspunkter, de ønsker at fremme. 
Derfor skal denne indsats integreres i den formidling, der sker i 
forbindelse med rådets aktiviteter.  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Det nye effektmål, som er opstået som en del af processen er: 
A. At Branchefællesskabet forbedrer sine distributionsveje og 

udvikler og integrerer kernefortællingen i fremtidigt 
formidlingsarbejde med aktiviteter, hjemmesider, 
nyhedsbreve og sociale medier. Det måles ved at det bliver 
besluttet at kernefortællingen bliver vedtaget af rådet som 
dets grundfortælling. Dette vil kunne ses i referat. 

B. At en stor del af målgruppen bliver opmærksom på 
navneskiftet og det nye branchefællesskab. Det måles ved at 
sammentælle visninger af opslag på de sociale medier, 
udsendte nyhedsbreve og besøg på artikler på hjemmesiden, 
hvor navneskiftet omtales. 

 

A: Kan endnu ikke opgøres. Der redegøres for dette i forbindelse med 
beretningen for 2018. 
 
B: En stor del af målgruppen er blevet gjort opmærksom på 
navneskiftet. Videoen der lancerede at de tre BrancheArbejdsmiljøRåd 
blev forenet i ét BFA fik 28.815 videovisninger og nåede 109.569 
personer. Derudover nåede opslagene på Facebook med optakt til 
lanceringen af navn og logo ud til 25.327 personer. På hjemmesiden 
har siderne med forklaring om de tidligere BAR 6.947 besøg i løbet af 
året 2017 mens siden om BFA har fået 14.136 besøgende. Lanceringen 
blev også omtalt med en pressemeddelelse og som hovednyhed i 
Nyhedsbrevet Godt Arbejdsmiljø. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 
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Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

Budget: Samlet budget for alle tre BrancheArbejdsmiljøRåd 500.000 
kr.   

Af de 179.236 kr. der var tilbage i aktiviteten i begyndelsen af 2017 er 
der anvendt 183.392 kr. Underskuddet dækkes ind med midler fra 
aktiviteten ”Sociale medier” (16 I 10). Aktiviteten er afsluttet.  
 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.13 Indsats unge og nyansatte (16 I 13) (17 T 9)  
Tilskudsår 2016  
Status pr 24. maj 2017 Projektet fortsætter ind i 2017. De resterende midler kr. 65.177 (se 

tidligere fremsendte specifikation for restmidler) anvendes til 
markedsføring af aktiviteten. 
 
Det sker i aktiviteten ”Henvendelse til den nyansatte på 
kontorarbejdspladser og i social- og sundhedssektoren” (17 T 9), som 
der redegøres for if med årsredegørelsen for 2017. 

Der er redegjort for aktiviteten sammen med redegørelsen for 
aktiviteten ”Henvendelse til den nyuddannede på 
kontorarbejdspladser…” (17 T 9). i årsredegørelsen . 

Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre    
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branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 
Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de 65.177 kr. der var tilbage i aktiviteten er der anvendt 60.629 kr. 
Restmilerne ønskes overført til aktiviteten ”Sociale medier” (16 I 10) 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.14 Indeklima (16 I 14) (17 T 27)  
Tilskudsår 2016  
Status pr 24. maj 2017 Projektet fortsætter ind i 2017. De resterende midler kr. 9.917. (se 

tidligere fremsendte specifikation for restmidler) anvendes til 
udvikling af artikel. 
 
Det sker i aktiviteten ”Indeklimaportalen og Nyhedsbrevet 
Indeklimaportalen” (17 T 27), som der redegøres for if med 
årsredegørelsen for 2017. 

Der er redegjort for aktiviteten ”Indeklimaportalen” (17 T 27) i 
årsredegørelsen . 

Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  



 
 

113 
 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de 9.917 kr. der var ved årets begyndelse er der anvendt 10.920 kr. 
Differencen dækkes ind med midler fra ”Sociale medier” (16 I 10). 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.15 Ung med job (16 I 15) (17 T 28)  
Tilskudsår 2016  
Status pr. 24. maj 2017 Projektet fortsætter ind i 2017. De resterende midler kr. 66.876 (se 

tidligere fremsendte specifikation for restmidler) anvendes til fortsat 
udvikling af hjemmesiden samt til produktion af nyhedsbreve. 
 
Det sker i aktiviteten ”Ung med job – Et fælles BFA projekt” (17 T 28), 
som der redegøres for if med årsredegørelsen for 2017. 

Der redegøres samlet for aktiviteten i forbindelse med redegørelsen 
for aktiviteten ””Ung med job – et fælles BFA projekt” (17 T 28).   

Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 
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Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Se under redegørelsen for 17 T 28.  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.16 Opdatering af publikationer (16 I 16) (17 T 29)  
Tilskudsår 2016  
Status pr. 24. maj 2017 Projektet fortsætter ind i 2017. De resterende midler kr. 38.615 (se 

tidligere fremsendte specifikation for restmidler) anvendes til redesign 
af materialer samt implementering af nyt logo.  
 

Der er redegjort for aktiviteten i redegørelsen for ”Opdatering af 
publikationer” (17 T 29) i redegørelsen . 
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Det sker i aktiviteten ”Opdatering af publikationer” (17 T 29), som der 
redegøres for if med årsredegørelsen for 2017. 

Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de 38.615 kr. har der ikke været anvendt nogle midler. Aktiviteten 
videreføres til 2018. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.17 Målgrupper og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet (16 I 17) (17 T 

10) 
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Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Restmidlerne fra BAR Undervisning & Forskning aktiviteter psykisk 
arbejdsmiljø og Muskel og skelet, i alt 11.481,- videreføres og 
anvendes til aktiviteten ”Målgrupper og virkemidler i 
arbejdsmiljøarbejdet” (17 T 10), som der redegøres for i forbindelse 
med årsredegørelsen for 2017.  (Se endvidere tidligere fremsendte 
specifikation for brug af restmidler). 

Der er redegjort for aktiviteten i forbindelse med redegørelsen for 
aktiviteten ”Målgrupper og virkemidler i arbejdsmiljøarbejde” (17 T 
10).  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de 11.481 kr. er samtlige midler anvendt i 2017. Aktiviteten er 
afsluttet. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.18 Temamøder(r) om arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser (16 I 19)  
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Aktiviteten fra BAR Finans / Offentlig Kontor & Administration er 
beskrevet i rådets aktivitetsplan for 2016, ligesom der er redgjort for 
årets arbejde i beretningen for 2016. Sekretariatet har endvidere 
fremsendt en specifikation for brug af restmidler i forbindelse med 
fremsendelse af årsregnskabet. 
 
Der er kr. 41.068,- tilbage i aktiviteten, som skal anvendes til at 
færdiggøre denne. 
 
Fra BAR Finans / Offentlig Kontor & Administrations aktivitetsplan: 
Temamøde(r) om arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser 
Rådet ønsker at styrke arbejdspladsernes forudsætninger for at 
benytte sig af rådets materialer og værktøjer. Dette sker ved 
præsentationer ansigt til ansigt med brugerne, hvor deltagere fra 
målgrupperne får indsigt i muligheder og dilemmaer i det konkrete 
arbejde med rådets materialer.   
Mål for aktiviteten:  At støtte arbejdspladserne i at komme fra ord til 
handling i varetagelsen af arbejdsmiljøet på kontorarbejdspladser. 
Plan: I 2016 vil rådet afholde et-tre temamøder med fokus på at 
formidle rådets nyere værktøjer. Antallet af møder vil bl.a. afhænge 
af, om det bliver hel- eller halvdagsmøder. Mulige emner for mødet (-
erne) kunne være arbejdsmiljø i åbne kontorer, forebyggelse af 
muskel- og skeletbesvær eller forebyggelse af for stort arbejdspres. 
Målgruppen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt 
arbejdsmiljøkonsulenter fra rådets arbejdspladser. 
Effektmål: 

- At rådet afholder et-tre temamøder med fokus på at formidle 
rådets nyere værktøjer. 

BAR Finans / Offentlig Kontor & Administrations redegørelse givet her: 
Aktiviteten blev operationaliseret i form af to inspirationsmøder om 
’Trivsel i kontaktcentre’ og en konference om ’Mål mening’. Den sidste 
afholdes dog først i 2017. 
 
Trivsel i kontaktcentre: 
Rådet afholdt to halvdagsmøder om trivsel i kontaktcentre med fagligt 
oplæg fra Inger-Marie Wiegman og arbejdspladsoplæg fra de 
arbejdspladser, der har inspireret rådets nye materiale samt det 
tværgående, virtuelle kontaktcenterarbejde mellem 30 kommuner i 
Jylland.  Møderne afholdtes hhv i Høje Taastrup med 44 deltagere og i 
Aarhus med 24 deltagere 
Der var stor tilfredshed med møderne: 96% tilfredse i København, 
100% (!) tilfredse i Aarhus. 
 
Temamøde: Mål med Mening 
Lanceringskonferencen ’Mål med mening’ er blevet forberedt i 2016 og 
blev afholdt 7. marts 2017 med oplæg af forsker og konsulent Anders 
Raastrup Kristensen samt arbejdspladsoplæg fra Danske Bank, Odense 
Kommune og DSB. Arrangementet rettede både anbefalinger til den 
strategiske dialog om målstyring og gav forslag til dialogspørgsmål og 
fokus mere lokalt i organisationerne. 
 
Konferencen ’Mål med mening’ blev afholdt i et samarbejde med BFA 
Finans med 100 deltagere på konferencen. Evalueringerne fortæller 
om en positiv modtagelse blandt konferencens deltagere. 94% angiver, 
at de er tilfredse med konferencen som helhed og at de har fået nyttig 
viden om performancemålinger og arbejdsmiljø. 87% oplever at have 
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- Minimum 100 deltagere fra målgruppen pr. temamøde. 
- 85% af deltagerne er tilfredse med temamødet og finder 

rådets materialer og værktøjer brugbare og relevante. 
 
Opgøres ved hjælp af optælling og spørgeskemaundersøgelse. 
Budget: 180.161 kr. + deltagerbetaling 

fået brugbare værktøjer til at arbejde med emnet og at de har fået 
inspiration til at skabe mål med mening på egen arbejdsplads. 
 
Styregruppen og BFA’et har taget positivt imod deltagernes evaluering 
af konferencen og den store interesse, der endte med at være for den. 
Deltagersammensætningen på konferencen pegede i retning af, at 
temaet om målstyring og arbejdsmiljø både er relevant på private og 
offentlige arbejdspladser. Og de styregruppemedlemmer, der deltog 
på konferencen, oplevede det som et positivt aspekt ved konferencens 
sammensætning og deltagernes drøftelse, at arbejdsmiljø og 
arbejdsmiljøorganisationen blev tænkt ind i sammenhæng med 
målstyring. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

 Målet er opnået. 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

 Der var hhv. 96 % og 94 % tilfredshed at måle blandt deltagerne, 
hvorfor effektmålet er opnået. 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

Der var 41.068 kr. tilbage i aktiviteten samt en indtægt på 33.950 kr. 
(deltagerbetaling). 

Af de 41.068 kr. der var tilbage i aktiviteten samt indkomne indtægter 
på 82.784 kr. er der anvendt 104.436 kr. Aktiviteten afsluttes og de 
resterende 19.416 kr. anvendes til optryk af materiale som formidler 
aktivitetens budskaber.  
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Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.19 Ledelsens handlemuligheder i forebyggelse og håndtering af 

stress (16 I 20) (17 T 7) 
 

Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Restmidlerne fra Værktøjsudvikling: Krav, arbejdsmængde og mål 
(BAR FOKA) anvendes til styrkelse af aktiviteten Ledelsens 
handlemuligheder i forebyggelse og håndtering af stress (17 T 7), som 
der redegøres for if. med den årlige redegørelse for 2017. Det drejer 
sig om kr. 16.301,- (Se tidligere fremsendte specifikation for brug af 
restmidler). 

Der er redegjort for aktiviteten i redegørelsen for ”Ledelsens 
handlemuligheder i forebyggelse og håndtering af stress” (17 T 7) 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 
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Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Samtlige midler 16.301 kr. er anvendt til færdiggørelse af aktiviteten.  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.20 Kloge indkøb til kontoret (16 I 21) (17 T 20)  
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Restmidlerne fra Arbejdsmiljø på kundecentre (i alt 26.509,-. Se 
tidligere fremsendte specifikation for brug af restmidler) anvendes til 
aktiviteten Kloge indkøb til kontoret (17 T 20), som der redegøres for 
if. med den årlige redegørelse for 2017. 

Der er redegjort for aktiviteten i redegørelsen for ”Arbejdsmiljø i 
kundecentre” (17 T 20). 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
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stk.1, nr. 5 og stk. 2) 
Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Af de 26.509 kr. er samtlige anvendt til færdiggørelse af aktiviteten.  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.21 Værktøjsformidling (16 I 22) (17 T 19)  
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Aktiviteten fortsætter i 2017. Restmidler er kr. 54.256. (Jfr. 
specifikationen for anvendelse af restmidler 2016). (Se tidligere 
fremsendte specifikation for brug af restmidler). Der er afholdt 2 ud 5 
workshops i 2016 og de resterende afholdes i 2017. 

Som en del af aktiviteten deltog BFA Velfærd i en konferencedag med 
deltagelse af 250 personer med fokus på MSB og nudging. I forbindelse 
hermed blevet der trykt materiale til uddeling. De resterende to møder 
er blevet forberedt og de afholdes i relation til aktiviteten ”Mus og 
skærm i tablettens tidsalder” (17 T 19). Effektmålet er, at der afholdes 
5. Der redegøres endeligt i forbindelse med redegørelsen for 2018.  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
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og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 
Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Samtlige midler 54.256 kr. er anvendt. Aktiviteten er afsluttet. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.22 Krop og kontor (16 I 23) (17 T 21)  
Tilskudsår 2016  
Status pr 24. maj 2017 Projektet fortsætter ind i 2017. Projektet fortsætter ind i 2017. De 

resterende midler (Kr. 5.593,-, se tidligere fremsendte specifikation for 
restmidler) anvendes til udarbejdelsen af et nyhedsbrev. Det sker i 
aktiviteten kropogkontor.dk (17 T 21), som der redegøres for if med 
beretningen for 2017. 

Der er redegjort for aktiviteten i forbindelse med redegørelsen for 
”Krop og kontor” (17 T 21). 

Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
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stk.1, nr. 4) 
Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 Samtlige midler 5.593 kr. er anvendt. Aktiviteten er afsluttet. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. 9.23 Godt skolebyggeri (16 I 24) (17 T 30)  
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Aktiviteten fortsætter i 2017. (Se tidligere fremsendte specifikation for 
brug af restmidler). De resterende midler (Kr. 4.290,-,  se tidligere 
fremsendte specifikation for restmidler) anvendes til udarbejdelsen af 
et nyhedsbrev. Det sker i aktiviteten Godtskolebyggeri (17 T 30), som 
der redegøres for if med beretningen for 2017.  

Der er redegjort for aktiviteten i forbindelse med redegørelsen for 
”Godtskolebyggeri” (17 T 30). Aktiviteten er afsluttet.  

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

  

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 
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Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

 4.290 kr. er anvendt til at afslutte aktiviteten. 

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

  

10. BAR-Aktiviteter fra 2016, hvor effektmål endnu ikke har kunnet opgøres 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. Mål, mening og kerneopgave   
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Baggrund: Aktiviteten er igangsat i 2015, hvor fokus har været på 
faglig indkredsning af materialets emne. I 2016 udvikles et 
formidlingsmateriale om emnet.  

Resultatmålinger er et udbredt middel til at sikre målstyring og 
dokumentere produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Nyere 
forskning bidrager til at kaste lys over, hvordan performancemålinger 
kan anvendes på arbejdspladsen på måder, der både bidrager til 

Der er blevet redegjort for aktiviteten i BAR FOKAs beretning for 2016. 
Effektmålet kunne imidlertid ikke opgøres på daværende tidspunkt. 
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performance og trivsel i hhv. den finansielle sektor og på jobcentre. 
Rådet ønsker at blive endnu klogere på, hvordan 
performancemålinger bedst skaber produktivitet og trivsel i rådets 
brancher med henblik på at kunne rette en række anbefalinger til 
rådets arbejdspladser. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 

  

Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

At bibringe anbefalinger til rådets arbejdspladser om arbejdet med 
performancemålinger, således at disse opleves som meningsfulde, 
bidrager til at løse arbejdspladsens kerneopgave og øger såvel 
performance og trivsel på arbejdspladsen. 

 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Der skabes indblik i kendt forskning (fra bl.a. Kasper Edwards, DTU, og 
Peter Dahler-Larsen, SDU, samt Anders Raastrup Christensen, CBS) 
om, hvordan resultatmålinger bedst understøtter arbejdspladsens 
arbejde med at løse kerneopgaven på meningsfuld vis og på en måde, 
der skaber performance og trivsel i opgaveløsningen. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

At rådet udkommer med anbefalinger til arbejdet med 
resultatmålinger, og materialet er downloadet 2000 gange et år efter 
udgivelsesdato. Opgøres ved hjælp af web-statistik. 

Værktøjet ”Mål med mening” blev download 910 gange i løbet af et år 
efter lanceringen den 23/11-2016.  
 
Dermed er effektmålet ikke nået, hvilket kan hænge sammen med, at 
en del af målgruppen er overgået til BFA – Finans og derfor ikke 
eksponeres for BFA materialer i samme grad som tidligere. Derudover 
kan en del af forklaringen være, at temaet om målstyring og 
arbejdsmiljø ikke er en så almindelig kobling, hvilket kan betyde, at 
materialet ikke så ofte opsøges. Imidlertid bar BFA’ets konference om 
netop temaet præg af, at temaet og koblingen i høj grad er relevant at 
adressere på både private og offentlige arbejdspladser (se 
Temamøder(r) om arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser (16 I 19)). 

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
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miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 
Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

290.000,- Jfr. BAR FOKAs aktivitetsplan 2016.  

 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område  
Titel og aktivitetsnr. Arbejdsmiljø i kundecentre   
Tilskudsår 2016  
Periode (år)   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Baggrund: Rådet er i gang med at opdatere sine materialer om 
arbejdsmiljø i åbne kontorer. I den forbindelse er der behov for at 
fremstille en ny vejledning med anbefalinger til godt arbejdsmiljø i 
kundecentre, supportcentre, borgerservice mv. Rådets eksisterende 
materiale på området - Godaften, De har ringet til fremtidens 
arbejdsplads. - Fra call centre til kompetencecentre - er fra 2005. Dette 
arbejde er blevet sat i gang i 2015, og i 2016 udformes en ny 
publikation om emnet. Det undersøges i hvilket omfang materialet 
også kan være relevant for BAR Kontors målgrupper.  

På baggrund af evaluering af rådets eksisterende materiale om call-
centre samt opdatering af vidensgrundlaget i 2015, udvikles og 
lanceres en opdateret publikation om emnet. 

Der er blevet redegjort for aktiviteten i BAR FOKAs beretning for 2016. 
Effektmålet kunne imidlertid ikke opgøres på daværende tidspunkt. 

Planlagt indhold for 
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,  
nr. 2, og stk. 3-4) 
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Mål for aktiviteten  
(§ 31, stk.1, nr. 3) 

Målet for aktiviteten er, at sikre, at rådet leverer up-to-date og 
relevant materiale, vejledning og værktøjer, der ved information og 
vejledning bidrager til et godt arbejdsmiljø i kundecentre. 

 

Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Udgivelse af publikation.  

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

At rådet i 2016 udkommer med opdateret materiale om arbejdsmiljø i 
kundecentre og at materialet er downloadet 2000 gange et år efter 
udgivelsesdato. Opgøres ved hjælp af webstatistik. 

Værktøjet der blev udarbjedet som en del af aktiviteten - Trivsel i 
kontaktcentre - er downloadet 615 gange i løbet af den tid, der gik fra 
lanceringen i juni 2016 og et år frem.  
 
Dermed er effektmålet ikke nået, hvilket kan hænge sammen med, at 
målgruppen er en afgrænset målgruppe samt at medarbejderne ofte 
kan være ’bundet’ til deres arbejdsstationer, hvilket måske kan gøre 
det til en udfordring at lave bredere, fælles arbejdsmiljøindsatser på 
tværs af arbejdspladsen. Endelig kan årsagen også være, at en del af 
målgruppen (arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i finanssektoren, 
som udgør en stor del af målgruppen for publikationen) i forbindelse 
med at de overgik til BFA Finans, er blevet mindre eksponeret for 
information fra BFA – Velfærd og Offentlig administration.  
  
De afholdte temamøder om emnet tyder imidlertid på, at det i høj grad 
opleves som relevant for de, der får mulighed for at stifte bekendtskab 
med det (se ”Temamøder(r) om arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser” 
(16 I 19)).  

Deltagelse af andre  
branchefællesskaber  
og øvrige arbejds- 
miljøaktører (§ 31,  
stk.1, nr. 5 og stk. 2) 

  

Tværgående aktivitet  
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og  
stk. 2) 

  

Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 
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Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 

295.000,- Jfr. BAR FOKAs aktivitetsplan 2016.  
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11. Overbliksskema 

Område År 
Anfør tilskudsår 
og periode for 
aktivitet 

Titel og aktivitetsnr. 
Anfør samme titel og 
aktivitetsnr. som i 
aktivitetsskema  

Indhold og mål 
Anfør indhold af 
aktivitet i 
punktform 

Effektmål  
Anfør de planlagte 
effektmål 

Tværgående 
aktivitet 
Hvem deltager 
(BFA eller andre 
aktører)  

Status  
Anfør status for det gennemførte indhold 
og eventuelle ændringer  

Ps
yk

isk
  

Ar
be

jd
sm

ilj
ø 

 

2017 Todages konference om 
psykisk arbejdsmiljø  (17 
T 1) 

Konference  
 
 

80 % af deltagerne umiddelbart 
er tilfredse og har fået inspiration 
til at sætte konkrete initiativer i 
gang.  
At 60 % af deltagerne har med 
inspiration fra konferencen, sat 
aktiviteter i gang (måles 
december 2017) 

 96% af de der besvarede evalueringen tilkendegav, 
at de er enige eller meget enige i at de har fået ”ny 
viden og inspiration”  
82 % at tilkendegav at ”Vi har tænkt over nye tiltag, 
som kan sættes i gang”, 47% at ”På min arbejdsplads 
har vi allerede sat initiativer i gang”, 71% at ” Vi har 
fået sat mere fokus på psykisk arbejdsmiljø generelt” 
og 60% tilkendegiver ”Jeg/vi har planlagt nye tiltage 
senere på året”. 

2017 Etsundtarbejdsliv.dk og 
formidling (17 T 2) 

Hjemmeside og 
formidling 

Stigning i besøg på hjemmesiden 
på 8 % og stigning i antallet af 
abonnenter på 8 % sammenlignet 
med 2016. 

 Der var i alt 8995 abonnenter december 2017, mod 
8355 i august 2016. Det svarer til en stigning på 6,97 
%. 
 
I perioden januar 2017 – august 2017 har der været 
35.265 besøg på siden. Sammenlignet i forhold til 
samme periode sidste år hvor der var 25.762 besøg, 
er det steget med 9.503 besøg, altså en stigning på 
36,89 %. 

2017 Bæredygtigt arbejdsliv for 
alle (17 T 3) 

Udvikling At der ud fra forprojektet er 
udarbjedet et værktøj, som gør 
det muligt for arbjedspladserne 
at afprøve det og give feed-back 
til BFA 

 Effektmål er nået idet der er udviklet et værktøj som 
har været afprøvet med succes på ni 
testarbejdspladser. Materialet bliver pt. ajourført 
efter evalueringer og anbefalingerne fra ni 
arbejdspladser og forventes helt færdig til lancering i 
første kvartal af 2018.  

2017 Stress (Vi forebygger 
stress sammen) (17 T 4) 

Kampagne En fordobling af antallet af 
downloads i perioden september 
til december 2017 sammenlignet 
med samme periode i 2016. 500 
visninger af filmen ”Hvad er 
stress”. 

 Effektmålene kan endnu ikke opgøres, idet 
kampagnen er forsinket. Der redegøres for de 
endelige effektmål sammen med beretningen for 
2018. 



 
 

130 
 

2017 Konflikter og vold (17 T 5) Afventer At materialet lægges på BFAs 
hjemmeside og at styregruppen 
vurderer, at det lever op til 
forventningerne. Dette evalueres 
og drøftes på et 
styregruppemøde 

 Der e i første omgang produceret et overbliks og 
inspirationskatalog over BFAs værktøjer. Aktivieteten 
fortsætter i 2018. 

2017 Livsfaser i arbejdet (17 T 
6) 

Materiale/Værktøj 1000 downloads et år efter 
udgivelsesdato – opgøres via 
webstatistik. 
 
Den lokale arbejdsmiljøgruppe 
kender til værktøjet og har taget 
stilling til dets relevans 3 
måneder efter lancering – 
opgøres via 
spørgeskemaundersøgelse 
Hvis det er relevant, har de 
igangsat handlinger 9 måneder 
efter lancering – opgøres via 
spørgeskemaundersøgelse 

 Der følges op på dette et år efter lanceringen, som er 
påbegyndt i januar 2018. 

2017 Ledelsens 
handlemuligheder i 
forebyggelse og 
håndtering af stress (17 T 
7) 

Værktøj 2.000 downloads et år efter 
udgivelsesdato – opgøres via 
webstatistik. 

 Der følges op på dette et år efter lanceringen, som er 
påbegyndt i januar 2018. Det forventes, at målet for 
downloads vil blive nået, da der pr. 23. januar 2018 
allerede er downloadet 784 eksemplarer. Der 
redegøres for dette i forbindelse med redegørelsen 
for 2018.  
 

2017 Få styr på den 
stressforebyggende 
indsats på 
kontorarbejdspladsen (17 
T 8) 

Kampagnerettet 
aktivitet 

At branchefællesskabets 
anbefalinger ift. temaet er 
kendte af målgruppen. 

 Målet er opnået og aktiviteten afsluttet 
Evalueringen er endnu ikke foretaget, men BFA’et 
kan registrere, at hjemmesiden med de 10 råd pr. 
23/1 2018 er besøgt 3.086 gange siden lanceringen 
6. december 2017, og at de 10 råd er downloadet 
286 gange. 
 
Den elektroniske evaluering foretages primo marts 
2018. Effektmålet vil kunne læses i beretningen for 
2018. 

2017 Henvendelse til den 
nyansatte på 
kontorarbejdspladser og i 
social- og 

Materiale Målingen af indsatsens effekt 
fastsættes af styregruppen ved 
indsatsens begyndelse 

 Endnu ikke muligt at opgøre. Der redegøres for dette 
i forbindelse med redegørelsen for 2018. 
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sundhedssektoren (17 T 
9) 

2017 Metodeaktivitet: 
Målgrupper og 
virkemidler i 
arbejdsmiljøarbejdet  (17 
T 10) 

Metodeaktivitet At branchefællesskabet 
systematisk drøfter 
målgruppeprofiler, produkt-
output og virkemidler ved 
udvikling af aktiviteter. 
.  

 Drøftelsen er i første omgang foregået i regi af de to 
styregrupper for psykisk arbejdsmiljø på 
kontorarbejdspladser og på undervisnings- og 
forskningsinstitutioner, som aktiviteten er forankret 
i.  
Der arbejdes på at forankre viden fra aktiviteten 
blandt Arbejdsmiljøsekretariatets konsulenter – og 
derved i de enkelte styregruppes. Der arbejdes også 
på at viden fra aktiviteten integreres i måden, nye 
aktiviteter udvikles på. 

2017 Tidlig indsats: Fokus på 
virkemidler i 
arbejdsmiljøgruppens 
systematiske arbejde (17 
T 11) 

Afdækning/metode 1000 downloads et år efter 
udgivelsen. 

 Der følges op på dette et år efter lanceringen, som 
endnu ikke er sat i gang. 

2017 Psykisk arbejdsmiljø på 
universiteter og 
videregående 
uddannelser (17 T 12) 

Udvikling af værktøj At målgruppen kender til 
materialet og tager stilling til, 
hvordan de kan tage det i 
anvendelse. 

 Der følges op på dette et halvt år efter lanceringen, 
som endnu ikke er sat i gang. Der redegøres for 
effektmålet i forbindelse med beretningen for 2018. 

2017 Stressfrihverdag.dk (17 T 
13) 

Hjemmeside/formid
ling 

En stigning i antallet af 
besøgende på stressfrihverdag.dk 
og antallet af 
nyhedsbrevsabonnenter på 10%. 
der ud over skal 32,5% af de, der 
modtager nyhedsbrevene åbne 
dem og af disse skal 7,5% klikke 
videre til hjemmesiden samt 
antallet der åbner og læser 
nyhedsbrevene fra hjemmesiden. 

 Antallet af nyhedsbrevsabonnenter er forøget med 
15%.  
 
Der sket et fald i besøg på cirka 24%. 
 
Samlet set åbnede 33,7 % af 
nyhedsbrevsmodtagerne brevene, og 5,3 % klikkede 
på en eller flere af nyhederne i brevet.  

Er
go

no
m

i 
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2017 Udvikling af værktøj (17 T 
14 og 17 T 15) 

Værktøjer Værktøj A: At der udvikles og 
afprøves min. 1 metode/værktøj, 
som kan supplere de 
metoder/værktøjer, som allerede 
er udviklet  
Værktøj B: Inspirationsmaterialet 
bliver omtalt i 3 antal 
nyhedsbreve, samt downloadet 
250 antal gange et halvt år efter 
lanceringen. 

 Aktiviteten er gået i gang og målet er delvis opnået. 
De endelige effektmål kan endnu ikke opgøres der er 
ikke forbrugt midler. Aktiviteten fortsætter i 2018. 
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2017 Forflyt.dk og formidling 
(17 T 16) 

Hjemmesideformidli
ng 

Forflyt.dk har en stigning i 
besøgstal på 8 % i forhold til 
2016. 

 Antallet af nyhedsbrevsmodtagere er i 2017 steget 
med 6,8 %  
 
Antallet af totale besøg er steget med 9,5 % fra 
37.104 til 40.634 totale besøg. 

2017 Fagligt træf (17 t 17) Konference/Træf At der deltager 250 i Fagligt træf. 
Effekten måles ved optælling.  
80 % af deltagerne tilkendegiver i 
evalueringen, at de har fået 
inspiration og ny viden, som de 
kan bruge i praksis. 

 Der deltog 250 deltagere. 87 % af de der besvarede 
evalueringsskemaet tilkendegiver, at de kan bruge 
den viden de har fået i praksis.  

2017 Kampagne om MSB – 
fortsættelse (17 T 18) 

Kampagneaktivitet Kan først beskrives når erfaringer 
fra 2016-kampagnen er høstet. 

 Målet er endnu ikke opnået. 

2017 Mus & skærm – i 
smartphonens og 
tablettens tidsalder (17 T 
19) 

Materiale 1000 downloads et år efter 
udgivelsesdato. 
 

 Kan endnu ikke opgøres. Der følges op på dette 
senest et år efter lanceringen, som endnu ikke er 
færdiggjort. 

2017 Kloge indkøb til kontoret 
(17 T 20) 

Materiale 1000 downloads et år efter 
udgivelsesdato. 

 Temaet blev lanceret via Krop og kontor-
nyhedsbrevet 5. oktober 2017 og har ved årsskiftet 
modtaget 1.480 besøg siden lanceringen. Temaet 
har desuden været lanceret via Arbejdsmiljøwebs 
nyhedsbrev og på BFAs sociale medier (LinkedIn og 
Facebook). Effektmålet er således nået. 

2017 Kropogkontor.dk (17 T 
21) 

Formidling af viden 
via hjemmesider 

10 % stigning i besøg og 
nyhedsbrevsabonnenter 
 
6 nyhedsbreve. Min. 30 % åbner 
og 10% klikker på nyheds-
brevsartikler.  

 Antallet af nyhedsbrevsabonnenter er steget med 
5%. 
 
Besøgstalmæssigt er hjemmesiden faldet med 8% fra 
24.166 til 22.292.  

U
ly

kk
er

 

2017 Fald- og snubleulykker – 
Tiltag der virker (17 T 22) 

Materiale 1000 downloads af udviklet 
materialepakke 
 
3000 besøg på de sider på 
arbejdsmiljøweb.dk, der handler 
om fald og snublen. 

 Effektmålet har ikke kunnet opgøres idet indsatsen 
blev lanceret i januar 2018. Der redegøres for 
effektmålene i forbindelse med redegørelsen for 
2018.  
  
Samlet antal besøg på siderne om fald- og 
snubleulykker: 13.688.  

2017 Fald og snublen – en 
formidlingsindsats (17 T 
23) 

Formidlingsindsats 3000 besøg på de sider på 
arbejdsmiljøweb.dk på de 
udviklede sider, der handler om 
fald og snublen. 

 Kan endnu ikke opgøres 
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2017 Web – 
Arbejdsmiljøweb.dk (17 T 
24) 

Hjemmeside Fortsat stigning i 2017 i antal 
besøg på arbejdsmiljoweb.dk, 
downloads og 
nyhedsbrevsabonnenter på 10 % 
32,5 % af de, der modtager 
nyhedsbrevene skal åbne dem og 
af disse skal 7,5 % læse artikler 

Samarbejde med 
BFA Industri og BFA 
Byggeri om drift og 
udvikling af teknisk 
platform. BFA 
Industri står for 
betaling af de 
fælles regninger. 
Indholdsredigering 
varetages af de 
respektive BFAer 
som selvstændigt 
redegør for 
udviklingen af disse 
aktiviteter 

Der udestår fortsat de planlagte opfølgninger på 
brugertesten. Dette arbejde forventes at være 
afsluttet medio 2018. Der redegøres endeligt for 
aktiviteten i forbindelse med redegørelsen i for 
2018. 

2017 Sociale Medier – 
Synlighed af flere kanaler 
(17 T 25) 

Sociale medier 20.000 venner på Facebook 
Opbygning af netværk på 
LinkedIn, Twitter og Instagram 
 
De sociale medier skal stå for 10 
% af den samlede trafik på 
arbejdsmiljøweb.dk. 

BFA velfærd 
Arbejdsmiljø og 
Offentlig 
administration 

For arbejdsmiljøweb.dk udgør trafikken fra de 
sociale medier nu 8,6 %.  

Rådenes side på Facebook ’Godt arbejdsmiljø’ har nu 
15.847 følgere. 

Netværk på LinkedIn, Twitter og Instagram 
påbegyndt. 

2017 Messer og konferencer – 
Det fysiske møde (17 T 
26) 

Messer- og 
konferencedeltagels
e 

1000 tilmeldinger til nyhedsbreve 
på messer og konferencer 
 
Der uddeles 10.000 flyers, 
værktøjer og materialer på 
messer og konferencer 
Der deltager i gennemsnit 50 
personer ved begivenhederne på 
folkemødet 

 
 
 

Der blev indsamlet 1.024 tilmeldinger til 
nyhedsbreve, hvor effektmålet var at indsamle 
1.000.  

Der er uddelt 10.000 materieler, flyeres mv.  

BFAs tre event havde 30-90 tilskuere pr. event. 

Ø
vr

ig
e 

2017 Indeklimaportalen.dk og 
Nyhedsbrev 
Indeklimaportalen (17 T 
27) 

Hjemmeside og 
nyhedsbrev 

10 % flere abonnenter og besøg. 
 
30% åbner og 7 % klikker 

 Indeklimaportalen.dk har oplevet en stigning i 
antallet af totale besøg på 8 %. Nyhedsbrevet 
Indeklimaportalen har oplevet en stigning i antallet 
af abonnenter på 7 % og har nu 4.655 abonnenter.  

Nyhedsbrevet Indeklimaportalen  
Åbningsfrekvens 30 % 
Effektmål 30 % 
Klikfrekvens 5,8 % 



 
 

134 
 

 

 

 

Effektmål 7 % 
 

2017 Ungmedjob.dk – et fælles 
BFA projekt (17 t 28) 

Hjemmeside og 
nyhedsbreve 

10 % flere abonnenter og besøg 
 

Et samarbejde med 
de øvrige BFAer. 
BFA velfærd og 
Offentlig 
administration er 
hovedansvarlig. 

Hjemmesiden har oplevet en mindre tilbagegang på 
6,4 %. 
Nyhedsbrevet er blevet udsendt to gange og har set 
en mindre stigning på 7 %. 
 

2017 Opdatering af 
publikationer (17 T 29) 

Opdatering Alle materialer opdateres i løbet 
af året 
Alle materialer vurderes 
individuelt af en styregruppe når 
de bliver 5 år 

BFA velfærd 
Arbejdsmiljø og 
Offentlig 
administration 

Mål og effektmål opnået. 

2017 Godtskolebyggeri.dk (17 T 
30) 

Hjemmeside og 
nyhedsbreve samt 
opdatering 

10 % flere abonnenter og besøg 
Tilfredshed med ”Når klokken 
ringer” og stigning på 10 % i 
antallet af downloads 
sammenlignet med året før. 

BFA velfærd 
Arbejdsmiljø og 
Offentlig 
administration 

Hjemmesiden godtskolebyggeri.dk har oplevet et 
mindre fald på 3 %.  
 
Revideringen af ´Når Klokken Ringer` er ikke færdig. 
Effektmål afventer.  
 
Nyhedsbrevet Godt Skolebyggeri har set en stigning i 
abonnenter på 10 %. 
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