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Undgå ulykker
Branchevejledning om forebyggelse og håndtering 
af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

En præsentation af værktøjer

Social kapital Undgå ulykker
Branchevejledning om forebyggelse  
og håndtering af arbejdsulykker i  
social- og sundhedssektoren

Brochuredesign – formater

170x297 mm 210x210 mm Flyer: 105x210 mm

Til BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs egne publikationer er 

der udviklet designretningslinier til 4 formater:

Et traditionelt A4 format (210x297 mm), et smalt format

(170x297 mm), et kvadratisk format (210x210 mm), og et

flyerformat (105x210 mm).

Hvilke følelser bliver vakt?
Fotoøvelse

Sæt ord på følelser

Restituhvafornoget 

Vejledning til materialer om  
restitution og pauser 

Forandringer og stress

1Hvad er stress?
3

Kan og skal krav
2Personlige og kollektive strategier

4 Aktiverende APV

5 Lederens opgaver med stress

6 Omgangstone og kollegialitet

7 Det gode personalemøde 
og arbejdspladskulturen

8
Supervision og 
sparring

9
Stresspolitik

10

Værktøj 1: Hvad er stress?

VIFOREBYGGER

SAMMEN
STRESS
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Dialog med tegninger

Følelser på jobInspiration og metoder til at finde din rolle som leder 
og styrke din trivsel og arbejdsglæde 

Trivsel i lederrollen

•

Sparring i netværk for 
ledere i privat praksis

Introduktion til coaching som metode til at styrke 
din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere

•

Hans, den gris. Det 
er bare for meget!

Nå, sådan har jeg ellers 
aldrig oplevet ham. Det 
lyder mærkeligt

Min far nyder virkelig 
at have noget lækkert 
at kigge på, mens han 
er her

Men helt ærligt, 
er det ikke også 
lidt sjovt?

Du er så  
smuk

Aannaaa, bliv 
da lidt længere Ja, Esben, han er 

da røvlækker

Endnu et 
frynsegode 
på jobbet

Ej, Torben, er 
du allerede 
i gang med 
vores elev

Grib ind
– overfor krænkende handlinger af seksuel karakter

Inspiration og værktøjer Forebyg vold og trusler 
mod udgående medarbejdere

Arbejd trygt ude 
Arbejdsglæde
Relationer
Mening
Krav i arbejdet
Indflydelse
Udvikling
Anderkendelse
Følelser
Tillid
Fællesskaber
Samarbejde

FÅ 
INSPIRATION  
TIL ET GODT  

PSYKISK  
ARBEJDS- 

MILJØ
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Dialogkort 
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PAUSEKULTUR

lyst

irritation
afmagt

stolthed
ligegyldighed

skam

angst

sorg

vrede

engagement

kærlighed

glæde

FØLELSER 
PÅ JOB
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Viden om

Følelser på job

Viden om

Forandringer og stress

1Hvad er stress?
3

Kan og skal krav
2Personlige og kollektive strategier

4 Aktiverende APV

5 Lederens opgaver med stress

6 Omgangstone og kollegialitet

7 Det gode personalemøde 
og arbejdspladskulturen

8
Supervision og 
sparring

9
Stresspolitik
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Værktøj 3: Kan og skal krav

VIFOREBYGGER

SAMMEN
STRESS

1Redskaber - kollektive og individuelle

Redskaber
Kollektive og individuelle
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til materialer

Følelser på job
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3

Kan og skal krav
2Personlige og kollektive strategier

4 Aktiverende APV

5 Lederens opgaver med stress

6 Omgangstone og kollegialitet
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10 stressværktøjer

VIFOREBYGGER

SAMMEN
STRESS

Godt psykisk arbejdsmiljø
Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere



Forandringer og stress

1Hvad er stress?3

Kan og skal krav
2Personlige og kollektive strategier

4 Aktiverende APV

5 Lederens opgaver med stress

6 Omgangstone og kollegialitet

7 Det gode personalemøde 

og arbejdspladskulturen

8
Supervision og 
sparring

9
Stresspolitik

10

10 stressværktøjer

VIFOREBYGGER

SAMMEN
STRESS

2

Vi forebygger stress sammen
’Vi forebygger stress sammen’ er en revideret og udvidet serie på 10 
værktøjshæfter.

Eksempel:
Værktøj 1 Hvad er stress?

Værktøjet giver jer en introduktion til 
den stressforståelse, der er filosofien 
bag hele serien. Desuden får I et overblik 
over de øvrige værktøjer og inspiration 
til, hvordan I kan gribe den stressfore-
byggende proces an fra start til slut.

Der er mange, der gennem tiden har 
defineret, hvad stress er. Fælles for de 
fleste definitioner er dog, at stress både 
handler om vores krop, vores tænkning 
og vores sociale liv. Værktøjet gennem-
går tre generationer af stressforståelse. 
I værktøjet kan man læse en uddybning 
af det, vi kalder de tre stresssystemer, 
og som samlet set er den forståelse 
af stress, værktøjsserien Vi forebygger 
stress sammen er baseret på.

Hent hæfterne og se videoer med Pia 
Ryom på etsundtarbejdsliv.dk/stress

Værktøjerne retter sig mod arbejdspladser, som øn-
sker at arbejde med stressforebyggelse i fællesskab. 
De handler om alt fra prioritering af arbejdsopgaver-
ne, personlige og kollektive strategier mod stress, til 
arbejdet med stressforebyggelse under forandringer.

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/stress
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Værktøj 2: Kan og skal krav

VIFOREBYGGER

SAMMEN
STRESS

Forandringer og stress

1Hvad er stress?
3

Kan og skal krav
2Personlige og kollektive strategier

4 Aktiverende APV

5 Lederens opgaver med stress

6 Omgangstone og kollegialitet

7 Det gode personalemøde 
og arbejdspladskulturen

8
Supervision og 
sparring

9
Stresspolitik

10

Værktøj 3: Kan og skal krav

VIFOREBYGGER

SAMMEN
STRESS

Forandringer og stress

1 Hvad er stress?

3

Kan og skal krav
2Personlige og kollektive strategier

4 Aktiverende APV

5Lederens opgaver med stress

6 Omgangstone og kollegialitet

7 Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

8
Supervision og 
sparring

9
Stresspolitik

10

Værktøj 5: Lederens opgaver med stress
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Værktøj 6: Omgangstone og kollegialitet

VI FOREBYGGER

SAMMEN
STRESS

Forandringer og stress

1 Hvad er stress?

3

Kan og skal krav
2Personlige og kollektive strategier

4 Aktiverende APV

5 Lederens opgaver med stress

6 Omgangstone og kollegialitet

7 Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

8
Supervision og 
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9
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Værktøj 4: gsdfgsgss?
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Værktøj 7: De gode personalemøde  og arbejdspladskulturen
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Værktøj 8: Supervision og sparring
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Værktøj 9: Stresspolitik
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Værktøj 10: Forandringer og stress

VI FOREBYGGER

SAMMEN
STRESS

3

Formålet med dette værktøj er at blive 
enige om, hvad der er kerneopgaven i 
jeres arbejde. I bliver guidet igennem en 
proces, hvori I i fællesskab skal opdele 
jeres arbejdsopgaver i kan-krav og skal-
krav. Pointen er at få sat fokus på det, I 
når, i stedet for det, I ikke når. 

Værktøjet introducerer en række 
personlige og kollektive strategier 
til arbejdet med at forebygge stress. 
Pointen er, at både kollektivet og den 
enkelte kan have strategier mod stress, 
og at vi kan støtte hinanden i arbejdet 
med dem.

Find alle 10 værktøjer på 
www.etsundtarbejdsliv.dk/stress
• Hvad er stress?
• Kan og skal krav
• Personlige og kollektive strategier
• Aktiverende APV 

• Lederens opgaver med stress
• Omgangstone og kollegialitet
• Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen
• Supervision og sparring
• Stresspolitik
• Forandringer og stress

2. KAN OG SKAL KRAV 3. PERSONLIGE OG 
KOLLEKTIVE STRATEGIER

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/stress


Hvordan får vi et godt samspil mellem opgaverne og 
den tid, der er til rådighed? Hvordan bruger vi tiden 
bedst, til gavn for ansatte og for borgerne, patien-
terne eller børnene?

Hent hæfterne på etsundtarbejdsliv.dk/arbejdstid

4

Sunde arbejdsrytmer slår i takt
Hæftet Sunde arbejdsrytmer giver inspiration til, 
hvordan ledere og arbejdsmiljørepræsentanter sam-
men kan udvikle kvaliteten af arbejdstiden. 

Sunde arbejdsrytmer handler om arbejdstid, vagtpla-
ner og pauser, men også om hvordan vi oplever tiden. 

Spørgsmål til overvejelse  
når I holder møder

• Hvad skal der til for, at I oplever jeres møder som 
meningsfulde og effektive? 

• Er det klart for alle, hvad formålet med jeres 
forskellige møder er? Hvorfor er de vigtige?

• Forlader I møderne med energi og lyst til at kom-
me i gang med opgaverne?

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/arbejdstid


5

Restitution og pausekultur 
Restituhvafornoget er en serie af korte podcasts, der sætter spot på 
restitution, hvile og pausekultur på arbejdspladsen.

Det er nemlig afgørende for 
kvaliteten af både arbejds-
tid og fritid, at vi formår at 
restituere, og at vi kender de 
mekanismer, som både kan 
forhindre og fremme en god 
pausekultur. I løbet af serien 
besøger vi både arbejds-
pladser og eksperter, som 
giver inspiration til at sætte 
restitution og pausekultur til 
debat på din arbejdsplads.

Find serien her:
www.etsundtarbejdsliv.dk/
tid/restituhvafornoget/ 
podcast-alle-episoder

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/tid/restituhvafornoget/podcast-alle-episoder
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/tid/restituhvafornoget/podcast-alle-episoder
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/tid/restituhvafornoget/podcast-alle-episoder


Restituhvafornoget 

Vejledning til materialer om  
restitution og pauser 

Restitution  
– mulighed for at lade op

 Runde
 Hvad er restitution for mig? 

Fælles dialog
 Hvordan kan vi hjælpe hinanden med 

at få den restitution, vi hver især har 
brug for?

Det lille pusterum

 Del erfaringer med hinanden 
 Giv eksempler på gode, små  

pusterum

Restitution er en hvileperiode, hvor krop 
og hjerne sunder sig og samler kræfter 
til næste udfordring eller opgave.  
Det kan fx være pauser, små pusterum 
og variation i løbet af arbejdsdagen/
vagten.

Pauser kan give restitution, men det 
kan de små pusterum også gøre.

1 2

Variation

 Del erfaringer med hinanden 
 Hvordan skaber I variation i løbet af 

arbejdsdagen/vagten?

Pauser kan give restitution, men det 
kan variation i arbejdet også.

3

Pauser og opgaveløsning

Fælles dialog
 Hvilke pauser er vigtige for at kunne 

udføre en god opgaveløsning?
 Hvorfor?
 Hvordan kan I sikre den type pauser?

Mennesker har brug for at skifte  
mellem aktivitet og hvile. Vi er ikke  
skabt til at være i konstant aktivitet. 
Det slider på vores evne til at præstere 
og levere kvalitet.

4
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PAUSEKULTUR 6

Dialogkort om pausekultur
I kan bruge dialogkortene til at understøtte en dialog om restitution 
og pausekultur. Hvert kort indeholder et eller flere spørgsmål som 
handler om restitution, pauser og pausekultur. 



Social kapital 
og gode samarbejdsrelationer

Social kapital er den egenskab, der sætter organisationens med-
lemmer i stand til i fællesskab at løse kerneopgaven. Det handler 
om de relationer, der er på arbejdspladsen. Hvis relationerne 
bygger på tillid, samarbejdsevne og retfærdighed, så har arbejds-
pladsen en høj social kapital. I praksis styrkes den sociale kapital 
når man:

• Sætter fokus på kerneopgaven.
• Gør planlægning og fordeling af arbejdet bedre.
• Skaber strukturer og rammer, der befordrer samarbejdet.
• Styrker relationer mellem det lokale, det centrale niveau og på 

tværs af afdelinger/faggrupper.

Gode samarbejdsrelationer er kernen i social kapital. Ofte arbejder 
man med tre typer af relationer. Læs mere og hent vores værk-
tøjshæfter om social kapital på etsundtarbejdsliv.dk/socialkapi-
tal

Relationel koordinering sætter både fokus 
på en god koordinering med fælles mål, 
sprog, viden og respekt for hinanden 
samt en effektiv kommunikation mellem 
medarbejdere. 

På etsundtarbejdsliv.dk/socialkapital 
findes bl.a. en introduktionsfilm om be-
grebet og tre konkrete øvelser:

• Vurdér jeres relationelle koordinering i 
forhold til kerneopgaven.

• Bliv klogere på jeres samarbejdsrelati-
oner.

• Hvordan samarbejder I om vigtige 
opgaver?

Relationel koordinering

7

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/socialkapital
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/socialkapital
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/socialkapital


BFA  /  Designguide 2020

17

Undgå ulykker
Branchevejledning om forebyggelse og håndtering 
af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

En præsentation af værktøjer

Social kapital Undgå ulykker
Branchevejledning om forebyggelse  
og håndtering af arbejdsulykker i  
social- og sundhedssektoren

Brochuredesign – formater

170x297 mm 210x210 mm Flyer: 105x210 mm

Til BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs egne publikationer er 

der udviklet designretningslinier til 4 formater:

Et traditionelt A4 format (210x297 mm), et smalt format

(170x297 mm), et kvadratisk format (210x210 mm), og et

flyerformat (105x210 mm).

Viden om

Følelser på job

Viden om

1Redskaber - kollektive og individuelle

Redskaber
Kollektive og individuelle
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Dialog med tegninger

Følelser på job
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Følelser på job
Følelser har en betydning for opgaveløsning og samarbejde, ligesom 
arbejdet har en følelsesmæssig betydning for de ansatte. 

Følelser på job består af fem 
selvstændige materialer Nogle 
af materialerne formidler viden, 
andre er øvelser, der enten træ-
ner jer i at sætte ord på følelser, 
træner fortolkning og håndtering 
af følelser, eller som I kan bruge 
i fællesskab på arbejdspladsen 
til at støtte hinanden fagligt og 
socialt.

Læs mere om følelser på job:
www.etsundtarbejdsliv.dk/ 
foelelser/materialer-og- 
redskaber

https://www.etsundtarbejdsliv.dk/foelelser/materialer-og-redskaber
https://www.etsundtarbejdsliv.dk/foelelser/materialer-og-redskaber
https://www.etsundtarbejdsliv.dk/foelelser/materialer-og-redskaber
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Podcastserie: Følelser på job
Følelser på job er en podcastserie med tre episoder, 
der sætter fokus på følelser på job, og på hvordan 
arbejdspladser kan blive bedre til at forstå og  
handle konstruktivt på følelser både hver især  
og i arbejdsfællesskabet.



Hvad er bæredyg-
tigt arbejdsmiljø? 
Bæredygtigt arbejdsmiljø er 
når en arbejdsplads forebygger 
skader og slid samt sikrer en 
god trivsel for alle. Derudover 
arbejder virksomheden 
målrettet med udvikling 
af medarbejdere, ledere og 
organisation og bidrager således 
til, at den samlede værdi af 
virksomhedens menneskelige 
ressourcer øges til gavn for 
den enkelte, for borgeren og 
for samfundet. Endelig sikrer 
virksomheden, at personer med 
særlige behov sikres en plads 
på arbejdsmarkedet nu og i 
fremtiden.

Veje til bæredygtigt arbejdsmiljø
Kort fortalt hviler bæredygtigt arbejdsmiljø på tre 
ben: Udvikling, rummelighed og fastholdelse. 
Bæredygtigt arbejdsmiljø fokuserer på at styrke 
udviklingen af såvel medarbejdere, ledere, organisa-
tionen i sin helhed og arbejdsfælles-
skabet i særdeleshed.

Værktøjet Veje til bæredygtigtarbejdsmiljø er et dia-
logværktøj, der inspirerer til refleksion og drøftelse 
over status og indsatser i forhold til, hvad I historisk 
har gennemført af aktiviteter på arbejdsmiljøområ-
det. Hvor har I mangler eller svage områder, og hvad 
skal der til for at sætte barren for arbejdsmiljøind-
satsen højt – som et strategisk indsatsområde?
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Hvem kan bruge det?
På arbejdspladsen kan I bruge dialogværktøjet til at 
prioritere jeres arbejdsmiljøarbejde i MED, Arbejds-
miljøgrupperne, i TRIO (TR, AMR og leder), eller i 
arbejdet som intern arbejdsmiljø- og HR-konsulent. 
Flere aktører kan være involveret, når det gælder om 
at styrke et bæredygtigt arbejdsmiljø, opgaverne kan 
være mange og forankring foregår på flere niveauer. 

Find alt materiale her:
etsundtarbejdsliv.dk/bæredygtighed

Ratingskema 
Brug skala 1-5, hvor 5 er høj indsats og 1 er lav indsats

Udvikling

Mentorordninger

Kompetenceudvikling for ledere

Interne lederfora  

Eksterne ledernetværk

Supervision og sparring

Kompetenceudvikling for medarbejdere

Fokus på fysisk arbejdsevne

Fokus på mental arbejdsevne

Fokus på kerneopgaven

Høj social kapital og arbejdsfællesskab

Rammer for videndeling

Rummelighed

Ansættelsespolitik i forhold til etnicitet

Ansættelsespolitik i forhold til alder

Ansættelsespolitik i forhold til køn

Personer under uddannelse

Elever og voksenelever

Jobordninger

Jobs for personer med nedsat funktionsevne

Jobs og opgaver for personer i virksomhedspraktik

Fastholdelse

Omsorgssamtaler

Nærværsfaktorer

Åben og retfærdig organisering af arbejdet

Håndtering af fysisk belastning

Sundhedsfremmende tiltag

Tilgang til teknologien

Stop konflikter på arbejdspladsen

Forebyggelse af vold

Undgå stress

Godt tilbage på job

Livsfasepolitik og seniorpolitik

OpfølgningsskemaOpsamling på møde om bæredygtigt arbejdsmiljø d. Hvad vi vil  prioritere? Hvad vil vi  gerne opnå? Hvad kan vi gøre? Hvornår skal det  gennemføres og af hvem?

Udvikling
Ledere

Medarbejdere

Organistation

Rummelighed
Mangfoldighed

Indslusning på arbejdsmarkedet

Plads til flere på arbejdsmarkedet

Fastholdelse
Trivsel på arbejdspladsen

Fysisk
sundhed

Mental 
sundhed

Ud over måloversigten, dialogkortene 
og ratingskemaet kan I bruge opfølg-
ningsskemaet til det videre arbejde. 
Begge skemaer ligger sammen med 
dialogværktøjet på:
 
etsundtarbejdsliv.dk/bæredygtighed

Jeg kan godt lide måden at tænke arbejdsmiljø på – at det skal 
være bæredygtigt. Men jeg faldt især for den gode struktur, som 
værktøjet giver. Det giver overskuelighed og sætter nogle gode 
rammer for samtalen. Noget at hænge arbejdsmiljøet op på.
Hr-konsulent i en kommune
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Forebyg og håndter  
voldsomme episoder

Voldsomme episoder kan have alvorlige 
konsekvenser for medarbejderens helbred og trivsel. 
Derfor er det vigtigt, at man har en åben dialog om 
det på arbejdspladsen, så man nemmere kan gøre 
forebyggelse til en del af hverdagen og håndtere det 
bedst muligt, hvis der skulle ske noget. 

Løbende og effektiv forebyggelse samt et godt 
beredskab til at håndtere vold og trusler kan være 
med til at øge trivsel og tryghed for både 
medarbejdere og borgere.

Denne guide er en del af en serie af guider og kort om vold. Find dem alle på arbejdsmiljoweb.dk/seksguideromvold

BEREDSKAB

Beredskabsplan for voldsomme episoder 

Et beredskab er en systematisk plan for, hvordan I på arbejdspladsen/afdelingen handler ved voldsomme episoder og 

samler op på det efterfølgende. Den skal beskrive hvem, der gør hvad, hvis en medarbejder eller leder bliver udsat for 

trusler eller vold. Planen skal være kendt af alle medarbejdere – også vikarer, studerende og nye ansatte. 

BFA har udarbejdet denne skabelon, som er et forslag til det en beredskabsplan skal indeholde. Den er udarbejdet i 

word, så I selv kan tage punkter ud, der ikke er relevante for Jer eller tilføje nye. Hent skabelonen på  

www.arbejdsmiljoweb.dk/voldsguider.

Umiddelbart efter hændelsen

Denne person har overordnet ansvaret for at beredskabsplanen bliver opdateret og  kommunikeret til medarbejdere: ___________________

Opfølgning og læring 

Hvis der opstår en voldsom episode er vi enige om at gøre følgende:

Bevare roen og kommunikere på en konfliktnedtrappende måde ved at ___________________________________________________________________

At aflede og hjælpe hinanden ved at ___________________________________________________________________________________________________

Anvende de nødvendige tekniske hjælpemidler [fx alarmer], som på vores arbejdsplads/afdeling er _________________________________________

At de her personer sørger for at ringe efter hjælp [fx kontakter politi]  _________________________________ eller ______________________________

Den udsatte medarbejder skal hurtigst muligt have psykisk førstehjælp eller støtte af en kollega, der ikke er berørt af hændelsen.

Hvis det er muligt skal nærmeste leder orienteres med det samme her: __________________________________________________________________

På vores arbejdsplads/afdeling kan vi også få professionel hjælp til _____________________________________________________[fx supervision, 

psykologhjælp], som kan igangsættes af denne medarbejder: __________________________________________________

Hvis det er nødvendigt at kontakte pårørende, har vi en liste med kontaktoplysninger på pårørende her: _____________________________________

_____________________________ har ansvaret for at orientere nærmeste leder indenfor ____ dage på tlf.______________________________________ 

_____________________________ har ansvaret for at orientere arbejdsmiljørepræsentanten indenfor ____ dage på tlf.___________________________

_____________________________ har ansvaret for at orientere øvrige kollegaer på arbejdspladsen/afdelingen indenfor ____ dage

_____________________________ har ansvaret for at anmelde arbejdsskaden til Arbejdstilsynet indenfor 9 dage

Vi anmelder skader her________________________________________________________________________________________________________________

Hvis det er relevant, så har ____________________________ ansvaret for at anmelde episoden til politiet indenfor 3 dage

 
Vi dokumenterer hændelser selv på denne måde ________________________________________________________________________________________

1-2 uger efter en hændelse gennemgår vi den med henblik på læring ved at ______________________________________________________ og aftaler, 

hvordan vi følger op med den ramte og evt. borgeren. 

Den ansvarlige for beredskabsplanen skal vedligeholde denne som minimum årligt i dette forum  ___________________________________________  

[fx MED-Udvalg, afdelingsmøder eller lign].

Beredskabsplanen er senest opdateret _________________ af _________________________________________________________ [Navn og underskrift]

I hændelsen

Denne guide er en del af en serie af guider og kort om vold. Find dem alle på arbejdsmiljoweb.dk/seksguideromvold

Diskutér jeres kompetencer i forhold  

til  forebyggelse og håndtering

Denne guide er målrettet lederen, der med udgangspunkt i en række spørgsmål kan facilitere en åben dialog med 

med arbejderne. Tal om, hvordan arbejdspladsens/afdelingens og medarbejdernes kompetencer kan være med til at 

forebygge og håndtere voldsomme episoder. Nederst på siden er der plads til, at lederen kan konkludere på dialog en og 

formulere konkrete handlinger eller retningslinjer, der understøtter forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder.

KOMPETENCER

Sådan gør du

1.  Start med at læse teksten “Sådan kan vi bruge vores kompetencer til forebyggelse og håndtering“ højt for alle

2.  Tag nu ét spørgsmål ad gangen og diskutér, hvordan det gør sig gældende på jeres arbejdsplads/afdeling 

(noter medarbejdernes tanker ned undervejs)

3.  Afslut med en kort snak om, hvad du som leder kan gøre/have fokus på, og noter aftalerne ned.

Vores dialog giver  anledning til  

at jeg som leder…

F.eks.:

•  Allokerer flere ressourcer til…

•  Tager dette tema op på møder og lign…

•  Udarbejder en handleplan for… 

•  Gør det til en del af vores arbejds gange og om-

gangstone at… 

•  Har øget fokus på…

Spørgsmål til dialog

•  Hvornår havde vi sidst en positiv oplevelse med at 

håndtere/minimere en ubehagelig episode? Hvilke 

kompetencer var i spil?

•  Hvilke kompetencer gør vi særligt brug af i mødet 

med borgere, og hvad fungerer godt?

•  Hvornår og hvorfor føler vi os særligt udfordret i 

 mødet med borgere?

•  Hvilke kompetencer har vi til fæ
lles, som kan være 

konfliktforebyggende?

Sådan kan vi bruge vores 

 kompetencer til forebyggelse  

og håndtering

De ansattes forskellige kompetencer og fagligheder 

(f.eks. uddannelse eller personlige) kan bruges aktivt til 

både at håndtere og forebygge voldsomme episoder.

Kompetencer og faglighed er jeres daglige praksis og kan 

indeholde teoretiske, sociale og organisatoriske aspekter 

i den måde, I udfører jeres arbejde på. 

Hvad enten I har samme eller forskellig faglighed, kan 

det styrke jeres fælles arbejdsmiljø at italesætte, hvilke 

kompetencer I har i spil, og hvordan I kan bruge dem til 

at forebygge og håndtere. 

Denne guide er en del af en serie af guider og kort om vold. Find dem alle på arbejdsmiljoweb.dk/seksguideromvold

PSYKISK FØRSTEHJÆLP

3. Den indledende kontakt

Find et uforstyrret lokale og sig at samtalen 

ikke tager så lang tid.

Psykisk førstehjælp skal gives hurtigst muligt af en person, som ikke er påvirket af hændelsen.

Her er 5 trin at huske på:

5. Lav aftaler

Inddrag lederen hvis det er muligt. Hjælp med at skabe overblik over 

hvad der skal gøres, hvornår og af hvem.

4. Vær lyttende og modvirk  

dramatisering ved at spørge 

til fakta

2. Bemærk  

anderledes adfærd 

Panikanfald

Overdreven frygt,  

bekymringer og 

angst

Undlad at ...

• Sige at tingene kunne 

 være gjort anderledes

• Tale om egne erfaringer

• Joke og/eller bagatellisere

Forvirrede 

tanker

Aggressiv 

adfærd  

Ledsag efter behov kollega til enten 

skadestue eller hjemmet

Kontakt pårørende 

Hjælp med anmeldelse til  politiet 

(indenfor 3 dage) og for arbejds

skade (indenfor 9 dage)

Sådan udøver du psykisk førstehjælp

1. Stop truslen sammen!

Sørg for at truslen eller faren ikke længere er til stede 

ved fx at konfliktnedtrappe, aflede eller tilkalde hjælp.

Så hvad gør man, når der opstår voldsomme episoder 
på arbejdet, og hvordan forebygger man, at det sker? 
BFA har udviklet seks guider om trusler og vold, der 
bl.a. handler om risikovurdering, retningslinjer og 
beredskabsplaner. Brug dem til at forebygge og være 
klar, hvis der opstår voldsomme episoder på jeres 
arbejdsplads. 

Læs meget mere på:
etsundtarbejdsliv.dk/trusler_vold

Denne guide er en del af en serie af guider og kort om vold. Find dem alle på arbejdsmiljoweb.dk/seksguideromvold

Vurdér jeres risiko for voldsomme episoder

Som leder og arbejdsmiljørepræsentant skal I vurdere risikoen for voldsomme episoder relateret til jeres  arbejde. 

BFA anbefaler at I vurderer på baggrund af en indledende dialog med jeres medarbejdere. Gennem dialogen får I 

overblik over, hvor og hvornår risikoen for voldsomme episoder er til stede, og om det giver anledning til at ændre 

 arbejdspladsens/afdelingens retningslinjer, beredskabsplan eller andre procedurer. 

Guiden her er et redskab til denne dialog og kan enten udfyldes af medarbejdere i mindre grupper, eller  bruges som en 

dialogstarter på fx personalemøder eller lignende.

Sådan gør I

Vælg en der noterer ned undervejs og diskutér først spørgsmålene i de 4 bokse. Med udgangspunkt i snakken skal I 

dernæst beslutte, hvad I skal gøre anderledes fremover, for at minimere risikoen for voldsomme episoder. 

Risikovurdering på arbejdspladsen/afdelingen

Opsamling på risikovurderingen

Hvilke former for trusler og vold risikerer vi at møde?

Hvor ofte og hvor alvorligt oplever vi 

 voldsomme episoder?

Hvor og hvornår er risikoen størst? Fx alenearbejde

Er tidligere voldsomme episoder overvejende sket 

 indenfor eller udenfor arbejdspladsens faste adresse?

På baggrund af vores diskussion om risiko, skal vi fremover gøre følgende (fx have konfliktnedtrapning fast på 

dagsordnen på personalemøder):

RISIKO

Evaluering og log 

af hændelser

En stor del af arbejdet med forebyggelse ligger i at lære af voldsomme 

episoder man som arbejdsplads/afdeling har stået i eller undgået. 

Denne guide hjælper Jer med systematisk at dokumentere hændelser 

så I kan styrke sikkerhedskulturen på jeres arbejdsplads/afdeling.

SYSTEMATISK LÆRING 

Beskriv hvilke ændringer eller tiltag som læring fra hændelsen skal medføre:

•  Hvad skal ændres?

•  Hvem skal ændre noget? (Leder, medarbejder, andre)

•  Hvem har ansvaret for at få det gennemført?Arbejdsmiljøgruppens evaluering

•  Overvej hvilket forum og hvornår læringen skal formidles til medarbejderne

•  Medfører læring ny introduktion i arbejdet?

•  Sørg for at nye ansatte, vikarer og lign. bliver orienteret om læringen  

•  Vurder om læringen er relevant at dele i en anden afdeling 

•  Vurder om medarbejderne skal have et fagligt kompetenceløft fx et kursus

•  Husk at opdatere retningslinjer, beredskabsplan og lign. 

Gode råd til formidling og handling

FOLD

Denne guide er en del af en serie af guider og kort om vold. 

Find dem alle på arbejdsmiljoweb.dk/seksguideromvold
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De seks guider kan hjælpe jer med:

• Risiko: At vurdere jeres risiko for voldsomme episoder
• Retningslinjer: En tjekliste for jeres retningslinjer: Identifikation, forebyggelse og håndtering
• Beredskab: En beredskabsplan for voldsomme episoder
• Kompetencer: At tale om jeres kompetencer i forhold til forebyggelse og håndtering
• Psykisk førstehjælp: Sådan yder du psykisk førstehjælp
• Systematisk læring: Evaluering af hændelser

13



Det kræver åben dialog, god kollegial støtte og stærk 
ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere 
uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. 
I dette inspirationshæfte har vi samlet konkrete 
værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dia-
log i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejds-
pladsen.

Inspirationshæftet henvender sig til ledere, ar-
bejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, MED, SU eller 
arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladser inden 
for velfærd og offentlig administration. Formålet 
med hæftet er at aftabuisere emnet, give indblik i 
forskellige typer af uønsket seksuel opmærksomhed 
og inspirere arbejdspladser til at forholde sig til et 
vanskeligt emne. 

Krænkende handlinger 
af seksuel karakter 

Krænkende handlinger af seksuel karakter 
kan komme fra kolleger, underordnede 
eller ledere. 

Det kan også handle om uønsket seksuel 
opmærksomhed fra borgere, pårørende 
eller andre, man kommer i kontakt med på 
arbejdet, fx samarbejdspartnere.

A

B

KRÆNKENDE  
HANDLINGER

Der er tale om krænkende 
handlinger, når en eller  
flere personer groft eller 
flere gange udsætter andre 
personer for adfærd, som 
af disse personer opfattes 
som nedværdigende.

Arbejdstilsynets vejledning 4.3.1
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Hvis jeg blev udsat for uønsket seksuel 
opmærksomhed, ville jeg ikke sige noget 
til mine kolleger, fordi:
Jeg ville være nervøs for, om jeg blev op-
fattet som en, der sætter sladder i gang.

Hvis jeg blev udsat for uønsket seksu-
el opmærksomhed, ville jeg ikke sige 
noget til mine kolleger, fordi:
Det er sket for længe siden, og jeg 
sagde ikke fra i situationen.

Hvis jeg blev udsat for uønsket seksuel 
opmærksomhed fra en borger, ville jeg 
ikke sige noget til min chef, fordi:
Jeg synes, at det er synd, hvis det går ud 
over borgeren, der ikke kan gøre for det.

Hvis jeg blev udsat for uønsket seksuel 
opmærksomhed, ville jeg ikke sige 
noget til min kollega fordi:
Jeg skammer mig over situationen.

Hvis jeg blev udsat for uønsket seksuel 
opmærksomhed, ville jeg ikke sige 
noget til nogen fordi:
Jeg ville være bange for at jeg ikke 
gjorde mit arbejde godt nok

Hvis jeg blev udsat for uønsket seksu-
el opmærksomhed, ville jeg ikke sige 
noget til min leder, fordi:
Der var jo ingen vidner, så det bliver mit 
ord mod krænkerens.

Hvis jeg blev udsat for uønsket seksu-
el opmærksomhed, ville jeg ikke sige 
noget til min leder, fordi:
Jeg tror ikke, at min chef ville gøre 
noget ved det.

Hvis jeg blev udsat for uønsket seksu-
el opmærksomhed, ville jeg ikke sige 
noget til mine kolleger, fordi:
Jeg ville være nervøs for, at de sagde 
det videre til andre.

Hvis jeg blev udsat for uønsket seksu-
el opmærksomhed, ville jeg ikke sige 
noget til mine kolleger, fordi:
Jeg ville være nervøs for, om jeg selv 
havde lagt op til det.

Hvis jeg blev udsat for uønsket seksuel 
opmærksomhed, ville jeg ikke sige 
noget til min arbejdsmiljørepræsen-
tant, fordi:
Uønsket seksuel opmærksomhed ikke 
er noget, hun kan gøre noget ved – det 
skete jo ude hos borgeren.

B

B

B

B

A A

A

A

A

A

Dialogkort til dialogvæktøj 2
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Hans, den gris. Det 
er bare for meget!

Nå, sådan har jeg ellers 
aldrig oplevet ham. Det 
lyder mærkeligt

Min far nyder virkelig 
at have noget lækkert 
at kigge på, mens han 
er her

Men helt ærligt, 
er det ikke også 
lidt sjovt?

Du er så  
smuk

Aannaaa, bliv 
da lidt længere Ja, Esben, han er 

da røvlækker

Endnu et 
frynsegode 
på jobbet

Ej, Torben, er 
du allerede 
i gang med 
vores elev

Grib ind
– overfor krænkende handlinger af seksuel karakter

Inspiration og værktøjer

Case 1
God stemning i kollegagruppen

Jeanette arbejder i en mindre daginstitution. Hun er 
glad for sit job – både det faglige og det sociale. Der 
er altid en god stemning blandt kollegerne, og flere 
ses også privat.

Det er en varm sommerdag, og Jeanette har shorts 
og stropbluse på, da hun går på legepladsen med 
storbørnsgruppen. Hendes ældre kollega Hans stiller 
sig tæt på hende og siger, at han ville ønske, det var 
varmt hver dag, så han kunne få lov at se så meget 
af hendes hud. 

Da Jeanette får fri, ringer hun til sin kollega Hanne 
for at fortælle, hvad der er sket. Hanne bliver 
voldsomt forarget. ”Hans, den gris. Det er bare for 
meget!”, udbryder hun.

Hanne råder Jeanette til at nævne episoden for 
deres leder, Birgitte. ”Men det kan jeg ikke”, siger 
Jeanette: ”Birgitte og Hans ses privat”. Hanne og 
Jeanette aftaler, at Jeanette får lidt tid til at tænke 
over, hvordan hun vil gribe det an – og at de derefter 
vil snakke sammen igen.

Da Jeanette kommer på arbejde næste dag, er der 
flere kolleger, der kan mærke, at hun ikke er, som 
hun plejer at være.

GRIB IND – OVERFOR KRÆNKENDE HANDLINGER AF SEKSUEL KARAKTER

Case 2
Du er så smuk

Anna er kisteglad for at have landet sin elevplads. 
Hun er ivrig for at komme i gang og vise, hvad hun 
kan. Chefen, Torben, har gæsteforelæst på studiet 
og er en dygtig formidler. Den første uge går fanta-
stisk. Introduktionsprogrammet fungerer, opga-
verne er spændende, og kollegerne er søde. Torben 
har også taget sig rigtig godt af Anna. De har haft 
flere møder, hvor de blandt andet har talt om, hvad 
Anna gerne vil have ud af sin elevtid. Fredag morgen 
får Anna en SMS fra Torben. ”Hej Anna, vi er flere 
fra kontoret, som får en fredagsøl i eftermiddag. Vil 
du med?”. Taknemmelig for at blive inviteret svarer 
Anna med en glad smiley.

Næsten alle kolleger møder op til fredagsøllen. Én 
øl bliver til en del flere. Efter nogle timer er de fire 
kolleger tilbage plus Nanna fra marketing. Da Anna 
har været på toilettet, støder hun ind i Torben. Han 
griber fat om hendes skuldre, kigger hende dybt i 
øjnene og siger: ”Du er fandeme så smuk!”. Forvirret 
vrister Anna sig løs, mumler: ”Tak” og går tilbage til 
de andre.

Hun kan mærke, at hun har lyst til at gå hjem. Noget 
føles forkert. Hun drikker sin øl hurtigt og rejser 
sig for at gå. Annas vejleder Signe og Torben råber, 
”Aannaaa, bliv da lidt længere”. Torben har lige købt 
en ny omgang og rækker hende en øl. ”Ok, men kun 
én mere”, siger hun. Signe smiler og ler til hende, 
læner sig ind mod Torben og lægger hovedet på hans 
skulder. Med det samme trækker Torben Anna ind 
til sig og giver hende et kram. Kort efter mærker 
Anna Torbens hånd på sit lår. Nanna fra marketing 
udbryder: ”Ej, Torben ...”

GRIB IND – OVERFOR KRÆNKENDE HANDLINGER AF SEKSUEL KARAKTER

Case 3
Endnu et frynsegode på arbejdet

For 1½ år siden blev Wasim ansat på et socialpædagogisk 
bosted. Allerede fra starten har han oplevet tonen blandt 
personalet som meget fri. Flere kolleger ses også pri-
vat. Wasim har selv fundet et par gode venner, som han 
arbejder rigtig godt sammen med og ses med uden for 
arbejdstid.

Dette års julefrokost bliver et brag af en fest. Der er 
underholdning, folk griner, danser og drikker. I løbet af 
aftenen bliver hændelserne flittigt dokumenteret. 

Wasim vågner næste morgen, ved at telefonen ringer. 
Det er Kamma, en god og fortrolig kollega, som også var 
med til festen. Hun beder Wasim om at kigge i deres 
Snapchat-gruppe og derefter ringe tilbage.

På snappen er der flere billeder af Wasim, som giver 
den fuld skrue på dansegulvet. På et af billederne 
læner han sig fremad, så der er frit udsyn til hans 
overkrop. Deres kollega Trine har lagt billedet op 
på sin story og skrevet: ”Endnu et frynsegode på 
jobbet.”

Wasim ringer tilbage til Kamma og siger: ”Jeg ved 
virkelig ikke, hvad jeg skal gøre? Trine er jo TR?!” 
Kamma siger til Wasim, at hun vil kigge forbi ham 
om et par timer.

GRIB IND – OVERFOR KRÆNKENDE HANDLINGER AF SEKSUEL KARAKTER

Case 4
Men jeg tror, han er til mænd

Der er afdelingsmøde, og flere af Karens kolleger 
er lidt forsinket pga. travlhed på afsnittet. Karen 
sidder sammen med tre af sine kolleger og team-
koordinatoren. Mens Karen og teamkoordinatoren 
sidder bøjet over dagsordenen, sludrer de tre andre 
kolleger. De taler blandt andet om, at det er dejligt, 
når der indimellem kommer en lækker portør forbi. 

”Ja, Esben, han er da røvlækker”, siger Nete. Alle 
griner. ”Men jeg tror altså, han er til mænd”, siger 
Johanne. ”Så må han bare tage mig bagfra”, svarer 
Nete. De tre kolleger griner endnu højere.

Karen og teamkoordinatoren kigger på hinanden. 
Teamkoordinatoren løfter øjenbrynene og slår ud 
med armene og griner lidt med. Samtidig signalerer 
hun, at det er for meget ved at ryste på hovedet.

Karen kigger på de tre grinende kolleger og skæver 
hurtigt ud på gangen for at sikre, at ingen andre har 
hørt kommentarerne. Hun kan mærke, at hun ikke 
bryder sig om situationen.  

GRIB IND – OVERFOR KRÆNKENDE HANDLINGER AF SEKSUEL KARAKTER
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Grib ind – overfor krænkende  
handlinger af seksuel karakter

Dialogværktøjet har fokus på vidners mulighed for 
at gribe ind og sige fra i situationer, der kan være 
krænkende. 

Med materialet kan I tage en dialog med udgangspunkt i kon-
krete cases, hvor I får lejlighed til at forholde jer til, hvordan 
man helt konkret kan gribe ind i forskellige situationer. Der er 
fire situationer, som handler om situationer mellem kolleger og 
ledere og to som handler om situationer med borgere, patienter, 
pårørende.

Find materuialet her: www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/ 
kraenkende-handlinger/grib-ind-kraenkende

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/kraenkende-handlinger/grib-ind-kraenkende
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/kraenkende-handlinger/grib-ind-kraenkende


Dette værktøj tager udgangspunkt i seks vidnetyper, som hver især illustrerer typiske måder at reagere på, når man er vidne til en krænkende handling: 

Kuglestøberen

Den passive

Sympatisøren

Assistenten

Mægleren

Forsvareren

Går væk eller tier, og gør ingenting - selvomvedkommende har mulighed for at gribe ind.

Udviser sympati, fx ved at tilbyde trøst og støtte i enerum.

Vidne, der skaber situationen, igangsætter eller  udfører de første handlinger.

Tager parti og forsvarersin kollega offentligt.

Deltager aktivt i de negative handlinger,  fx  ved at grine med.

Hjælper med at finde en løsning ved fx aktivt at gribe ind i situationen eller ved at tale med parterne sammen/hver for sig bagefter.

GRIB IND – OVERFOR KRÆNKENDE HANDLINGER AF SEKSUEL KARAKTER
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Arbejd trygt ude
Forebyg vold og trusler mod udgående medarbejdere.

Hvis I har medarbejdere, der arbejder i udgående 
funktioner, bør I som arbejdsplads sikre, at de trygt 
kan tage afsted – ved at indtænke det i jeres arbejde 
med at forebygge vold og trusler. Det er baggrun-
den for denne publikation, hvis formål er at klæde 
arbejdspladsen godt på til dialogen om, hvordan man 
forebygger og vold og trusler ved udearbejde.

Før, under og efter
Arbejdspladser kan bruge materialet til at få talt 
ordentligt igennem, hvordan man forebygger vold og 
trusler ved udearbejde. Det handler kort sagt om: 

• at være godt forberedt på opgaven
• at håndtere situationen rigtigt 
• at få bearbejdet kritiske episoder

Nøglekort til medarbejderen 
I hæftet ligger der et par nøglekort med en lomme-
version af modellen. Det kan medarbejdere have 
med sig som en påmindelse om, hvad man skal 
tænke over før, under og efter en opgave ude.

Forebyg vold og trusler 
mod udgående medarbejdere

Arbejd trygt ude 

Find meget mere om at forebygge vold på  
www.etsundtarbejdsliv.dk/vold

18

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/vold
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/vold


Godt kollegaskab på arbejdspladsen

GRIB IND
– GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

Mobning opstår ofte i forbindelse med uløste konflik-
ter, og når nogen gør noget, som bryder arbejdsplad-
sens normer. Mobning sker ikke bare mellem to parter – 
der er ofte vidner. Og hvad vidnerne gør eller ikke gør er 
afgørende for, om situationen udvikler sig til mobning. 

Hæftet ’Grib ind - godt kollegaskab uden mobning’ 
er et dialogværktøj, som tager udgangspunkt i de 
seks grundlæggende typer af vidner til mobning:

• Kuglestøberen, der sætter mobbehandlinger i gang.
• Forsvareren, der tager den mobbede i åbent for-

svar.
• Sympatisøren, der giver trøst og støtte i enrum.
• Mægleren, som går ind mellem parterne.
• Den passive, der overser og ingenting gør.
• Assistenten, der deltager aktivt i mobningen.

Læs meget mere og hent konkrete metoder, øvelser 
og værktøjer på etsundtarbejdsliv.dk/mobning
 

Forebyg mobning
Konflikter er uundgåelige på en arbejdsplads. Men 
det er muligt at forebygge den ødelæggende mob-
ning, der kan følge i kølvandet på konflikter på 
arbejdspladsen.

Når konflikter udvikler sig til egentlig mobning, er det 
stærkt destruktivt både for offeret, for det kollegiale 
fælleskab og for løsningen af kerneopgaven.

Hent en række materialer til arbejdet mod mobning på 
etsundtarbejdsliv.dk/mobning
• ’Fri for mobning’ - årsager og mekanismer bag 

mobning og viden om vidners rolle i at gribe ind. 
• ’Grib ind - godt kollegaskab uden mobning’ er et 

dialogværktøj, som kan bruges til at forebygge 
mobning.

• Mødekit med powerpoint, introfilm, plakat mm.

GRIB IND
– GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING
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http://www.etsundtarbejdsliv.dk/mobning
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/mobning


Sparring i netværk for 
ledere i privat praksis

Introduktion til coaching som metode til at styrke 
din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere

• Inspiration og metoder til at finde din rolle som leder 
og styrke din trivsel og arbejdsglæde 

Trivsel i lederrollen

•

20

Lederens trivsel
Som leder har din egen trivsel og arbejdsglæde stor betydning for 
hele arbejdspladsen. Lederens arbejdsmiljø er også omfattet af 
arbejdsmiljøloven og er lige så vigtig som medarbejdernes.

Find mere materiale her: www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/lederens_trivsel

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse-og-organisering/lederens_trivsel


Op mod 
egen leder

Ind mod 
én selv

Som en 
del af  

ledelsen

Op mod 
egen leder

Ind mod 
én selv

Ud mod 
borgerne/ 
kunderne

Ind i 
teamet

Som en 
del af  

ledelsen

På tværs
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Tre værktøjer: Styrk lederens  
trivsel og resultater 
Dette materiale sætter spot på lederes psykiske arbejdsmiljø. Det 
hjælper lederne og kan løfte organisationen, fordi ledere, der trives, er 
bedre til at skabe resultater og trivsel omkring dem. 



Stærkere sammen 

Brikker til et velfungerende  
arbejdsfællesskab 

22

Stærkere sammen – brikker til et 
velfungerende arbejdsfællesskab
Dette materiale giver en kort introduktion til begrebet 
arbejdsfælleskaber og forklarer, hvorfor det er vigtigt.

Find materialet her  
www.arbejdsmiljoweb.dk/
trivsel/social_kapital/ 
staerkere-sammen

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/social_kapital/staerkere-sammen
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/social_kapital/staerkere-sammen
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/social_kapital/staerkere-sammen


f

I tæt samarbejde med arbejdspladser
Værktøjer og andet indhold på hjemmesiden er i høj 
grad udviklet i samarbejde med arbejdspladser,  
fx har: 
• 25 arbejdspladser har givet os feedback på  

følelser på job
• 19 arbejdspladser har været med til at udvikle 

stressværktøjerne
• 8 arbejdspladser udvikle værktøjer til at arbejde 

med social kapital 
• 9 arbejdspladser har afprøvet værktøjet  

Grib ind godt kollegaskab uden mobning
• 9 arbejdspladser har afprøvet værktøjet om  

bæredygtigt arbejdsmiljø

Er I motiveret?
Værktøjerne er målrettet arbejdspladser, som er 
motiverede til at gå i gang med arbejdet. De er ikke 
beregnet til at slukke brande, men til at forebygge 
problemer og udvikle et godt psykisk arbejdsmiljø.

Kan I selv?
Værktøjerne er udarbejdet så arbejdspladserne selv 
kan arbejde med dem fx i form af en leder, en ar-
bejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant som 
en slags intern arbejdsgruppe, også kaldet trioen på 
nogle arbejdspladser. Ofte kan der dog være brug for 
bistand fra andre fx interne eller eksterne konsulen-
ter, der kan hjælpe til i processen. Et kernepunkt i 
arbejdet med psykisk arbejdsmiljø er at finde ud af, 
hvor meget og hvor lidt man kan selv, og hvor man 
har brug for hjælp. 

Nyhedsbrev
Til hjemmesiden er knyttet et nyhedsbrev som 
udkommer 10 gange om året. Det er her der annonce-
res nye aktiviteter, konferencer og ny viden om god 
praksis.

Etsundtarbejdsliv.dk
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https://www.etsundtarbejdsliv.dk/foelelser/materialer-og-redskaber
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/stress
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/socialkapital
http://www.etsundtarbejdsliv.dk/mobning/grib-ind


Et fremtidssikret arbejdsmiljø

Et godt samarbejde er væsentligt for et godt arbejdsmiljø 
nu og i fremtiden. Derfor samarbejder arbejdsgivere og 
arbejdstagere i BFA om at udvikle information, inspiration 
og vejledning. 

Vi udarbejder konkrete værktøjer, så arbejdspladserne kan 
handle og forebygge lokalt. Vi præsenterer ambitiøse fore-
byggende løsninger, som baserer sig på erfaring fra arbejds-
pladser og på forskning. Løsninger som tager udgangspunkt 
i de problemer, der skal løses nu og de problemer, som kan 
opstå. 

Det gør vi i enighed – til gavn for ledere, medarbejdere  
og borgere. 

I BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og 
Offentlig administration deltager repræsentanter udpeget 
af arbejdsmarkedets hovedorganisationer.

Hent ’Godt psykisk arbejdsmiljø’ og læs mere om 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og 
Offentlig administration på arbejdsmiljoweb.dk. 
Kontakt: Lise Keller, lke@bfa.dk

På etsundtarbejdsliv.dk finder du inspirati-
on og metoder til at skabe et bedre psykisk 
arbejdsmiljø for både medarbejdere og 
ledere. 

Målgruppen for materialerne er ledere, 
arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, 
MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisationen 
på social & sundhedsområdet.

Find inspiration og metoder:
• Forebyggelse af stress
• Sunde arbejdsrytmer
• Psykisk APV
• Bæredygtigt arbejdsmiljø
• Mobning på arbejdspladsen
• Forebyg og håndter voldsomme episoder
• Ledernes psykiske arbejdsmiljø
• Social kapital og relationel koordinering
• Følelser på job

Inspiration til arbejdet for et 
godt psykisk arbejdsmiljø
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