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Indledning	
 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration ønsker i 2019 både at sætte en række nye aktiviteter i gang samt 
fortsætte arbejdet med flere af de aktiviteter, der blev sat i gang med den toårige aktivitetsplan for 2018-19. Det drejer sig om aktiviteter om 
teknologi, samarbejde og krænkende handlinger af seksuel karakter. En stor del af aktiviteterne vil bestå i at formidle nye værktøjer og vejledninger 
til ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter mv. på arbejdspladserne indenfor fællesskabets brancheområde.  
 
Det drejer sig blandt andet om formidling af værktøjer om hvordan digitaliseringer påvirker arbejdsmiljøet, som er ved at blive færdiggjort eller en 
vejledning om hvordan arbejdspladskulturen kan bruges i det forebyggende arbejde på MSB-området. I marts planlægges afholdt en stor 
konference om psykisk arbejdsmiljø med titlen ”Hvor går grænsen”, hvor branchefællesskabets værktøjer, ligeledes præsenteres for deltagerne.  
Branchefællesskabet er optaget af at sikre, at de værktøjer der udvikles, kommer i brug og kan anvendes af brugerne. Det følger vi op på, blandt 
andet ved at spørge dem der deltager på fællesskabets konferencer og træf, om de efterfølgende har anvendt branchefællesskabets materialer. I 
2018 afholdt Branchefællesskabet f.eks. en række temamøder om mobning, hvor værktøjet ”Grib ind…” blev præsenteret. Den efterfølgende 
evaluering viste, at knap 87 % af de der havde udfyldt evalueringsskemaerne, fandt at temamødet havde givet stof til eftertanke og halvdelen 
tilkendegav, at de efterfølgende enten havde igangsat eller havde planlagt at sætte initiativer i gang til at forbygge mobning. Den efterfølgende 
opfølgning og evaluering er vigtig og giver branchefællesskabet nogle indikationer på, at værktøjerne fungerer efter hensigten og kan anvendes i 
arbejdsmiljøarbejdet. 
 
Men også de mere kvantitative målinger peger på, at branchefællesskabets værktøjer mv. bliver anvendt. Sidste år klikkede knap 600.000 ind på 
branchefællesskabets hjemmesider. Vi ved også, at hovedparten af dem, der besøger hjemmesiderne, arbejder indenfor fællesskabets 
brancheområde.  
 
Med planen for 2019 ønsker vi at fortsætte med at udvikle aktiviteter, som kan inspirere og hjælpe arbejdspladserne i deres arbejdsmiljøarbejde. 
 
Aktivitetsplanen er godkendt på branchefællesskabets rådsmøde den 11. oktober 2018.  
 
 
 
 
København den 31. oktober 2018 
BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration 
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2.	Indsatsområder	og	strategi	for	arbejdsmiljøarbejdet	(§	31,	stk.	1.,	nr.	1)	
Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration gennemfører i 2019 flere aktiviteter indenfor de 
prioriterede områder i den nationale arbejdsmiljøstrategi: Psykisk arbejdsmiljø, overbelastning af muskel og skelet (MSB) og 
ulykker. Målsætningen i den nationale arbejdsmiljøstrategi er at reducere antallet af alvorlige arbejdsulykker med 25%, antallet af 
psykisk overbelastede, er reduceret med 20% og antallet af beskæftigede, der har muskel-skeletoverbelastninger, er reduceret med 
20%. Derudover prioriterer BFA Velfærd og Offentlig administration kommunikation og formidling af branchefællesskabets 
materialer samt ’øvrige aktiviteter’, som bl.a. tæller indeklimaområdet.  
 
Ser vi på de erhvervssygdomme der blandt gør sig gældende for branchefællesskabets arbejdspladser og som har indflydelse på 
BFAs prioriteringer af indsatser, er det på det psykosociale område særligt kvantitative krav (fx stor arbejdsmængde, mængdekrav) 
samt arbejdsrelationer (fx arbejdsrelationer, manglende anerkendelse af arbejde, manglende fleksibilitet mellem arbejds- og fritid), der 
skiller sig ud i statistikken. På MSB-området er det typisk løft, bæring, skub og træk, som bl.a. foretages i forbindelse med 
personhåndtering. Også traumatiske oplevelser (fx vold og trusler) samt hudlidelser har indflydelse på antallet af anmeldte 
erhvervssygdomme (kilde: at.dk).  
 
I 2019 vil BFA – Velfærd og Offentlig administration arbejde videre med nogle af de aktiviteter, der blev igangsat i 2018 og som 
adresserer nogle af de arbejdsmiljøfaglige problemstillinger, som gør sig gældende for fællesskabets brancheområder. Det drejer sig 
om samarbejde, arbejde–fritid, vold og trusler, forflytninger, akut fysisk overbelastning mv. 
 
Aktivitetsplanen for 2019 udgør og specificerer anden del af aktivitetsplanen for årene 2018-19, som branchefællesskabet arbejder 
efter. En flerårig aktivitetsplan giver branchefællesskabet mulighed for at arbejde med et længere strategisk fokus for de enkelte 
aktiviteter, uden at det dog forhindrer rådet i også at arbejde med supplerende kortere aktiviteter i perioden. Flere værktøjer der er 
udviklet i 2018 skal i 2019 formidles og præsenteres for branchefællesskabets arbejdspladser. I planen angives, hvad der konkret 
ønskes anvendt til aktiviteter ud fra den udmeldte ramme.  
 
Branchefællesskabets aktiviteter er målrettet 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.  
 
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 2019 er således 8.050.000 kr. 
(samt et grundtilskud på kr. 600.000,-).  
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3.	Budget	2019	
Nedenfor (side 7) ses en fordeling af branchefællesskabets budget for aktiviteter indenfor de nationale indsatsområder psykisk 
arbejdsmiljø, muskel & skelet, ulykker samt kommunikations- og formidlingsindsatserne samt ’øvrige indsatser’.  
 
Fordeling mellem aktivitetsområderne fordeler sig således: 
 

• Psykisk arbejdsmiljø inkl. voldsforebyggelse:  3.790.747 kr. 
• Muskel & Skelet:    1.648.653 kr. 
• Ulykker:       696.432 kr. 
• Kommunikation:    1.444.168 kr. 
• Øvrige:       470.000 kr. 

 
Samme budget er indsat i Arbejdstilsynets budgetskabelon, som er vedlagt som selvstændigt bilag.  
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Budget 2019: 

 

AKTIVITETSPLAN 2019 Budget samlet Interne midler Eksterne midler Indtægter

Budget 
samlet 

med 
indtægter

Psykisk arbejdsmiljø
Krænkende handlinger af seksuel karakter 380.000 230.000 150.000 0 380.000
Bæredygtigt Arbejdsmiljø 305.806 150.000 155.806 0 305.806
etsundtarbejdsliv.dk 180.000 140.000 40.000 0 180.000
Arbejde og Fritid 639.168 400.000 239.168 0 639.168
Konference om psykisk arbejdsmiljø – hvor går grænsen? 450.000 350.000 1.057.000 957.000 1.407.000
Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere 551.886 353.500 198.386 0 551.886
Godt samarbejde mellem kolleger 551.886 353.500 198.386 0 551.886
Face-to-face formidling af digitalisering 300.000 275.000 25.000 0 300.000
Face-to-face formidling af samarbejde 300.000 275.000 25.000 0 300.000
Godtpsykiskarbejdsmiljoe.dk 132.000 72.000 60.000 0 132.000
Ergonomi (MSB)
Forebyggelse af akut fysisk overbelastning 286.863 150.000 136.863 0 286.863
Teknologiforståelse og implementering af teknologi 291.789 175.000 116.789 0 291.789
Fagligt træf 350.000 350.000 1.100.000 1.100.000 1.450.000
Forflyt.dk og formidling 140.000 100.000 40.000 0 140.000
Landet rundt med 'Tag snakken og bryd vanerne' 180.000 160.000 20.000 0 180.000
Den ergonomiske side af digitalseringen 300.000 220.000 80.000 0 300.000
Krop og kontor 100.000 100.000 50.000 50.000 150.000
Ulykker
Konflikter, trusler og vold 453.000 253.000 200.000 0 453.000
Revidering af branchevejledning 'Undgå ulykker' 243.432 150.000 93.432 0 243.432
Kommunikation
Digital kommunikation 987.158 720.000 267.158 0 987.158
Messer og Folkemøde 457.011 320.000 137.011 0 457.011
Øvrige
Fælles formidlingsdag med organisationernes konsulenter 330.000 300.000 30.000 0 330.000
Dialogdag 40.000 0 40.000 0 40.000
Indeklima 100.000 60.000 40.000 0 100.000
Dialogforumaktiviteter
Folkemødet - Arbejdsmiljø Loungen - 2019 0 123.000 0 123.000 123.000
Ung med job - Bliv klogere på unges arbejdsmiljø 0 55.350 0 55.350 55.350
Vold og trusler om vold udenfor arbejdstid 60.000 60.000 60.000
Sekretariat 600.000 600.000 0 0 600.000
I alt 8.650.000 6.495.350 4.500.000 2.345.350 10.995.350
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Den udmeldte ramme fordeler sig på hovedområderne psykisk arbejdsmiljø, muskel & skeletbesvær, ulykker, kommunikation samt 
’øvrige’ procentvis, som afbilledet i nedenstående diagram. 
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4.	Psykisk	arbejdsmiljø	
BrancheFællesskabet for Velfærd og Offentlig administration (BFA) prioriterer det forebyggende arbejde særligt højt. Det sker ved at 
udvikle og vedligeholde værktøjer på området. Ofte bliver værktøjerne til i et tæt samarbejde med arbejdspladser indenfor 
fællesskabets brancheområder. Materialer og værktøjer formidles til målgrupperne både via branchefællesskabets nyhedsbreve, via 
de sociale medier samt på fysiske møder. I 2019 gennemføres en stor konference hvor ”Grænser” er det tværgående tema. Det kan 
fx være grænser mellem arbejde og fritid, krav i arbejdet og krænkende handlinger af seksuel karakter.  
 
I 2019 ønsker branchefællesskabet at gennemføre 9 hovedaktiviteter inden for psykisk arbejdsmiljø: 
 

• Krænkende handlinger af seksuel karakter: Formidling af værktøjet ”Forebyg og håndter krænkende handlinger – af 
seksuel karakter”. 

• Bæredygtigt Arbejdsmiljø: Afdækning af den faktiske brug af værktøjet ”Bæredygtigt arbejdsmiljø” med henblik på evt. 
yderligere tilpasning. 

• Etsundtarbejdsliv.dk: Formidling af værktøjer mv. målrettet social- og sundhedssektoren. I 2019 vil der være særligt fokus 
på at komme særligt ud til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på social- og sundhedsområdet.  

• Arbejde og fritid: En aktivitet med fokus på pauser og restitution. 
• Konference om psykisk arbejdsmiljø – hvor går grænsen? 
• Samarbejde: En aktivitet er med fokus på det mere direkte samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt en aktivitet 

med fokus på, hvordan det gode kollegaskab kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. 
• Face-to-face formidling af digitalisering: Afholdelse roadshow og/eller andre former for planlagte formidlingsmøder med 

fokus på digitalisering. 
• Face-to-face formidling af samarbejde: Afholdelse af roadshow og/eller andre former for planlagte formidlingsmøder med 

fokus på at sikre stærkt samarbejde og et godt arbejdsmiljø (-arbejde). 
• Godtpsykiskarbejdsmiljoe.dk: Formidling af værktøjer mv. målrettet undervisnings- og forskningsinstitutioner. 

 
Branchefællesskabets budget for området psykisk arbejdsmiljø i 2019 er samlet set på 3.790.747 kr. 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Psykisk arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 

Krænkende	handlinger	af	seksuel	karakter	(19T01)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidling af materiale 
I 2018 er der udviklet et vejledningsmateriale om krænkende 
seksuelle handlinger med titlen ”Forebyg og håndter krænkende 
handlinger – af seksuel karakter”. Med materialet vil BFA 
inspirere arbejdspladser til at tage hul på dialogen om 
krænkende handlinger af seksuel karakter på arbejdet. 
Materialet handler både om den eksterne (borgere, patienter, 
pårørende) og den interne (kollegaer, ledere) og indeholder fire 
værktøjer. 
 
I 2019 skal materialet formidles til udvalgte strategiske 
målgrupper. 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø, 
social- og sundhedsområdet) 

 

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 bidrage til at bryde de tabuer, der kan være på 
arbejdspladser om et emne, som for mange kan være svært at 
tale om. Målet er at sætte særligt fokus på arbejdspladsernes 
retningslinjer til at forebygge og håndtere krænkende handlinger 
og får dem til at se på eksisterende eller udarbejde nye 
retningslinjer. 

 

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

Vi når målet ved at distribuere (evt. trykke) og markedsføre 
materiale, fx med direkte forsendelser til strategiske målgrupper, 
som udpeges i første kvartal af 2019. Der afholdes endvidere to 
workshops om temaer på konference den 26. marts 2019. 

 

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

Aktiviteten evalueres ved at BFA følger op på hvordan materialet 
er modtaget og hvordan de er dialogværktøjerne er brugt eller 
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ikke bruges hos målgrupperne. Det sker med spørgeskema og 
interview i tredje kvartal af 2019. 
 
Effektmålet er at 50 procent af de udvalgte målgrupper der har 
deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, har set på deres 
retningslinjer og formidlet dem i deres organisation og at 25 
procent har brugt et eller flere værktøjer i materialet. 

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) 

380.000 kr.  

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

År 1: 380.000 kr.  

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

Bæredygtigt	Arbejdsmiljø	(19T02)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Evaluering - Opfølgning på brug af værktøj 
I 2018 er der udviklet et dialogværktøj, som gør 
arbejdspladserne i stand til at prioritere og komme hele vejen 
rundt om deres arbejdsmiljø. Der er ikke alene fokus på 
belastende parameter, men også på de tiltag som, som 
arbejdspladsen gør for at sætte positive spor fx ved at være 
mere rummelig og have fokus på udvikling. Ultimo 2018 er 
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dialogværktøjet distribueret fysisk til arbejdspladsernes 
strategiske niveauer. 
 
I 2019 følges der op med interviews til strategiske målgrupper 
og spørgeskema til at afdække den faktiske brug af værktøjet. 
Der vil endvidere være to workshops på en planlagt konference 
den 26.marts 2019. 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø, 
social- og sundhedsområdet) 

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 følge op på hvordan dialogværktøjet bliver brugt i 
praksis og vurdere, om det kræver yderligere tilpasning. 

 

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

Målet nås ved at udvælge de målgrupper, som BFA ønsker at få 
feedback fra og indhente feedback via spørgeskema og evt. 
arbejdspladsbesøg. 

 

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

Effektmålet er at få feedback fra 25 arbejdspladser. Aktiviteten 
er i sig selv en evaluering, idet den alene følger op på 
dialogværktøjet og dets anvendelse. 

 

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) 

305.806 kr.  
 

 

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

År 1:  
305.806 kr.  
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Psykisk arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 

Etsundtarbejdsliv.dk	(19T03)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmeside og formidling 
Hjemmesiden er platform for de værktøjer og budskaber, der 
særligt knytter sig til arbejdspladser på social- og 
sundhedsområdet. Der er temaer om krænkende handlinger af 
seksuel karakter på arbejdet, stress, social kapital, 
bæredygtighed, godt kollegaskab mv. Til temaerne knytter der 
sig værktøjer og artikler med eksempler på god praksis fra de 
forskellige brancher og målgrupper. Dertil arbejdes der med quiz 
og konkurrencer, fx er der tradition for påske og julequiz. Der er 
tilknyttet et nyhedsbrev til hjemmesiden og det har små 10.000 
abonnenter. 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø, 
social- og sundhedsområdet) 

 

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 nå særligt til ud til ledere og 
arbejdsmiljørepræsentanter på social- og sundhedsområdet og 
udkomme med otte til ti nyhedsbreve om året. 

 

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

Målet nås ved at indhente branchespecifikke og relevante 
nyheder og metoder som er særligt relevante for arbejdspladser 
på social- og sundhedsområdet. 

 

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

Evaluering i 2019 gennemføres en brugerevaluering af 
hjemmesiden og der sættes særligt fokus på sidsen relevans for 
ledere. 
 
Via et elektronisk spørgeskema sammenligner vi abonnenternes 
vurdering af brugbarhed på tværs af roller i arbejdsmiljøarbejde, 
herunder relevans for henholdsvis ledere og tillidsvalgte. 
Besvarelserne vil indgå i det videre arbejde med at udvikle og 
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forbedre hjemmesiden. 70 procent af de adspurgte skal 
tilkendegive, at det der formidles, er relevant og brugbart. 
 

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) 

180.000 kr. 
 
 

 

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

År 1: 
180.000 kr. 
 

 

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

	Arbejde	og	Fritid	(19T04)		
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidlingsprodukt 
Der gennemføres en aktivitet om ”Arbejde og fritid” på baggrund 
af det forprojekt, der er gennemført i 2018. Temaet har i 2018 
endvidere været drøftet på dialogdag med BFA og med NFA i maj 
måned 2018. Der er blandt andet ønske om at lægge vægt på 
restitution og søvn, hvor der også er ny forskning fra bl.a. NFA, 
som underbygger behovet herfor.  
 
Projektleder har endvidere, som en del af planlægningen og 
kvalificeringen i 2018 deltaget på NIVA seminar ”Working hours 
and health”. 
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Forprojektet er beskrevet i aktivitetsplanen for 2018-19: 
En stor del af den samlede arbejdsstyrke oplever at ”arbejdet 
tager energi fra privatlivet” (Arbejdsmiljø og Helbred 2016).  
Gennemsnittet for alle i DK er på 2,8 ud af en score på 1-5, hvor 
5 er altid, 4 er ofte, 3 er somme tider, 2 er sjældent og 1 er 
aldrig.  
 
De fleste af branchefællesskabets brancher ligger over 
gennemsnittet fx ligger døgninstitutioner, hjemmepleje og 
hospitaler på 2,9 og undervisning på 3,0 En forklaring kan være, 
at mange arbejdspladser inden for branchefællesskabets 
brancheområde har døgnåbent. Flere ansatte har gode 
muligheder for høj fleksibilitet i forhold til udførsel af opgaver, 
som i stigende grad er er blevet mere uafhængige af tid og sted.  
 
Publikationen ”Sunde arbejdsrytmer” sætter netop spot på øget 
behov for koordinering og udfordringer med tilstedevær og 
skæve arbejdstider. Det gælder, hvad enten arbejdstiderne 
ligger som en del af et planlagt vagtarbejde fx på et hospital 
eller er forskerens arbejde med et review, som er blevet henlagt 
til søndag formiddag eller uforudsete opgaver, som kan flytte på 
den planlagte tidsramme.  
 
Øget fleksibilitet og selvledelse kan give gode muligheder for fx 
planlægning, men kan også give særlige udfordringer, når der er 
høje følelsesmæssige krav i arbejdet.  
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø, 
social- og sundhedsområdet) 

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 gennemføre en aktivitet om ”Arbejde og fritid” på 
baggrund af forprojektet gennemført i 2018. Der er blandt andet 
ønske om at lægge vægt på restitution og søvn, hvor der også er 
ny forskning fra bl.a. NFA, som underbygger behovet herfor. 
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Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Mål, målgruppe mv. afventer forprojektet, som netop skal 
undersøge og beskrive disse. Det vil fremgå af en opdatering af 
aktivitetsplanen primo 2019. 
 
 

 

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

Afventer forprojektet – Det vil fremgå af en opdatering af 
aktivitetsplanen primo 2019. 

 

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) 

639.168 kr. 
 

 

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

År 1:  
639.168 kr. 

 

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

Konference	om	psykisk	arbejdsmiljø	–	hvor	går	
grænsen?	(19T05)	

 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Konference  
Der afholdes en konference om psykisk arbejdsmiljø den 26.-27. 
marts 2019 på Nyborg strand. Konferencen har ”Grænser” som 
tværgående tema. ”Grænser” skal forstås bredt som en særlig 
indgang til problemstillinger og i det psykiske arbejdsmiljø 

 



 
 

17 
 

generelt. Grænser og grænsesætning forstås både som noget 
strukturelt, noget socialt og subjektivt. For ledere og 
medarbejdere, som arbejder inden for social og 
sundhedssektoren er det fx ift.: 
  

• ”Arbejde-fritid” (pauser, restitution, søvn, mv.) 
• ”Krav i arbejdet” (individuel og kollektiv prioritering) 
• ”Krænkende handlinger” (seksuelle, fysiske og 

ekskluderende) 
 

(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø, 
social- og sundhedsområdet) 

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 få tilmeldt 230 ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, 
som arbejder inden for social- og sundhedsområdet den 26.-27. 
marts 2019 på Nyborg Strand, Fyn og give dem inspiration og 
konkrete værktøjer til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. 

 

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

Målet nås ved at præsentere forskningsoplæg, egne og andres 
værktøjer og i samarbejde med andre aktører. Der er flere 
undertemaer, som er relevante ift. grænsesætning, fx godt 
kollegaskab, gode omgangsformer, feedback, selvledelse, 
relationer til borgerne og patienter, deres pårørende mv.  
 
Temaerne handler fx om forebyggelse og håndtering af vold, 
krænkende handlinger af seksuel karakter, negative handlinger 
fra kollegaer og opbygning at et godt arbejdsmiljø bredt. Der er 
tre plenumoplæg, otte workshops og 3-4 miniplenumoplæg. 
Oplæg og workshops gennemføres af forskere, 
arbejdsmiljørådgivere, samarbejdspartnere og arbejdspladser. 

 

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

Konferencen evalueres på afslutningsdagen efter 3 måneder og 
efter seks måneder med et elektronisk spørgeskema. Evaluering 
har vægt på målgruppens inspiration fra konferencen, den 
konkrete brug af værktøjer og arbejdspladserne vurdering af evt. 
virkning på arbejdsmiljø. 
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Effektmålet er, at over 50 procent har sat initiativer i gang og at 
der derudover er 25 procent som har planer om det. 

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) 

450.000 kr. 
	
 

 

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

År 1: 
450.000 kr. 
 

 

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

Samarbejde	mellem	ledelse	og	medarbejdere	(19T06)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidlingsprodukt 
Fokus for denne aktivitet er ikke på det formelle samarbejde i 
samarbejdssystemet, men på det mere direkte samarbejde 
mellem ledelse og medarbejdere.  
 
På BFA’ets interne dialogdag for rådets organisationer i 2017 
blev der rejst en række forslag, der har inspireret til denne 
aktivitet.  
 
Det ene drejede sig om anerkendelse i relationen mellem ledere 
og medarbejdere, hvor opgaven drejer sig om at finde frem til 
måder at anerkende på, der opleves som anerkendelse begge 
veje – og ikke som unødig kontrol.  
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Den anden drejede sig om ’den professionelle kapital’, forstået 
som hhv. den humane kapital, beslutningskapitalen og den 
sociale kapital på arbejdspladsen. Med human kapital menes, at 
de ansatte til stadighed udvikler deres evner og færdigheder for 
derigennem at forbedre løsningen af kerneopgaven. Udvikling af 
human kapital er ikke et individuelt projekt, men en fælles 
opgave, hvilket kræver gensidig coaching, feedback og 
videndeling.  
 
En høj beslutningskapital indebærer, at ansatte og ledere er i 
stand til at træffe fagligt velbegrundede beslutninger i 
situationer, der ikke er ens, og som kræver hurtig vurdering og 
afgørelse. Dette kræver åbenhed, stadig dialog og professionelt 
råderum. Høj social kapital er baseret på et højt niveau af tillid, 
retfærdighed og samarbejdsevne og kræver en stadig indsats fra 
både ledelse og ansatte. 
 
Aktiviteten vil rette et særligt fokus på, hvordan det fagligt-
professionelle råderum kan udfoldes og udvikles i samarbejdet 
mellem ledere og medarbejdere og mellem ledere og øvre 
ledelse på uddannelses- og forskningsinstitutioner. 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø, 
undervisnings- og forskningsområdet) 

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 fastlægge og producere anbefalinger til at styrke 
samarbejdet mellem ledere og medarbejdere – og mellem ledere 
og deres øvre ledelse. Det kan fx være i form af et materiale 
med anbefalinger om emnet.  
 

 

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

Målet nås ved, at styregruppen i dialog med det øvrige BFA 
drøfter og fastlægger de relevante vinkler og anbefalinger. Dette 
sker ved at trække på faglig konsulentbistand udefra og i dialog 
med arbejdspladser. Aktiviteten skydes i gang med et kick off-
møde, der har til formål at afklare fokus for aktiviteten samt 
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skabe overblik over, hvad aktiviteten bygger videre på af 
eksisterende BFA-materiale. Slutresultatet forventes at blive et 
relevant formidlingsprodukt med anbefalinger og dialogøvelser.  

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

Aktiviteten evalueres ved at konstatere, at produktet er 
produceret inden for kalenderåret 2019 og er godkendt af 
styregruppen og rådet til BFA’s tilfredshed (Procesevaluering). 

 

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) 

551.886 kr. 
 

 

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

År 1: 
551.886 kr. 

 

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

Godt	samarbejde	mellem	kolleger	(19T07)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidlingsprodukt 
Denne aktivitet har fokus på, hvordan det gode kollegaskab kan 
bidrage til et godt arbejdsmiljø. 
 
BFA’s organisationer har ved de to dialogdage i 2017 og 2018 
foreslået samarbejdstemaer som ’det gode kollegaskab’, kollegial 
anerkendelse og social støtte, hvor det påpeges, at BFA’s 
faggrupper ligger lavt i Arbejdsmiljø og Helbred-undersøgelsen 
på kollegial støtte og anerkendelse. Samtidig efterlyses der svar 
på, hvordan nye mødeformer kan understøtte en professionel 
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opgaveløsning og et arbejdsliv, hvor alle ansatte trives på 
arbejdspladser, hvor kompleksiteten i opgaveløsningen kan være 
steget, samtidig med at tiden til samarbejde og videndeling kan 
opleves komprimeret. Endelig nævnes der, at et fornyet fokus og 
nye input til, hvordan den relationelle koordination mellem 
forskellige faggrupper om den konkrete opgaveløsning kan 
foregå, kan være en del af svaret. Arbejdsgangsanalyser og 
koordinering af, hvordan disse udføres på BFA’s arbejdspladser 
kan også være et fokuspunkt. 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø 
på kontorområdet) 

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 udvikle svar på disse spørgsmål på 
måder, kan inspirere til styrket kollegialt samarbejde på BFA’s 
arbejdspladser.  
 

 

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

Målet nås ved, at styregruppen i dialog med det øvrige BFA 
drøfter og fastlægger de relevante vinkler og anbefalinger. Dette 
sker ved at trække på faglig konsulentbistand udefra og i dialog 
med arbejdspladser. Aktiviteten skydes i gang med et kick off-
møde, der har til formål at afklare fokus for aktiviteten samt 
skabe overblik over, hvad aktiviteten bygger videre på af 
eksisterende BFA-materiale, hvad aktiviteten bygger videre på af 
eksisterende BFA-materiale. Slutresultatet forventes at blive et 
relevant formidlingsprodukt med anbefalinger og dialogøvelser.  
 

 

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

Aktiviteten evalueres ved at konstatere, at produktet er 
produceret inden for kalenderåret 2019 og er godkendt af 
styregruppen og rådet til BFA’s tilfredshed (Procesevaluering). 

 

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) 

551.886 kr. 
 

 

 

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

År 1: 
551.886 kr. 

 

 
Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Psykisk arbejdsmiljø 
Titel og 
aktivitetsnr. Face-to-face	formidling	af	digitalisering	(19T08)	

 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidlingsaktivitet  
Aktiviteten består af afholdelse roadshow og/eller andre former 
for planlagte formidlingsmøder med fokus på digitalisering, 
medarbejderinddragelse og arbejdsmiljø. Møderne kan både tage 
form som formidling af BFA’ets nye materialer, både fra psykisk 
arbejdsmiljø-styregrupperne og MSB-styregrupperne, og af 
dialog med målgruppen om behov for opdatering/videreudvikling 
af tilbud under aktiviteten.  
 
(Aktiviteten er hhv. forankret i styregrupperne for psykisk 
arbejdsmiljø på kontorområdet samt undervisnings- og 
forskningsområdet) 

 

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 fremme den arbejdspladsnære dialog om, hvordan 
digitaliseringer påvirker arbejdsmiljøet og med fordel kan foregå. 
Målet er ligeledes at give deltagerne kendskab til BFA’ets 
materialer fra 2018 om anbefalinger til arbejdsmiljøet ved nye 
digitaliseringer og medvirke til, at de bliver anvendt. 
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Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Målet nås ved at udbyde 10 gratis arbejdspladsnære 
arrangementer rundt i landet; alternativt 3 større konferencer 
rundt i landet med deltagerbetaling.  
 

 

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

Aktiviteten evalueres ved, at 80% af deltagerne udtrykker 
tilfredshed med møderne og oplever sig klædt på til at skabe 
dialog på arbejdspladsen om digitalisering og 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) 

  

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

300.000 kr.  
 

 

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

År 1:  
300.000 kr.  
 

 

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

Face-to-face	formidling	af	samarbejde	(19T09)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidlingsaktivitet (Samarbejde Arbejdsmiljøgruppe og TRIO) 
I denne aktivitet afholdes roadshow og/eller andre former for 
planlagte formidlingsmøder med fokus på at sikre stærkt 
samarbejde og et godt arbejdsmiljø (-arbejde). Møderne kan 
både tage form af formidling som BFA’ets nye materialer og som 
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dialog med målgruppen om behov for opdatering/videreudvikling 
af tilbud under aktiviteten.  
 
(Aktiviteten er hhv. forankret i styregrupperne for psykisk 
arbejdsmiljø på kontorområdet samt undervisnings- og 
forskningsområdet) 

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 fremme den arbejdspladsnære dialog om, hvordan 
det formelle arbejdsmiljøarbejde i AMG og mindre formaliserede 
arbejde i TRIO kan styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. 
Desuden at bringe kendskab til og anvendelse af BFA’ets 
materialer om emnet fra 2018. 

 

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

Målet nås ved at udbyde 10 gratis arbejdspladsnære 
arrangementer rundt i landet; alternativt 3 større konferencer 
rundt i landet med deltagerbetaling.  

 

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

Aktiviteten evalueres ved, at 80% af deltagerne udtrykker 
tilfredshed med møderne og oplever sig klædt på til at styrke 
arbejdsmiljøarbejdet og -samarbejdet i AMG og/eller TRIO. 

 

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) 

300.000 kr. 
 

 

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

År 1: 
300.000 kr. 

 

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

Godtpsykiskarbejdsmiljoe.dk	(19T10)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmeside 
- Psykisk arbejdsmiljø på undervisnings- og 
forskningsinstitutioner 
Drift og udsendelse af nyhedsbreve i tilknytning til hjemmesiden 
Godtpsykiskarbejdsmiljoe.dk  
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.  
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø, 
undervisnings- og forskningsområdet) 

 

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 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.  
 
I 2018 har hjemmesiden skiftet navn fra Stressfrihverdag.dk for 
at synliggøre bredden af temaer og materialer, som siden 
tilbyder. I 2019 er opgaven at sikre udbredelsen og kendskabet 
til den nye sides temaer. 

 

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

Målet nås ved at udsende 6 årlige nyhedsbreve med relevante 
temaer, samtidig med, at hjemmesiden struktur eftergås og 
finpudses. Det må samtidig forventes, at hjemmesiden og 
nyhedsbrevet vil opleve et faldende antal abonnenter i takt med, 
at hjemmesidens specifikke brancherelevans for skoler og 
uddannelsesinstitutioner gøre tydeligere. 
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Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Aktiviteten evalueres ved, at 30% af nyhedsbrevsmodtagerne 
modtager brevene, og 10% åbner en eller flere nyheder.  

 

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) 

132.000 kr.  
 

 

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

År 1: 
132.000 kr. 
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5.	Ergonomi	(MSB)	
Ergonomi og forebyggelse af muskel- og skeletbesvær (MSB) er et vigtigt indsatsområde for branchefællesskabet, både når det 
drejer sig om stillesiddende arbejde på kontorer, ensidigt gentaget arbejde og tunge løft, herunder forflytninger (personhåndtering).  
 
I 2018 blev der blandt andet udviklet værktøjet ’Tag snakken – bryd vanerne’, som fokuserer på at sætte ind mod muskel- og 
skeletbesvær ved at fremme en velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen. I 2018 blev også ”Lad dog barnet…” – et 
hæfte der handler om sammenhængen mellem ergonomi og pædagogik på dagtilbudsområdet, fagligt opdateret. Begge værktøjer 
står overfor at skulle formidles i 2019.  
 
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, arbejdsfordeling og arbejdets organisering. 
 
Branchefællesskabets budget for indsatsområdet Muskel & Skelet udgør i 2019 1.648.653 kr. Dertil kommer deltagerbetaling for 
Fagligt Træf (1.100.000 kr.) samt bidrag fra BFA Finans (50.000 kr.) for deltagelse i aktiviteten Krop og Kontor.  
 
BrancheFællesskabet ønsker i 2019 at gennemføre syv hovedaktiviteter indenfor området Ergonomi (MSB):  
 

• Forebyggelse af akut fysisk overbelastning: En aktivitet til forebyggelse af akut fysisk overbelastning i forbindelse med 
forflytninger. 

• Teknologiforståelse og implementering af teknologi: Aktivitet med fokus på implementering af ny teknologi efter 
anskaffelse og det efterfølgende implementeringsforløb, hvor teknologien er taget i brug i praksis. 

• Fagligt Træf: Træf om fysisk arbejdsmiljø i Social-, sundhedsområdet  
• Forflyt.dk og formidling: Drift og udvikling af hjemmesiden forflyt.dk 
• Landet rundt med ’Tag snakken og bryd vanerne’: Formidlingsmøder med fokus på et nyt værktøj 
• Den ergonomiske side af digitalisering: Hardware, software og MSB 
• Krop og kontor: Drift og udvikling af hjemmesiden kropogkontor.dk 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Ergonomi (MSB) 
Titel og aktivitetsnr. 

Forebyggelse	af	akut	fysisk	overbelastning	(19T11)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidlingsprodukt 
Akut fysisk overbelastning er fortsat en af de former for ulykker, 
der sker særligt inden for hospitaler samt døgn- og ældreplejen. 
Ulykkerne skyldes ofte akut fysisk overbelastning i forbindelse 
med forflytninger. Det sker fx med forflytning i og omkring seng, 
ved ben ind/ud af seng, vending i seng samt når man alternativt 
griber ud efter en borger, der er ved at falde. Aktiviteten er i 
2018 igangsat med afdækning af området og de 
problemstillinger, der knytter sig til emnet. På den baggrund 
følges op i 2019 med aktiviteter, som formidler viden på 
områder og kommer med anbefalinger til, hvordan akut fysisk 
overbelastning kan undgås.  
 
Målgruppen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og 
forflytningsvejledere og i videre perspektiv alle, der arbejder 
med personhåndtering.  
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for Ergonomi (MSB) på 
social- og sundhedsområdet) 

 

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 kendskabet til ny viden og forebygge akutte 
fysiske overbelastninger.  

 

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

Målet nås ved, at viden om emnet formidles. Der sker ved at der 
udarbejdes minimum 2 podcast, ved at deltage på minimum to 
konferencer og eller temadage og via nyhedsbreve 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  

Effektmål er, at de producerede podcast er blevet lyttet til 200 
gange et halvt år efter, at de er produceret og distribueret. 
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stk.1, nr. 4) Derudover er effektmålet, at BFA deltager på mindst to 
konferencer/temadag, hhv. en i øst og en i vest Danmark. 
Desuden må de nyhedsbreve, der omtaler emnet være blevet 
åbnet af minimum 30 procent, hvoraf 10 procent klikker ind på 
en eller flere af nyhederne.  
 
Evaluering foretages ved optælling af afspilning af podcast, klik- 
og åbningsfrekvens af nyhedsbreve. Der benyttes 
statistikværktøjer. 

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) 

286.863 kr.  
 

 

 

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

År 1: 
286.863 kr.  
 

 

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

Område Ergonomi (MSB) 
Titel og aktivitetsnr. 

Teknologiforståelse	og	implementering	af	teknologi	
(19T12)	

 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Velfærdsteknologi bliver fortsat en større del af opgaveløsningen 
indenfor pleje- og omsorgssektoren og er ofte med til at forbedre 
arbejdsmiljøet for medarbejderne. Ved anskaffelse af ny 
teknologi kan det være vanskeligt at forudse de udfordringer, 
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som implementeringen af teknologien kan medføre på den 
konkrete arbejdsplads. Derfor er det væsentligt at ledere, 
arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, efter indkøb, 
fortsat har opmærksomhed på at tilpasse og om muligt ændre 
og eller forbedre den givne teknologi til arbejdsprocessen, den 
konkrete brug og tilpasninger til mennesket. Dette for at sikre, 
at teknologien bliver anvendt og sikrer god effekt.  
 
Aktiviteten har fokus på implementering af ny teknologi fra ide, 
til igangsættelse af implementeringsprocessen og videre over 
udvælgelse, afprøvning, indkøb og det efterfølgende 
implementeringsforløb. Her med særlig opmærksomhed på den 
efterfølgende opfølgning på tilpasninger, umiddelbart efter 
teknologien er taget i brug i praksis. Hvordan skaber man en 
arbejdsplads, hvor det er naturligt for ledere, teams, 
medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter at forholde sig til 
ny teknologi og indgå i dialog omkring udvikling og funktionen af 
teknologien? Aktiviteten vil inddrage temaer som 
forandringsledelse, organisatorisk læring, samarbejde og IGLO 
niveauerne, og med eksempler fra praksis osv.  
Aktiviteten kan f.eks. søges udarbejdet i samarbejde med DTU 
eller SDU og/ eller Teknologisk Institut. 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for Ergonomi (MSB) på 
social- og sundhedsområdet) 

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 et relevant skriftligt formidlingsprodukt (fx et hæfte) 
med vejledning og anbefalinger til målgruppen samt tilhørende 
film med cases fra praksis. 

 

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

Målgruppen er ledere og medarbejdere i den kommunale og 
regionale pleje og omsorgssektor, herunder særligt 
arbejdsmiljørepræsentanter, forflytningsvejledere, ledere m.fl. 

 

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

Effektevaluering og evalueringen: Der foretages kvantitativ 
elektronisk spørgeskema evaluering tre og seks måneder efter 
udgivelsen. Der evalueres på, om deltagerne er blevet inspireret 
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af materialet og organisationernes brug af værktøjer samt 
arbejdspladsernes vurdering af effekt i 
implementeringsprocessen. 

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) 

291.789 kr.  
 

 

 

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

År 1: 
291.789 kr. 

 

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

Område Ergonomi (MSB) 
Titel og 
aktivitetsnr. Fagligt	Træf	(19T13)	

 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Træf om fysisk arbejdsmiljø i Social-, sundheds - og 
plejeområdet.  
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 og hjemmesygeplejen, på plejehjem og botilbud 
for personer med fysisk funktionsnedsættelse. 
Tematikkerne er: Velfærdsteknologi, fysisk arbejdsmiljø, 
håndværket forflytningsteknik og samspillet i udøvelse af 
arbejdsopgaven mellem omgivelser, organisering, arbejdsteknik 
og hjælpemidler.  
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(Aktiviteten er forankret i styregruppen for Ergonomi (MSB) på 
social- og sundhedsområdet) 

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 give de 250 deltagere inspiration og nye perspektiver 
på deres arbejde med forflytning og forebyggelse af 
muskelskeletbesvær. Målgruppen er arbejdsmiljørepræsentanter, 
forflytningsvejledere og andre, som arbejder inden for social- og 
sundhedsområdet. Træffet afholdes i september på Hotel Nyborg 
Strand. 

 

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

Målet nås ved at præsentere oplæg og workshops om forflytning 
og forflytningspraksis, præsentere egne og andres værktøjer. På 
træffets workshops vises og øves f.eks. praktisk forflytning. 

 

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

Evaluering af Fagligt Træf foregår ved udfyldelse af et 
evalueringsskema når træffet slutter og igen efter 3 måneder via 
et elektronisk spørgeskema. Evaluering har fokus på 
målgruppens inspiration og konkrete initiativer, der efterfølgende 
er igangsat på arbejdspladsen.   
 
Effektmålet er, at 30 procent efter 3 måneder har sat konkrete 
initiativer i gang og at der derudover er 20 procent som har 
planer om det. 

 

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) 

350.000 kr.  

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

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

Område Ergonomi (MSB) 
Titel og aktivitetsnr. 

Forflyt.dk	og	formidling	(19T14)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmeside og formidling 
Hjemmesiden er formidlingsplatform for de værktøjer og 
budskaber om forflytning (personhåndtering), der særligt knytter 
sig til arbejdspladser på social- og sundhedsområdet, som har 
forflytningsopgaver igennem arbejdsdagen. Det kan dreje sig om 
emner som arbejdsteknik, forflytning af borgerere med kognitive 
udfordringer, forflytningskultur osv. Til emnerne knytter sig 
værktøjer og artikler med eksempler på god praksis fra de 
forskellige brancher og målgrupper. Der er tilknyttet et 
nyhedsbrev til hjemmesiden, som udsendes fire – seks gange 
årligt.  
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for Ergonomi (MSB) på 
social- og sundhedsområdet) 

 

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 nå ud til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på 
social- og sundhedsområdet og udkomme med fire til seks 
nyhedsbreve om året. 

 

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

Målet nås ved at stille branchespecifikke og relevante nyheder og 
metoder til rådighed som er målrettet delbranchens 
arbejdspladser. 

 

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

Effektmålet og evaluering: I 2019 gennemføres en 
brugerevaluering af hjemmesiden og der sættes særligt fokus på 
sidens relevans for ledere. 60 % af de ledere der modtager 
nyhedsbrevet skal opleve, at hjemmesiden er relevante for dem, 
i deres arbejde. Derudover   skal der være en stigning antallet af 
abonnenter på nyhedsbrevet på 15 procent. 
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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) 

140.000 kr. 
	
 

 

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

År 1:  
140.000 kr. 
 

 

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

Område Ergonomi (MSB) 
Titel og aktivitetsnr. 

Landet	rundt	med	’Tag	snakken	og	bryd	vanerne’	
(19T15)	

 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidlingsaktivitet 
Aktiviteten har fokus på spredning af viden om muligheden for at 
sætte ind mod muskelskeletbesvær ved at fremme en 
velfungerende forebyggelseskultur på arbejdspladsen. Det sker 
ud fra værktøjet ”Tag snakken - bryd vanerne” et dialogværktøj 
om forebyggelse af MSB.  
Målgruppen er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og 
øvrige interesserede på de enkelte arbejdspladser.  
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for Ergonomi (MSB) på 
social- og sundhedsområdet) 

 

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) 

Målet er at øge kendskabet til materialet og sætte 
arbejdspladserne i stand til at benytte det.   

 

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

Målet nås gennem samarbejde med eksterne partnere med 
oplæg ved kursus og undervisningsforløb (fx relevante 
arbejdsmiljøuddannelser i Danmark).  

 

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

Effektmål og evaluering er at 80 procent af deltagerne oplever, 
at de kan benytte de præsenterede materialer. Der evalueres 
ved kvantitativt spørgeskema efter tre og seks måneder efter de 
afholdte kursus og undersvingsforløb. Ved sidstnævnte 
evaluering skal 40 procent tilkendegive, at de har sat konkrete 
initiativer i gang i forlængelse af træffet. Det sker ved 
udsendelse af et elektronisk spørgeskema.  

 

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) 

180.000 kr. 
 

 

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

År 1: 
180.000 kr. 
 

 

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

Område Ergonomi (MSB) 
Titel og aktivitetsnr. 

Den	ergonomiske	side	af	digitaliseringen	(19T16)	
 

Tilskudsår 2019  
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Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidlingsaktivitet 
(MSB på kontorområdet) 
Når der sker digitalisering af administrativt arbejde eller andet 
arbejde ved kontorarbejdspladser, har det ofte en effekt på de 
ergonomiske forhold ved udførelsen af arbejdet. I denne aktivitet 
anlægges en bred forståelse af ergonomien, som kan det både 
handle om den måde mennesket teknisk interagerer med 
teknologien/maskinen, de bevægelser (antallet af indtastninger 
og museklik og øvrige bevægemønstre) en arbejdsgang kræver, 
hvordan medarbejderen oplever at interagere med softwarens 
design samt de samarbejdsrelationer, medarbejderen indgår i 
forbindelse med at udføre arbejdsopgaven.    
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for Ergonomi (MSB) på 
kontorområdet) 

 

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 beskrive, hvordan de ergonomiske 
forhold ændres og hvordan design af softwaren til digitale 
løsninger og udviklingen af hardware påvirker de ergonomiske 
forhold, og hvorfor de ergonomiske forhold med fordel kan 
tænkes med i udviklingen af nye digitale teknologier, såvel med 
fokus på hvordan ergonomiske hensyn kan medtages i 
udviklingen af hardware og software i 
design/tilpasningsprocessen af nye digitale teknologier eller 
digitaliseringer.  

 

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

Målet nås ved at udvikle et materiale, der har fokus på disse 
perspektiver. Aktiviteten vil bygge videre på BFA’s brede, 
afdækkende digitaliserings-aktiviteter i 2018, men her tilføje en 
specifik opmærksomhed på de ergonomiske forhold rettet mod 
ansatte, der har med kontorarbejde at gøre. Dette sker ved at 
trække på faglig konsulentbistand udefra og i dialog med 
arbejdspladser. Slutresultatet forventes at blive et relevant 
formidlingsprodukt med anbefalinger og dialogøvelser. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  

Der tages endelig stilling til effektmålet samt evaluering, når 
styregruppen har taget endelig stilling til hvilket produkt, der 
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stk.1, nr. 4) skal formidles. Det vil fremgå af en senere opdatering af 
aktivitetsplanen.  

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) 

300.000 kr. 
 

 

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

År 1: 
300.000 kr. 
 

 

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

Område Ergonomi (MSB) 
Titel og aktivitetsnr. 

Krop	og	kontor	(19T17)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmeside og formidling 
I 2018 besluttes og udrulles en ny struktur for Krop og kontor. 
Denne bygges der videre på i 2019, så nyhedsbreve og de 
artikler der produceres til siden dels kan udfylde de ’tomme 
pladsen’ en den nye struktur og dels aktualisere temaerne på 
hjemmesiden. 
 
Hjemmesiden drives i samarbejde med BFA Finans og BFA 
Kontor. 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for Ergonomi (MSB) på 
kontorområdet) 
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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 er at informere viden om MSB på kontorområdet.  

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

Målet nås ved at udsende 6 årlige nyhedsbreve med relevante 
temaer, samtidig med, at hjemmesidens struktur udvikles. 

 

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

Aktiviteten evalueres ved, at 30% af nyhedsbrevsmodtagerne 
modtager brevene, og 10% åbner en eller flere nyheder. 

 

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. 
 
 

 

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

År 1:  
100.000 kr. 
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6.	Ulykker	
Forebyggelse af vold og trusler om vold har i flere været et prioriteret emne, og branchefællesskabet (og før det 
BrancheArbejdsmiljøRådene) har gennem årene afholdt træf, udarbejdet værktøjer og videoer om såvel forebyggelse og håndtering.  
 
I 2018 er der arbejdet med at udarbejde guider målrettet arbejdspladser med lav forekomst af trusler og vold. Guiderne er afprøvet på arbejdspladser 
som tilkendegiver, at de er nemme at gå til, indbydende og et godt supplement/hjælp til at få taget dialogen med medarbejderne. I 2019 skal 
guiderne sættes i produktion, markedsføres og formidles.  
 
Budget for indsatsområdet ulykker: 696.342 kr.  
 

• Trusler, konflikter og vold: Slutproduktion og formidling af guider målrettet arbejdspladser med lav forekomst af vold. 
• Revidering af branchevejledning ”Undgå ulykker”  
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Ulykker 
Titel og aktivitetsnr. 

Konflikter,	trusler	og	vold	(19T18)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidlings- og distributionsaktivitet 
I 2018 udvikles der en række guider særligt målrettet til 
arbejdspladser med lav forekomst af vold. Guiderne udvikles i 
samarbejde med arbejdspladser og fagfolk via fokusgrupper, 
workshop og arbejdspladsbesøg. 
 
I 2019 finpudses guiderne og sættes i produktionen. Distribution 
og markedsføring er ikke fastlagt men bliver kortlagt som en del 
af samarbejdet med arbejdspladserne i 2018, hvorfor det i 
skrivende stund ikke kan beskrives nærmere. Det vil fremgå af 
den opdaterede aktivitetsplan for 2019, som fremsendes ultimo 
april 2019. 
 
(Aktiviteten er forankret i den tværgående styregruppe for 
forebyggelse af vold og trusler) 

 

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 udbrede kendskabet til de nyproducerede guider  

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

Det vil fremgå af den opdaterede aktivitetsplan for 2019, som 
fremsendes ultimo april 2019. 

 

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

Det vil fremgå af den opdaterede aktivitetsplan for 2019, som 
fremsendes ultimo april 2019. 

 

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) 

453.000 kr. 
 

 

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

År 1: 
453.000 kr. 
 

 

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

Område Ulykker 
Titel og aktivitetsnr. 

Revidering	af	branchevejledning	’Undgå	ulykker’	
(19T19)	

 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Vejledning 
I 2018 er branchevejledningen ’Undgå ulykker’ opdateret med de 

faktuelle ændringer, der er  
sket på området siden udgivelsen i 2013.  
 
Aktiviteten i 2019 vil bestå i en supplerende revidering af 
branchevejledning, som ved samme lejlighed versioneres i to 
udgaver til at omfatte hhv. social- og sundheds- og til 
undervisningsområdet. 
 
Revisionen i 2019 indebærer endvidere opdatering af de 
eksisterende eksempler og cases i branchevejledningen og 
indhentning af nye case-eksempler til undervisningsområdet. I 
forbindelse med arbejdet, vil der også blive set på en mulig 
ændret struktur samt nye overskrifter. Som en del af revisionen 
skal der tages stilling til, om ny forskning på ulykkesområdet 
skal indarbejdes og i givet fald hvordan. 
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Vejledningen distribueres i udgangspunktet digitalt. Såfremt 
økonomien tillader det, skal vejledningerne trykkes og 
distribueres til interesserede organisationer. 
 
Målgruppen er arbejdsgiver, arbejdsmiljøgruppen og 
sikkerhedsledere/arbejdsmiljøkonsulenter.   
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppe for forebyggelse af 
ulykker) 

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 vejledningerne/værktøjerne er at give anvisninger til, 
hvordan arbejdsmiljøgruppen forholder sig, når der sker en 
ulykke på arbejdspladsen samt give anvisninger og inspiration 
til, hvordan ulykker kan undgås.  

 

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

Målet nås ved at BFA Velfærd og Offentlig administration 
gennem udsendelse af nyhedsbreve samt gennem opslag på 
fællesskabets sociale medier, at gøre opmærksom på 
vejledningerne. BFAs organisationer opfordres i forbindelse med 
lanceringen til at medvirke til markedsføringen.  

 

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

Evaluering af materialet gennemføres i 2019-20 gennem  
Kvalitative telefoninterviews med henblik på brugbarhed (fx om 
vejledningen var forståelig, brugbar og dækkede 
arbejdspladsens behov i det forebyggende arbejde), belyst ud fra 
indhold og opbygning m.v. Interviewene foretages med 
repræsentanter fra 6 forskellige arbejdspladser fra de relevante 
delbrancher. 80 % af de adspurgte responderer positivt på 
materialets anvendelighed i arbejdsmiljøarbejdet.  

 

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) 

243.432 kr.  
 

 

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

År 1:  
243.432 kr.  
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7.	Kommunikation	
Branchefælleskabets kommunikation skal opleves relevant og nærværende for brugerne og viden og værktøjer skal være til at finde, 
når lederen, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanten har brug for det. Derfor er vi løbende optaget af, at BFA er synlig på de medier 
og de platforme målgruppen bruger og at vi taler i et sprog, som giver mening. Det er også derfor, at BrancheFællesskabet 
prioriterer at komme ud på messer, træf og konferencer og her møde repræsentanter for arbejdspladserne og formidle 
branchefællesskabets værktøjer.    
 
BrancheFællesskabet prioriterer fortsat den digitale kommunikation i form af udsendelse af nyhedsbreve samt udvikling af 
hjemmesiden arbejdsmiljøweb.dk og de særligt målrettede datterhjemmesider. Og vi tester løbende, at hjemmesiderne er 
brugervenlige og synlige, når der googles.  
 
Nyhedsbreve og hjemmesider er centrale i arbejdet med at gøre fællesskabets værktøjer og indsatser synlige og tilgængelige for 
målgruppen. I 2019 søges undersøgt, om nyhedsbrevene kan tilrettelægges og udsendes således, at det er brugerne der 
bestemmer indholdet af dem ud fra hvilke emner der interesser dem.   
 
De sociale medier udgør en vigtig del af den digitale kommunikation, da de øger synligheden af branchefællesskabets indsatser for 
både eksisterende og nye målgrupper samt skaber en platform, hvor brugerne inviteres til interaktion. I dag modtager 
arbejdsmiljøweb.dk flere besøg fra de sociale medier end de gør fra de nyhedsbreve.  
 
Branchefællesskabets budget på området kommunikation udgør 1.444.168 kr.  
 
BrancheFællesskabet ønsker i 2019 at gennemføre to hovedaktiviteter inden for kommunikationsområdet:  
 

• Digital kommunikation: Hjemmesider, sociale medier, nyhedsbreve og opdatering af publikationer. 
• Messer og Folkemøde: Branchefællesskabets deltagelse på træf, messer konferencer og folkemøder. 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Kommunikation 
Titel og aktivitetsnr. 

Digital	kommunikation	(19T20)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmesider, sociale medier og opdatering 
Branchefællesskabets digitale kommunikation på hjemmesider, 
sociale medier og nyhedsbreve gør værktøjer og information 
tilgængelig på de platforme, som målgruppen benytter. Samtidig 
åbner den digitale tilstedeværelse op for interaktion med både 
kendte og nye målgrupper.  
Aktiviteten digital kommunikation består af flere indsatser: 
 
Hjemmesiden www.arbejdsmiljøweb.dk, Nyhedsbrevet Godt 
Arbejdsmiljø og indsatsen på de sociale medier Facebook, 
Twitter, LinkedIn og Instagram har i 2018 synliggjort 
branchefællesskabets løsninger og værktøjer for en stor del af 
branchefællesskabets målgrupper.  
 
Hjemmesider: I 2019 skal hjemmesiden 
www.arbejdsmiljøweb.dk og datterhjemmesiderne have et løft: 
De får udviklet et nyt design, der tager udgangspunkt i 
brugernes behov og som bygger på tidligere udførte brugertests 
og undersøgelser. Det nye design vil gøre det nemmere for 
brugerne at finde den information eller det værktøj, som de har 
brug for – både fra computere, smartphones og tablets. Samtidig 
skal det vurderes, om systemet (CMS), som bruges til at 
redigere og opsætte hjemmesiderne, skal opgraderes til en ny 
version, der vil indeholde nye funktioner og gøre arbejdet med 
hjemmesiderne nemmere og bedre. Det kan gøres i 2019, hvis 
det vurderes aktuelt.  
 
Sociale medier: De positive resultater fra de sociale medier er 
stigende og den målrettede annoncering bidrager til at bringe 
branchefællesskabet i kontakt med nye dele af målgruppen. Der 
arbejdes løbende med tilstedeværelsen på de sociale medier og 
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branchefællesskabet vil i 2019 forsøge sig med øget produktion 
af videoer, som skal skabe interaktion og sprede viden.  
 
Nyhedsbreve: Der udsendes løbende nyhedsbreve om aktuelle 
emner og materialer via Nyhedsbrevet Godt Arbejdsmiljø. Næste 
år undersøges muligheden for at lave ét nyt samlet nyhedsbrev, 
hvor de eksisterende samt nye abonnenter tilmelder sig efter 
interesse for emner og brancher, frem for som i dag at være 
tilmeldt en række forskellige nyhedsbreve. Hvis der laves ét 
samlet nyhedsbrev, inddrages brugerne i valget af tematikker, 
brancher og andre emner, som kan kvalificeres af brugernes 
input. 
 
Opdatering af publikationer: Det er også en vigtig del af 
aktiviteten, at branchefællesskabets over 150 publikationer 
løbende opdateres og føres ajour, samt at ældre eller uaktuelle 
publikationer udgår, da det understøtter arbejdspladsernes 
arbejde med arbejdsmiljøet.  
 
(Aktiviteten er forankret i BFAs kommunikationsstyregruppe) 

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 kendskabet til, og synligheden 
af, branchefællesskabets værktøjer og information via den 
digitale tilstedeværelse. Det skal bidrage til at målgruppen i øget 
grad henter og interagerer med branchefællesskabets materialer. 
Derudover er det et vigtigt mål, at den digitale tilstedeværelse 
skal bidrage til at møde nye dele af målgruppen. Det er samtidig 
et mål kontinuerligt at imødekomme nye behov hos målgruppen, 
at udvikle den eksisterende digitale tilstedeværelse samt at 
holde de eksisterende publikationer ajour.  
 
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 branchefællesskabet. 
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Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

Målet opnås ved at der løbende arbejdes med digital 
kommunikation på de forskellige platforme:  

- Hjemmesiderne bliver løbende holdt ajour samt udviklet 
og optimeret, blandt andet med et nyt design, der tager 
udgangspunkt i brugernes behov og indeholder nye 
funktioner.  

- Nyhedsbrevet Godt Arbejdsmiljø udsendes løbende over 
året med relevant information om branchefællesskabets 
aktiviteter til målgruppen.  

- På de sociale medier arbejdes der løbende med opslag og 
målrettet annoncering til forskellige dele af målgruppen. 

- Samtlige publikationer ajourføres årligt og hvert 5 år 
vurderes hver publikation i forhold til, om den stadig er 
aktuel, om den skal revideres eller om den skal udgå.  

 

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

Effektmål og evaluering: af aktiviteten udføres ved, at der opnås 
en fortsat stigning i 2019 i antal af besøg og downloads på 
arbejdsmiljoweb.dk samt en stigning i antallet af 
nyhedsbrevsabonnenter på 10 %. Det opgøres ved hjælp af web- 
og nyhedsbrevsstatistik.  
På de sociale medier skal målgruppen eksponeres over 
2.000.000 gange for et opslag fra branchefællesskabets 
facebookside ’Godt Arbejdsmiljø’, som samtidig skal stå for 10 % 
af den samlede trafik til arbejdsmiljøweb.dk. Derudover øges 
antallet af følgere på Facebook til 18.000 og der opbygges et 
udvidet kontaktnet på LinkedIn, Twitter og Instagram. Opgøres 
ved web- og sociale medier statistik. 
 
Ud fra en liste opdateres branchefællesskabets publikationer 
årligt og hver publikation bliver individuelt vurderet 5 år efter 
deres udgivelsesdato og hvert 5 år efterfølgende. 
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 

 



 
 

48 
 

- Antal nyhedsbrevsabonnenter – som en indikation på 
udbredelsen til målgruppen 

- Antal 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 

- Antal publikationer opdateret årligt.  
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) 

987.158 kr. 
 

 

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

År 1: 987.158 kr. 
 

 

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

Område Kommunikation 
Titel og aktivitetsnr. 

Messer	og	Folkemøde	(19T21)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Messe- og konferencedeltagelse 
Branchefællesskabet prioriterer den arbejdspladsnære indsats i 
det direkte møde med målgruppen. Det direkte møde med 
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målgruppen sker i form af deltagelse på messer, konferencer, 
temadage samt ved deltagelse på Folkemødet.  
 
Messer: Deltagelse på messer med en stand eller et oplæg 
forløber efter en samlet årlig plan, der bredt dækker de 
arbejdspladstyper og organisationer, som hører til under 
BrancheFællesskabet. Mødet giver mulighed for, at 
Branchefællesskabet kan gå i direkte dialog med målgruppen, 
samtidig med at det kan formidle sine budskaber, blandt andet 
ved at dele værktøjer og vejledninger ud i fysiske eksemplarer, 
som passer til temaer på messer/konferencer og derved er 
aktuelle for målgruppens arbejdsmiljøindsatser og situation. 
 
Folkemøde: Deltagelsen på Folkemødet sker ved at arrangere 
events og være til stede i det fælles telt ´Arbejdsmiljø Loungen`, 
hvor Branchefællesskabet sammen med Arbejdsmiljørådet, Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og de fire øvrige 
branchefællesskaber sætter fokus på det gode arbejdsmiljø. 
Normalt arrangeres der tre til fire events om emner, der er 
relevante for branchefællesskabets brancheområder. Disse 
events livestreames også på fællesskabets Facebook.  
 
(Aktiviteten er forankret i BFAs kommunikationsstyregruppe) 

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 synliggøre arbejdsmiljøet som et 
centralt emne ved at formidle branchefællesskabets budskaber 
og aktiviteter til beslutningstagere og arbejdspladser. Derudover 
ønsker branchefællesskabet at komme i dialog med målgruppen 
fra både arbejdspladser og organisationer for at understøtte, at 
de griber branchefællesskabets værktøjer og vejledninger i deres 
aktuelle arbejde. 

 

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

Målet opnås ved at arrangere events på Folkemødet om aktuelle 
arbejdsmiljøemner, som også livestreames på Facebook, samt 
ved at deltage på organisationernes messer og konferencer ud 
fra en årlig plan, hvilket giver mulighed for at tilbyde værktøjer 
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og vejledninger om aktuelle arbejdsmiljøemner samt at indgå i 
dialog med målgruppen.  
 

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

Effektmål og evaluering: af aktiviteten udføres ved at tælle 
antallet af deltagelse på messer, nyhedsbrevstilmeldinger, 
arrangerede events på Folkemødet, antal deltagere til disse samt 
antal sete minutter fra Folkemødets livestream. Målet er at 
deltage i 5-8 konferencer og messer samt at få 500 tilmeldinger 
til branchefællesskabets nyhedsbreve. Derudover planlægges der 
2-3 events på Folkemødet med minimum 60 deltagere til hver 
event og med minimum 5.000 minutters afspilning af 
livestreamingen. 

 

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) 

457.011 kr.  
 

 

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

År 1: 457.011  
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8.	Øvrige	
I 2019 ønsker branchefællesskabet at afholde en fælles formidlingsdag målrettet ansatte i branchefællesskabets organisationers 
kredse, lokalafdelinger, sektioner mv. De udgør en vigtig krumtap i at videreformidle branchefællesskabets værktøjer direkte ude på 
de arbejdspladser, de er tiltænkt. Aktiviteterne under ’Øvrige’ dækker derudover også et stort og vigtigt område som indeklima, 
hvor branchefællesskabet med indeklimaportalen.dk står for drift og udvikling af et af landets største hjemmesider om indeklima.  
 
Branchefællesskabets budget indenfor området ’øvrige’ udgør 470.000 kr. Det drejer sig om flg. aktiviteter: 
 

• Fælles formidlingsdag: Formidlingsdag for organisationernes konsulenter om BFAs værktøjer 
• Dialogdag: Dialogdag for branchefællesskabets organisationer.  
• Indeklima: Udvikling og drift af indeklimaportalen.dk 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 

Område Øvrige 
Titel og aktivitetsnr. 

Fælles	formidlingsdag	med	organisationernes	
konsulenter	(19T22)	

 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidlingsdag 
Der afholdes en temadag for ansatte i organisationernes kredse, 
lokalafdelinger, sektioner mv. Temadagen afholdes centralt i 
Danmark, om muligt i trekantområdet. Målgruppen er 
overordnet set de ansatte i organisationerne, der har kontakt til 
ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, HR-medarbejdere 
på arbejdspladserne.  
Formålet med konferencen er at afholde workshops og oplæg om 
BFAs materialer og på den måde sikre, at målgruppen får et 
udvidet kendskab, indblik og mulighed for at få erfaring med 
materialerne således, at de kan medvirke til den videre 
formidling.  
 
(Aktiviteten er forankret i BFAs kommunikationsstyregruppe) 

 

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 det konkrete kendskab til udvalgte materialer, 
som branchefællesskabet har udarbejdet. Fokus vil særligt være 
på de prioriterede områder og på nyere værktøjer. Ved at få et 
øget kendskab til branchefællesskabets værktøjer og dialog med 
repræsentanter fra branchefællesskabet, vil deltagerne få øget 
indsigt i disse og vil lettere kunne videreformidle dem til de 
respektive medlemmer/medarbejdere på arbejdspladserne. 

 

Hvordan målet 
opnås  

(§ 31, stk.1, 
nr.3) 

Målet opnås ved at der på temadagen afholdes mindre 
workshops, hvor man kan høre mere om værktøjerne og afprøve 
disse. 
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Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

Effektmålet er, at der tilmelder sig 50 deltagere til 
formidlingsdagen, samt at deltagerne efterfølgende 
tilkendegiver, at temadagen har givet dem et øget kendskab til 
BFAs værktøjer og øget forudsætning for at kunne formilde viden 
om disse til deres medlemmer/medarbejdere. Der spørges til 
dette i et spørgeskema, som udsendes umiddelbart efter 
afholdelsen af temadagene. Dette skal 80 procent skal svare 
bekræftende til. Efter tre måneder udsendes endnu et 
spørgeskema, hvor der spørges til, om deltagerne på baggrund 
af deres deltagelse i temadagen, har anbefalet et værktøj til 
deres medlemmer/medarbejdere. Dette skal 40 skal svare 
bekræftende til.  
 
Der opkræves betaling for fortæring, rejseomkostninger for 
sekretariatets medarbejdere, evt. leje af lokaler samt evt. trykt 
materiale. 

 

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) 

330.000 kr.  
 

 

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

År 1: 
330.000 kr. 

 

 
 



 
 

54 
 

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) 

  

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

Dialogdag	(19T23)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Dialogdag 
Rådet arrangerer én gang årligt et fælles dialogmøde med 
henblik på input til vurdering af det forløbne års resultater og 
forslag og udvikling af ideer til det følgende års aktivitetsplan. 
Der afholdes et fælles dialogmøde med dette formål. 
 
(Aktiviteten er forankret i sekretariatet) 

 

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 få afholdt et dialogmøde og her få 
genereret forslag til ideer samt at udbrede kendskabet til 
branchefællesskabets aktiviteter til de mange organisationer der 
hører til under fællesskabet. 

 

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

Målet opnås ved at spørge deltagerne om de oplever at have fået 
mulighed for at bidrage til ideudviklingen, samt om de har haft 
mulighed for at orientere sig om branchefællesskabets 
aktiviteter. 

 

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

Effektmål og evaluering: Der udsendes et elektronisk 
spørgeskema. 80 % skal erklære sig enige eller delvis enige i, at 
formålet med dagen er blevet indfriet. 
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Samlet budget for 
aktivitet for alle år (§  
31, stk.1, nr. 7) 

40.000 kr.  
 

 

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

År 1: 40.000 kr.  
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Øvrige 
Titel og aktivitetsnr. 

Indeklima	(19T24)	
 

Tilskudsår 2019  
Periode (år) 2019  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Hjemmeside og formidling 
 Branchefællesskabet har i mange år drevet og udviklet 
hjemmesiden www.indeklimaportalen.dk og udgivet 
Nyhedsbrevet Indeklimaportalen, der har oplevet en stigning i 
positiv interesse. Hjemmesiden og nyhedsbrevet bringer viden 
og gode råd, der skal støtte arbejdspladserne i deres arbejde 
med at forebygge og afhjælpe problemer med indeklimaet. 
 
Hjemmesiden indeholder viden om indeklima og henvender sig 
primært til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre, der har 
særlig interesse i arbejdsmiljø. Sekundært henvender siden sig 
til arkitekter, ingeniører og bygherrerådgivere, der kan finde 
viden om særlige indeklimaudfordringer, som er aktuelle i 
forhold til branchefællesskabets brancher. De kan desuden finde 
inspiration til at udvikle samarbejdet med de pågældende 
arbejdspladser. 
Indeklimaportalen.dk er branchefællesskabets næstmest besøgte 
hjemmeside og nyhedsbrevet bruges til løbende at sætte fokus 
på aktuelle emner, hvilket samtidig sikrer en konstant udvikling 
af hjemmesidens indhold.  
 
Der udgives i alt 5 nyhedsbreve i 2019. Der vil i løbet af året 
blive udarbejdet en brugerundersøgelse ud over de fem 
nyhedsbreve, der 1) skal give brugerne mulighed for at komme 
med input til emner og 2) skal gøre os klogere på, om brugerne 
er tilfredse med nyhedsbrevet, om det gør deres arbejde 
nemmere, ønsker til hyppighed m. v. Besvarelserne skal bruges 
til at kvalificere nyhedsbrevet fremadrettet.  

 

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

100.000 kr.  

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

År 1:100.000 kr.  

 
 

 

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

Målet for aktiviteten er at støtte arbejdspladserne i deres arbejde 
med at forebygge og afhjælpe indeklimaproblemer. Derudover er 
målet at formidle viden om aktuelle indeklimaproblemstillinger 
samt at øge opmærksomheden på vigtigheden af et godt 
indeklima. 
 

 

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

Målet opnås ved at producere og udsende 5 nyhedsbreve om nye 
emner i 2018, ved at markedsføre de eksisterende emner samt 
ved at få indsigter fra en brugerundersøgelse.  
 

 

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

Effektmål og evaluering af aktiviteten udføres ved at øge antallet 
af totale besøg på hjemmesiden og antallet af 
nyhedsbrevsabonnenter med 10 %. Opgøres ved hjælp af web- 
og nyhedsbrevsstatistik. At 50 % af deltagerne i 
brugerundersøgelsen tilkendegiver, at nyhedsbrevet er 
informativt samt gør deres arbejde med arbejdsmiljø og 
indeklima nemmere. 
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9.	Dialogforumaktiviteter	
Dialogforumaktiviteter (allerede godkendte aktiviteter): BFA Velfærd og Offentlig administration er hovedansvarlig og koordinator på 
følgende to aktiviteter i det fælles dialogforum for samarbejde og udvikling. 

 

Dialogforumaktivitet:	Arbejdsmiljø	Loungen	–	Folkemødet	2019	

Kontaktoplysninger 

Hovedansvarlig 
koordinator og 

tilskudsmodtager 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration 

Kontaktperson Rasmus Monnerup Jensen 

Tlf. 4133 2471 

E-mail rmj@3bar.dk  

Andre deltagende 
branchefællesskaber og 

evt. andre 
arbejdsmiljøaktører 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Byggeri og Anlæg 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Industri 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Handel, Finans og Kontor 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Transport, Turisme, Service og Jord til Bord 

Arbejdsmiljørådet samt Videncenter for Arbejdsmiljø 
 

 

Aktivitetens titel 
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Arbejdsmiljø Loungen – Folkemødet 2018 

 

Tidspunkt for igangsættelse (tilskudsår)   
Måned-år (mm-åååå) 

Tidspunkt for afslutning 
Måned-år (mm-åååå) 

Januar-2018 December-2020 

 
Aktiviteten dækker 
over følgende 
emner 
sæt evt. flere krydser 

De nationalt prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien:  
☒ Arbejdsulykker 
☒ Psykisk Arbejdsmiljø 
☒ Muskelskeletpåvirkninger 

☐ Anden politisk aftale (angiv hvilken): 

☐ Initiativer fra eller samarbejde med Arbejdstilsynet (angiv nærmere): 

☐ Et andet aktuelt emne (angiv hvilket/hvilke): 

Aktivitetens indhold 

Planlagt indhold år 1  

I det første år arbejdes der med løbende planlægning og koordinering, en række nye udviklingspotentialer samt afholdelse af deltagelsen med teltet 
Arbejdsmiljø Loungen på Folkemødet.  
 
Planlægning og koordinering: 
 
Der laves løbes planlægning og koordinering i forhold til:  
 

- Indkaldelse og afholdelse af forberedende møder og et evaluerende møde blandt arrangørerne bag Arbejdsmiljø Loungen 
- Betaling af regninger og udarbejdelse af budget og regnskab 
- Bestilling af stadeplads 
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- Bestilling af el, teknik og inventar til teltet 
- Produktion af fem nye bannere med program, scenebanner, bfa-banner og to logobannere 
- Produktion af annonce til Folkemødeavisen 
- Bestilling af drikkevarer til teltet 
- Indtastning af events i Folkemøde-programmet (app, internet og trykt) 
- Koordinering og afvikling af fælles event søndag 
- Aftale samt løbende dialog med moderator 
- Øvrig løbende koordinering  

 
Den løbende planlægning og koordinering vil foregå ved én kontaktperson fra BFA Velfærd, som vil være ansvarlig for alt fra udstyr i teltet til den konkrete 
koordinering.  
 
Udvikling:  
 
Ud over den løbende drift med planlægning og koordinering vil der i de kommende år blive arbejdet på at indløse dé udviklingspotentialer, som den fælles 
deltagelse på Folkemødet i Arbejdsmiljø Loungen indeholder: 
 

- Øget sammenhæng med andre arbejdsmiljøarrangementer- og aktører 
 
Arrangørerne bag Arbejdsmiljø Loungen vil bestræbe sig på, at der skabes en tydeligere sammenhæng med andre arbejdsmiljø-arrangementer og -aktører og 
herunder drøfte, hvordan dette ønske kan realiseres af det fælles telt samt af de enkelte arrangører. BFA Velfærd kan eksempelvis indbyde vinderne af 
Arbejdsmiljøprisen til en dialog-seance eller invitere arbejdspladser, der har haft besøg af SPARK-teamet (Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i 
Kommunerne) til at dele ud af deres erfaringer. Det kan også være ved at koble aktiviteten tættere til eventuel deltagelse på DM i Skills eller Ungdommens 
Folkemøde.  
 

- Fælles strategisk fokus på budskaber og valg af emner 
 
Planlægningen af events samt formidlingen før, under og efter Folkemødet skal koordineres og aftales strategisk mellem arrangørerne. Formålet med at 
opbygge et fælles strategisk fokus er 1) at etablere en rød tråd imellem arrangementerne i teltet samt 2) at skabe et stærkere fokus på udvalgte 
arbejdsmiljøemner, hvilket begge skal være med til at sikre en større kommunikativ gennemslagskraft. Det er dog vigtigt, at det fælles strategiske fokus giver 
plads til, at autonomien bibeholdes hos de enkelte aktører.  
 
Arbejdsmiljø Loungen kan igennem drøftelser blandt arrangørerne også sætte fokus på et eller flere overordnede budskaber. Det kan eksempelvis være det 
tidligere valgte #ArbejdsmiljøBetalerSig eller et nyt budskab. Der kan også arbejdes på, at valget af emner koordineres således, at der bliver sat fokus på en 
række udvalgte arbejdsmiljøemner, som igennem en række events belyses blandt forskellige brancher eller ud fra forskellige perspektiver. 
 

- At kvalificere og klæde moderator på 
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Et godt brief til moderator er en forudsætning for en vellykket event, samt at den røde tråd og sammenhængen mellem de mange events i teltet kan blive 
tydeliggjort for målgruppen. Arrangørerne i teltet kan sammen kvalificere de enkelte events og sammenhængen ved at drøfte nogle principper, som 
fremadrettet skal danne grundlag for dét materiale, som den enkelte arrangør skal aflevere til moderator.  
 
Afholdelse:  
 
Kontaktpersonen fra BFA Velfærd vil være til stede minimum en dag før Folkemødets afholdelse i uge 24, så det sikres, at det tekniske personale får sat alt 
udstyr og bannere op samt at drikkevarer m. v. modtages så alt er klar til Folkemødets åbning. Under hele folkemødet vil kontaktpersonen være til rådighed ift. 
eventuelle problemer med udstyr, koordinering og andre pludseligt opståede problemer.  
 
Den fælles deltagelse evalueres på et evalueringsmøde på den anden side af sommerferien 2018 med dét formål, at kvalificere og sikre fortsat udvikling af det 
følgende års deltagelse.  
 

Planlagt indhold år 2 og år 3 

Der arbejdes med samme indhold som i år 1. Derudover vil der efter hvert år blive afholdt et evalueringsmøde, som skal sikre fortsat udvikling i planlægningen 
og afviklingen af det følgende års Folkemøde-deltagelse.   

 
Mål og succeskriterier 

Mål for aktiviteten  

Denne aktivitet har til formål at skabe rammerne for et godt og succesfuldt folkemøde for arrangørerne bag Arbejdsmiljø Loungen. Rammerne skal kan 
understøtte at arrangørerne kan:  

- Være med til at synliggøre arbejdsmiljøet som et centralt emne i det danske samfund 
- Sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen hos de danske arbejdspladser 
- Synliggøre aktuelle arbejdsmiljømæssige problemstillinger og løsninger 
- Styrke relationerne til eksisterende netværk og at opbygge nye netværk 
- Opnå kontakt og dialog med beslutningstagere.  

Hvordan målet opnås 

Målet opnås for det første ved at forberedelsen og rammerne for et godt og succesfuldt folkemøde i teltet er på plads, herunder at møder, moderator, teknik og 
lignende er planlagt således, at hver arrangør får de bedste muligheder for at planlægge og afholde deres events.  
 
For det andet opnås målet ved, at de afholdte events igennem debatter, oplæg og netværksarrangementer sætter fokus på arbejdsmiljøet. Her skal både 
tilskuere og deltagere i events blive klogere på arbejdsmiljøet samtidig med, at der igennem dialog og opbygning af relationer skal skabes øget gensidig 
forståelse blandt arrangørerne og deltagerne.  
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For det tredje opnås målet igennem omtale i pressen og digitalt på arrangørernes medier, hvor målgruppen eksponeres for aktuelle arbejdsmiljømæssige 
udfordringer og løsninger.  

Effektmål og evaluering 

At rammerne i form af et fælles telt etableres, således at politikere og andre beslutningstagere, journalister, arbejdspladser, den almindelige dansker og 
relevante organisationer får et øget kendskab og fokus på arbejdsmiljøet som et centralt emne i danske samfund. 
 
At arrangørerne bag teltet er tilfredse med årets planlægning og rammer, hvilket skal drøftes på et årligt evalueringsmøde. Metoden er procesevaluering.  
 
At der i gennemsnit er 50 tilskuere til hvert arrangement, da det alt andet lige tyder på en interesse for emnet og dermed at arbejdsmiljødagsordenen er blevet 
sat i fokus.  

 
Målgruppe og formidling 

Målgruppe 

Målgruppen i aktiviteten er todelt i en ´intern` og ´ekstern` målgruppe:  
- Den interne målgruppe: Arrangørerne bag teltet 
- Den eksterne målgruppe: Politikere og andre beslutningstagere, journalister og dagspressen, arbejdspladser, den almindelige dansker samt relevante 

organisationer. 

Formidling  

Deltagerne i aktiviteten drøfter og afklarer budskaber, tidsplan samt afdækker, hvilke kanaler der kan bringes i spil i formidlingen. På tværs af de forskellige 
aktører vil målgruppen blive eksponeret for fælles strategiske budskaber samt info om de enkelte arrangementer. Der vil blive benyttet medier som 
hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier. Information om Arbejdsmiljø Loungen og programmet vil også blive sendt direkte på mail til en lang række 
aktuelle organisationer.  

Udbredelsespotentiale 

Tilstedeværelsen på Folkemødet er med til at sikre, at kendskabet og forståelsen for arbejdsmiljøet kommer ud til en større kreds af interessenter. Emnet går 
på tværs og er relevant for alle brancher.  
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Samlet budget for aktiviteten  

Budgetpost År 1 År 2 År 3 

Personaleomkostninger  0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Partskonsulentbistand m.v. 123.000 kr. 123.000 kr. 123.000 kr. 
Ekstern konsulentbistand 

- Moderator 
- Fælles event søndag 
- Stadeplads 
- El 
- Teknik 
- Telt 
- Inventar 
- Drikkevarer  

140.000 kr. 
30.000 kr. 
12.000 kr.  
7.000 kr. 

35.000 kr. 
32.500 kr. 
25.500 kr. 
12.500 kr. 

140.000 kr. 
30.000 kr. 
12.000 kr. 
7.000 kr. 

35.000 kr. 
32.500 kr. 
25.500 kr. 
12.500 kr. 

140.000 kr. 
30.000 kr. 
12.000 kr. 
7.000 kr. 

35.000 kr. 
32.500 kr. 
25.500 kr. 
12.500 kr. 

Mødeudgifter  5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 

Rejseudgifter  0 kr. 0 kr. 0 kr. 
Tryk og web (Tryk af bannere og levering i 
Rønne samt udarbejdelse af annonce) 62.000 kr. 62.000 kr. 62.000 kr. 
Diverse (Vingaver, gevinster og andre 
diverse) 10.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr. 

Udgifter i alt 494.500 kr. 494.500 kr. 494.500 kr. 

Evt. supplerende finansiering 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Finansiering via Dialogforum  494.500 kr. 494.500 kr. 494.500 kr. 

Samlet beløb der finansieres via 
Dialogforum (alle år) 1.483.500 kr. 
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Evt. øvrige bemærkninger 

De respektive aktører i den tværgående aktivitet afholder selv udgifter til deltagelse med konsulenter, forplejning, overnatning, transport samt til 
indhold/deltagere i de enkelte events.  

 

Dialogforumaktivitet:	Ungmedjob	–	Bliv	klogere	på	unges	arbejdsmiljø	

Kontaktoplysninger 

Hovedansvarlig 
koordinator og 

tilskudsmodtager 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration 

Kontaktperson Rasmus Monnerup Jensen 

Tlf. 4133 2471 

E-mail rmj@3bar.dk  

Andre deltagende 
branchefællesskaber og 

evt. andre 
arbejdsmiljøaktører 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Byggeri og Anlæg 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Industri 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Handel, Finans og Kontor 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Transport, Turisme, Service og Jord til Bord 
 

 

Aktivitetens titel 

Ungmedjob – Bliv klogere på unges arbejdsmiljø 
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Tidspunkt for igangsættelse (tilskudsår)   
Måned-år (mm-åååå) 

Tidspunkt for afslutning 
Måned-år (mm-åååå) 

Januar 2018 December 2020 

 
Aktiviteten dækker 
over følgende 
emner 
sæt evt. flere krydser 

De nationalt prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien:  
☐ Arbejdsulykker 
☐ Psykisk Arbejdsmiljø 
☐ Muskelskeletpåvirkninger 

☐ Anden politisk aftale (angiv hvilken): 

☐ Initiativer fra eller samarbejde med Arbejdstilsynet (angiv nærmere): 

☒ Et andet aktuelt emne (angiv hvilket/hvilke): 
- Unges arbejdsmiljø, herunder nyansatte  

Aktivitetens indhold 

Planlagt indhold år 1  

Der er planlagt følgende indhold for det første år:  
• Digital undersøgelse af brugerne og deres behov på sitet ungmedjob.dk  
• Udvikling af enkelt digitalt spil om arbejdsmiljø til undervisningsbrug samt lærervejledning 
• Udarbejdelse af indhold til 2 x nyhedsbreve samt teknisk opsætning og udsendelse 
• Drift og hosting af sitet ungmedjob.dk og udarbejdelse af webstatistik 
• Løbende opdatering og udvikling af sitet ungmedjob.dk 
• Digital markedsføring igennem eksempelvis Facebook samt via mulige relevante undervisningsportaler 
• Betaling af regninger og udarbejdelse af budget og regnskab 
• Forberedelse og afholdelse af styregruppemøder og koordinering med eksterne konsulenter 

Planlagt indhold år 2 og år 3 
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Der er planlagt samme indhold for år 2 og 3 bortset fra de to første punkter med undersøgelse af brugerne og udvikling af spil, altså:  
• Udarbejdelse af indhold til 2 x nyhedsbreve årligt samt teknisk opsætning og udsendelse 
• Drift og hosting af sitet ungmedjob.dk og udarbejdelse af webstatistik 
• Løbende opdatering og udvikling af sitet ungmedjob.dk 
• Digital markedsføring igennem eksempelvis Facebook samt via mulige relevante undervisningsportaler 
• Betaling af regninger og udarbejdelse af budget og regnskab 
• Forberedelse og afholdelse af styregruppemøder og koordinering med eksterne konsulenter 

 
Mål og succeskriterier 

Mål for aktiviteten  

Denne aktivitet har tre mål:  
1. At undervisere får let adgang til arbejdsmiljøviden og materialer til undervisningsbrug 
2. At unge let kan finde forståelige oplysninger om regler for arbejdsmiljø i deres ansættelse 
3. At forældre og arbejdsgivere kan finde oplysninger om regler for unges arbejdsmiljø 

Hvordan målet opnås 
 

Ved at have arbejdsmiljøviden og materialer let tilgængeligt online på sitet ungmedjob.dk samt ved at gøre sitet synligt gennem nyhedsbreve og digital 
markedsføring. 

Effektmål og evaluering 

At opnå 1000 abonnenter på nyhedsbrevet samt at opnå en 40 % stigning i antallet af årlige besøgene på hjemmesiden. 

 
Målgruppe og formidling 

Målgruppe 

Den primære målgruppe er undervisere på folkeskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser. Den sekundære målgruppe er de unge selv, deres forældre samt 
arbejdsgivere. 

Formidling  

Formidlingen sker igennem hjemmesiden www.ungmedjob.dk, Nyhedsbrevet Ungmedjob samt via digital markedsføring og løbende optimering af 
hjemmesiden. 
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Udbredelsespotentiale 

Der er et stort potentiale i, at en større andel af den primære og sekundære målgruppe får kendskab til sitet og anvender den. Ud fra et ønske om, at der 
blandt de unge skal skabes en opmærksomhed på arbejdsmiljø så tidligt som muligt, er der et stort potentiale i at udbrede kendskabet og brugen af sitet.  

 

Samlet budget for aktiviteten  

Budgetpost 
uddyb gerne de enkelte budgetposter  År 1 År 2 År 3 

Personaleomkostninger  0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Partskonsulentbistand m.v. 55.350 kr. 55.350 kr. 55.350 kr. 
Ekstern konsulentbistand 
1. Udarbejde nyhedsbreve m.v. 
2. Spiludvikling 

            50.000 kr. 
100.000 kr. 

50.000 kr. 
 

50.000 kr. 
 

Mødeudgifter  5.000 kr. 5.000kr. 5.000 kr. 

Rejseudgifter  0 kr. 0 kr. 0 kr. 
Tryk og web (hosting, domæne og digital 
markedsføring) 12.000 kr.                12.000 kr. 12.000 kr. 

Diverse (specificeres) 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Udgifter i alt 242.350 kr. 122.350 kr. 122.350 kr. 

Evt. supplerende finansiering 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Finansiering via Dialogforum  0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Samlet beløb der finansieres via 
Dialogforum (alle år) 487.050 kr. 
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Dialogforumaktivtet	-	Konference	-	Vold	og	trusler	om	vold	udenfor	arbejdstiden	
(Godkendt på dialogforum i september 2019) 

Hovedansvarlig 
koordinator og 

tilskudsmodtager 

BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø – Velfærd og Offentlig administration 

Kontaktperson Lise Keller 

Tlf. 20906812 

E-mail lke@3bar.dk 

Andre deltagende 
branchefællesskaber  

 
Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Handel, Finans og Kontor  
 
Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Transport, Turisme, Service og Jord til Bord  

 

Evt. andre deltagende 
arbejdsmiljøaktører  

Aktivitetens titel 

Konference - Vold og trusler om vold udenfor arbejdstiden 

Tidspunkt for igangsættelse (tilskudsår)   
Måned-år (mm-åååå) 

Tidspunkt for afslutning 
Måned-år (mm-åååå) 

01-2019 12-2019 
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Aktiviteten dækker 
over følgende 
emner 
sæt evt. flere krydser 

De nationalt prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien:  
☒ Arbejdsulykker 
☒ Psykisk Arbejdsmiljø 
☐ Muskelskeletpåvirkninger 

☐ Anden politisk aftale (angiv hvilken): 

☐ Initiativer fra eller samarbejde med Arbejdstilsynet (angiv nærmere): 

☐ Et andet aktuelt emne (angiv hvilket/hvilke): 

 
Aktivitetens indhold 

Planlagt indhold år 1 (2019) 

Der ønskes afholdt en konference, der har til formål af belyse emnet vold og trusler om vold udenfor arbejdstid. I forbindelse med konferencen sættes der 
også, i forlængelse heraf, fokus på chikane, herunder digital chikane. 
 
Baggrund: Vold og trusler samt trusler om vold uden for arbejdstiden har fået ekstra opmærksomhed blandt andet på grund af de nye regler om vold uden for 
arbejdstid, som trådte i kraft 1 januar 2017. Reglerne betyder, at arbejdsgiveren nu også har pligt til at sikre den ansatte ikke udsættes for arbejdsrelateret vold 
uden for arbejdstid (https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/arbejdsrelateret-vold-uden-for-arbejdstiden).  
 
Branchefællesskab for Transport, Service, Turisme og Jord til Bord udgav i 2017 en vejledning i forebyggelse af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden 
(https://bfa-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/BFA-i-Vold-i-fritiden.pdf) og BFA Velfærd og Offentlig administration har udgivet en sektion på 
arbejdsmiljøweb.dk som handler om cyberchikane (https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/digital-chikane-vold-og-trusler-paa-nettet). En 
konference kunne tage udgangspunkter i de problemstillinger der tages op i disse vejledninger samt andre, der belyser emnet. 
 
Problemet er relevant for mange brancher. Eksempler på særligt udsatte grupper er fængsels-, og politibetjente, P-vagter samt medarbejdere indenfor SKAT, 
på jobcentre og skoler samt på hospitaler og døgntilbud men også ansatte i banker, callcentre mv. udsættes for vold og trusler om vold udenfor arbejdstid.  
 
Aktiviteten tænkes gennemført i samarbejde med ”Vold som udtryksform” (Bjarne Møller) under Socialt Udviklingscenter SUS, som har stor viden og erfaring i 
det voldsforebyggende arbejde i såvel den offentlige som den private sektor, og har samarbejdet med BFA Velfærd og Offentlig administration om flere 
aktiviteter. Samtidig undersøges det som en del af aktiviteten, om der er andre relevante samarbejdspartnere, som vil kunne medvirke til at komme bredt ud 
med budskabet fx Cabi (Center for aktiv beskæftigelsesindsats), som kommer helt ud på arbejdspladserne med deres regionale virksomhedsnetværk. 
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I forbindelse med konferencen gennemføres et målrettet pressearbejde, som har til formål at sætte fokus på emnet og på forebyggelsen og herigennem være 
med til at lægge op til debat.  
 
Det skal afdækkes i hvilke medier det vil give størst gennemslagskraft og opmærksomhed at gennemføre dette pressearbejde. 

Planlagt indhold år 2 (skriv årstal) og år 3 (skriv årstal) 

 

 
Mål og succeskriterier 

Mål for aktiviteten  

Målet for aktiviteten er at belyse emnet, præsentere erfaringer og informere om konkrete løsninger til, hvordan arbejdspladserne kan arbejde forebyggende.  
 
Det overordnede formål med konferencen er, med afsæt i Arbejdstilsynets vejledning og bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, at sætte 
fokus på problemstillingen, samt hvordan arbejdspladserne kan forebygge dette. Det er målet, at der deltager 150-200 personer.  
Hvordan målet opnås 
 

Målet opnås ved at afholde en konference om emnet samt at supplere med en presseindsats, som skal være med til at sætte fokus på emnet. 

Effektmål og evaluering 

At min 150 tilmelder sig konferencen og at emnet som en udløber af presseindsatsen formidles i minimum 3 fagblade. 

 
Målgruppe og formidling 

Målgruppe 

Målgruppen for konferencen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderrepræsentanter samt konsulenter særligt fra de arbejdspladser, 
som oplever problemstillingen. 
 
Målgruppen for presseindsatsen er læsere af fagblade og de medier, som vurderes centrale i forhold til at formidle emnet. 
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Formidling  

Konferencens omtales via de deltagende BFAers hjemmesider ligesom de søges omtalt i de fagblade og øvrige medier, som tilhører de organisationer, der 
hører til under det deltagende BFA. 
 
Konferencen formidles der ud over via det pressearbejde, der er planlagt, som en del af aktiviteten. 

Udbredelsespotentiale 

Via pressearbejdet vil emnet for aktiviteten have potentiale til evt. også at blive formidlet gennem dagblade. 
 
De deltagende BFAer ligesom de øvrige mulige samarbejdspartnere, tiltænkes alle en aktiv formidlingsrolle. 

 

Samlet budget for aktiviteten  

Budgetpost 
uddyb gerne de enkelte budgetposter  

År 1 
(skriv årstal) 

År 2 
(skriv årstal) 

År 3 
(skriv årstal) 

Personaleomkostninger  0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Partskonsulentbistand m.v. 60.000 kr. 0 kr. 0 kr. 

Ekstern konsulentbistand * 160.000 kr. 0 kr. 0 kr. 

Mødeudgifter  50000 kr. 0 kr. 0 kr. 

Rejseudgifter  5000 kr. 0 kr. 0 kr. 

Tryk og web  0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Diverse (uforudsete udgifter) 5000 kr. 0 kr. 0 kr. 

Udgifter i alt 280.000 kr. 0 kr. 0 kr. 
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Evt. supplerende finansiering 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Finansiering via Dialogforum  0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Samlet beløb der finansieres via 
Dialogforum (alle år) 0 kr. 

Evt. øvrige bemærkninger 
* Ekstern konsulentbistand dækker, planlægning af konferencen herunder valg og indgåelse af aftaler med oplægsholdere samt afregning for oplægsholdere 
(125.000 kr.), journalist til pressearbejde (25.000 kr.), fotograf (10.000 kr.). 
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11.	Overbliksskema	
  

Område År Titel og aktivitetsnr. Indhold og mål Effektmål  Tværgående 
aktivitet 

Status  

Anfør 
tilskudsår 
og 
periode 
for 
aktivitet 

Anfør samme titel og 
aktivitetsnr. som i 
aktivitetsskema  

Anfør indhold af 
aktivitet i punktform Anfør de planlagte effektmål 

Hvem deltager 
(BFA eller 
andre aktører) 
med angivelse 
af 
hovedansvarlig 
– enten BFA 
eller AMR- 
sekretariat   

Anfør status for 
det 
gennemførte 
indhold og 
eventuelle 
ændringer  

Ps
yk

isk
 

2019 Krænkende handlinger af 
seksuel karakter (19T01) 

Formidling af 
værktøj 

50 % af de der deltager i 
spørgeskemaundersøgelsen har set på deres 
retningslinjer og formidlet dem i deres 
organisation. 25 % har brugt et eller flere af 
værktøjerne i materialet materialer. 

    

2019 Bæredygtigt Arbejdsmiljø 
(19T02) Evalueringsaktivitet Effektmålet er at få feedback fra 25 

arbejdspladser.      

2019 Etsundtarbejdsliv.dk 
(19T03) 

Drift og udvikling 
af hjemmeside 

70 procent af de adspurgte i en 
spørgeskemaundersøgelse skal tilkendegive, 
at de oplever det der formidles relevant 
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2019 Arbejde – Fritid (19T04) Afventer forprojekt Afventer forprojekt     

2019 
Konference om psykisk 
arbejdsmiljø – Hvor går 

grænsen (19T05) 
Konference 

50 procent af deltagere har sat initiativer i 
gang i forlængelse af konferencen og 25 
procent har planer om det  

    

2019 
Samarbejde mellem 
ledelse og medarbejdere 
(19T06) 

Materiale 

At produktet er produceret inden for 
kalenderåret 2019 og er godkendt til 
styregruppen og BFA’s tilfredshed 
(Procesevaluering). 

    

2019 Godt samarbejde mellem 
kolleger (19T07) Materiale 

At produktet er produceret inden for 
kalenderåret 2019 og er godkendt til 
styregruppen og BFA’s tilfredshed 
(Procesevaluering). 

    

2019 Face-to-face-formidling 
af digitalisering (19T08) 

Formidlingsmøder 
og konferencer 

80% af deltagerne udtrykker tilfredshed med 
møderne og oplever sig klædt på til at skabe 
dialog på arbejdspladsen om digitalisering og 
arbejdsmiljø. 

    

2019 
Face-to-face-formidling 
af samarbejdsaktiviteten 
(19T09) 

Formidlingsmøder 
og konferencer 

80 % af deltageren udtrykker tilfredshed med 
møderne og oplever sig klædt på til at skabe 
dialog på arbejdspladsen om samarbejdet i 
AMG og/eller TRIO. 
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2019 

Godt psykisk 
arbejdsmiljoe.dk – 
psykisk arbejdsmiljø på 
forsknings- og 
undervisningsinstitutioner 
(19T10) 

Drift og udvikling 
af hjemmeside 

30 % af nyhedsbrevsmodtagerne åbner og 10 
% klikker på en eller flere nyheder     

Er
go

no
m

i 

2019 
Forebyggelse af akut 
fysisk overbelastning (19 
T 11) 

Formidlingsaktivitet 

De producerede podcast lyttes til 200 gange 
et halvt år efter, at de er produceret og 
distribueret. Derudover er effektmålet, at BFA 
deltager på 2Konferencer/temadage og at de 
nyhedsbreve, der omtaler emnet bliver åbnet 
af minimum 30 procent, hvoraf 10 procent 
klikker ind på en eller flere af nyhederne. 

    

2019 
Teknologiforståelse – 
teknologi som hjælp mod 
MSB (19 T 12) 

Hæfte/vejledning 

Der foretages kvantitativ elektronisk 
spørgeskema evaluering tre og seks måneder 
efter udgivelsen. Der evalueres på, om 
deltagerne er blevet inspireret af materialet 
og organisationernes brug af værktøjer samt 
arbejdspladsernes vurdering af effekt i 
implementeringsprocessen.  

    

2019 Fagligt Træf (19 T 13) Konference 
30 procent har efter træffet sat forebyggende 
initiativer i gang. 20 procent har planer om 
det. 

    

2019 Forflyt og formidling (19 
T 14) 

Drift og udvikling 
af hjemmeside 

En stigning antallet af abonnenter på 
nyhedsbrevet på 15 procent og at 60 % af de 
ledere der modtager nyhedsbrevet skal 
opleve, at hjemmesiden er relevante for dem, 
i deres arbejde. 
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2019 Landet rundt med ’Bryd 
vanen’ (19T15) Formidlingsmøder 

At 80 % deltagerne oplever, at de kan 
benytte de præsenterede materialer. Der 
spørges om dette umiddelbart efter de 
afholdte møder/konferencer og igen et halvt 
år senere. Ved sidstnævnte evaluering skal 
40 procent tilkendegive, at de har sat 
konkrete initiativer i gang i forlængelse af 
møder/konferencer 

    

2019 Den ergonomiske side af 
digitaliseringen (19T16) Materiale 

Der tages endelig stilling til effektmålet samt 
evaluering, når styregruppen har taget 
endelig stilling til hvilket produkt, der skal 
formidles. Det vil fremgå af en senere 
opdatering af aktivitetsplanen. 

    

2019 Krop og kontor (19T17) Drift og udvikling 
af hjemmeside 

30 % af nyhedsbrevsmodtagerne åbner og 10 
% klikker på en eller flere nyheder     

U
ly

kk
er

 

2019 Konflikter, trusler og vold 
(19T17) 

Markedsføring og 
distribution 

Vil fremgå af en opdateret udgave af 
aktivitetsplanen for 2019.     

2019 Opdatering af ’Undgå 
ulykker’ (19 T19) Vejledning 

80 % af de adspurgte responderer positivt på 
materialets anvendelighed i 
arbejdsmiljøarbejdet. 
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K
om

m
un

ik
at

io
n  2019 Digital kommunikation 

(19T20) 

Digital formidling 
og opdatering af 
publikationer 

En stigning i antallet af 
nyhedsbrevsabonnenter på 10 %.  På de 
sociale medier skal målgruppen eksponeres 
over 2.000.000 gange for et opslag fra 
branchefællesskabets facebookside ’Godt 
Arbejdsmiljø’, som samtidig skal stå for 10 % 
af den samlede trafik til arbejdsmiljøweb.dk. 
Derudover øges antallet af følgere på 
Facebook til 18.000. Alle værktøjer 
gennemgås og opdateres 

    

2019 Messer og 
folkemøde(19T21) Formidlingsaktivitet 

Deltagelse på 10 konferencer, 1000 
tilmeldinger til nyhedsbreve. 60 deltagerne 
på hver af de fire events der søges planlagt 
på folkemødet. 

    

Ø
vr

ig
e 

2019 

Konference for 
organisationernes 
konsulenter om BFAs 
værktøjer (19 T22) 

Formidlingsaktivitet 

80 procent skal svare bekræftende til. Efter 
tre måneder udsendes endnu et 
spørgeskema, hvor der spørges til, om 
deltagerne på baggrund af deres deltagelse i 
temadagen, har anbefalet et værktøj til deres 
medlemmer/medarbejdere. Dette skal 40 
skal svare bekræftende til.  

    

2019 Dialogdag (19T23) Udviklingsaktivitet 80 % skal erklære sig enige eller delvis enige 
i, at formålet med dagen er blevet indfriet.     

2019 Indeklima(19T24) Drift og udvikling 
af hjemmeside 

Et øget antal af totale besøg på hjemmesiden 
og antallet af nyhedsbrevsabonnenter med 
10 procent. At 50 % af deltagerne i 
brugerundersøgelsen tilkendegiver, at 
nyhedsbrevet er informativt samt gør deres 
arbejde med arbejdsmiljø og indeklima 
nemmere. 
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12.	Skema	om	branchefællesskabets	sammensætning		
 

Organisation  Person 
 

Periode 
 

Rolle 
(formand, 
næstformand 
eller  
tegningsberet-
tiget) 

Arbejdstagerrepræsentanter 

Jens Nielsen 
 

FOA 2017-
2021 

Næstformand 

Vinni Jakobsen 
 

FOA  Rådsmedlem 

Joan Lindskov 
 

FOA/LFS  Rådsmedlem 

Mads Samsing 
 

HK/Kommunal 
 

 Rådsmedlem 

Peter Raben 
 

HK/Stat 
 

 Rådsmedlem 

Dorthe Steenberg  
 

DSR  Rådsmedlem 

Marie Sonne 
 

Socialpædagogerne 
 

 Rådsmedlem 

Mette Skovhus Larsen 
 

BUPL 
 

 Rådsmedlem 

Trine Madsen 
 

Akademikerne, Dansk Magisterforening 
 

 Rådsmedlem 

Thomas Andreasen  
 

Danmarks Lærerforening 
 

 Rådsmedlem 

Elisabeth Huus Pedersen 
 

Dansk Socialrådgiverforening 
 

 Rådsmedlem 

Martin Mølhom 
 

Akademikerne, DJØF 
 

 Rådsmedlem 
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Tina Frisk Kjettrup 
 

Lægeforeningen 
 

 Rådsmedlem 

Charlotte Bredal 
 

FOA  Suppleant 

Morten Bisgaard Andersen 
 

FOA  Suppleant 

Michael Haas 
 

3F  Suppleant 

Karen Brøndsholm 
 

HK/Kommunal 
 

 Suppleant 

Rikke Thomsen 
 

HK/Stat 
 

 Suppleant 

Birgit Tamberg Andersen 
 

Dansk psykologforening - akademikerne 
 

 Suppleant 

Betina Halbech 
 

DSR  Suppleant 

Inge Larsen 
 

Danmarks Lærerforening 
 

 Suppleant 

Tine Maj Holm 
 

Socialpædagogerne 
 

 Suppleant 

Helle Bjørnstad 
 

FAPS – Foreningen af praktiserende speciallæger 
 

 Suppleant 

Per Baunsgaard 
 

BUPL  Suppleant 

Winnie Brandt Akademikerne/DJØF   Suppleant 

Arbejdsgiverrepræsentanter 

Preben Meier Pedersen 
 

KL 2017-
2021 

Formand 

Nina Roth 
 

KL  Rådsmedlem 

Birthe Oest Larsen 
 

Moderniseringsstyrelsen 
 

 Rådsmedlem 

Morten Mølgaard Vanderskrog Moderniseringsstyrelsen  Rådsmedlem 
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Maja Maar Outzen 
 

Moderniseringsstyrelsen 
 

 Rådsmedlem 

Christian Hallenberg 
 

Danske Regioner  Rådsmedlem 

Clemens Ørnstrup Etzerodt 
 

Danske Regioner  Rådsmedlem 

Ghita Kjær 
 

Region Hovedstaden/Danske Regioner  Rådsmedlem 

Laura Thors Calaña 
 

Danske Regioner  Suppleant 

Niels Jørgen Rønje 
 

Danske Regioner/Region SYD  Suppleant 

 


