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Introduktion

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og
Offentlig administration har en klar visuel identitet. Det
er den, vi udfolder i denne designguide. Designguiden
viser, hvordan det nye logo skal bruges, og tilsammen
viser guiden linjen i hele designet for BrancheFællesskabet. Der er en række retningslinjer for brugen
af logoet og den nye identitet, men guiden giver først
og fremmest inspiration og anbefalinger til, hvordan
designet kan anvendes i det daglige.

København den 30. juni 2020
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Grundfortælling

Den nye visuelle identitet for BrancheFællesskabet for

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs nye logo har

Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration er

en karakterfuld og iøjnefaldende logofarve. Den friske

designet, så den udtrykker dialog i og om arbejdet med

turkisgrønne farve er en gennemgående farve, som

arbejdsmiljø samt kendskab til BrancheFællesskabet

er identitetsskabende for BrancheFællesskabet for

for Arbejdsmiljø som en seriøs, troværdig og innovativ

Arbejdsmiljø. Farven er en blanding mellem grøn og blå

medspiller i arbejdsmiljøarbejdet.

og signalerer, at BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø
er en seriøs, troværdig og innovativ partner, der vil være

Der er lagt vægt på, at bomærket har et enkelt udtryk,

med til at sikre synlighed om arbejdsmiljøets betyd-

men en stærk bagvedliggende symbolik. Bomærket,

ning. Farven understøtter samtidig, at Branche-

som er den billed- og symbolmæssige del af logoet,

Fællesskabet for Arbejdsmiljø faciliterer ideer og gode

er designet som en kasse, der har en ekstra symbolsk

råd, så arbejdsmiljøet kan spire på arbejdspladserne.

betydning, da den er udformet som en taleboble.
Taleboblen, der indrammer BrancheFællesskabet for

Der er i arbejdet med udviklingen af den nye visuelle

Arbejdsmiljø, signalerer, at man igennem dialog kan

identitet lagt vægt på at skabe et logo, der skaber gen-

styrke arbejdet med arbejdsmiljø på arbejdspladser

kendelighed hos BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs

inden velfærd og offentlig administration. Det inde-

brugere. Identiteten skal opbygge kendskab til rådenes

bærer en åben og tillidsfuld dialog om arbejdsmiljø mel-

mange tilbud til målgruppen i deres arbejdsmiljø-

lem parterne i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø,

arbejde.

løbende dialog med arbejdspladserne og dialog ude på
den enkelte arbejdsplads.

4

BFA / Designguide 2020

Logo: Positiv og negativ

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og
Offentlig administrations logo er bygget op af et
bomærke og et navnetræk.
Bomærket anvendes altid med navnetrækket Branche
Fællesskab Arbejdsmiljø, så det tydeliggøres, at BFA står
for BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø, da forkortelsen
BFA i sig selv ikke er selvforklarende.
Logoet må gerne forstørres og formindskes, men man må
ikke flytte bomærke og navnetræk fra hinanden eller gøre
dem større eller mindre i forhold til hinanden. Man må ikke
slette enkelte af ordene eller selv skrive ordene.
Logoet optræder som hovedregel på alle materialer, hvor
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og
Offentlig administration er afsendere.
Logoerne findes i 2 varianter:
Et positivt logo i 2 udgaver (Pantone eller CMYK). Dette
logo bruges som hovedregel og altid på hvid eller meget
lyse baggrunde.
Et negativt logo. Dette logo bruges på farvede baggrunde.
Alle logoer er tilgængelige i eps og jpg-formater og kan
rekvireres fra arbejdsmiljoweb.dk
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Logo – anvendelse

For at sikre en konsistent og ensartet anvendelse af
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs logo er der defineret en minimum ”frizone” omkring logoet, som skal sikre,
at andre grafiske elementer, billeder eller tekst ikke står
for tæt på logoet.
Som vist er denne minimum ”frizone” defineret ved
afstanden svarende til højden ”x” af et af navnetrækkets
X-højde
som
frizone
X-højde som frizone

X-højde
som
frizone

bogstaver. Denne afstand varierer proportionalt med
logoets størrelse.
Er der plads i designet, skal denne ”frizone” gerne være
større, så der er mere luft omkring logoet.

X-højde

X-højde som frizone
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Grafisk element

Til BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs visuelle identitet er designet et typografisk illustrativt formelement.
Det grafisk element kan bruges som et supplerende element til logotypen eller det kan bruges alene. Hvis logoet
placeres oven på det grafiske element skal elementet være
meget svagt og diskret i kontrasten for ikke at gøre logoet
svært at aflæse. Det samme gælder, hvis man placerer
tekst oven på det grafiske element.
Elementet optræder typisk i hvid/sort eller i én tone af
den bundfarve det optræder på. Hele det grafiske element
skal have samme tone – den eneste undtagelse er, hvis ét
tilføjet ord skal fremhæves. Se eksempel på næste side.
Det grafiske element er bygget op af nøgleord for BrancheFællesskabets indsatsområder og værdier. Disse nøgleord
er suppleret med ikoner og tegn som understreger dette
og skaber fokus.
Det grafiske element skal altid optræde i en beskåret form
– i større eller mindre udsnit. Elementet skal altid have en
hældning på 30 grader – og må aldrig rettes op.
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Grafisk element – eksempel
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Elementet optræder typisk i hvid/sort eller i én tone af
den bundfarve det optræder på. Hele det grafiske element
skal have samme tone – den eneste undtagelse er, hvis ét
tilføjet ord skal fremhæves.
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Der findes ét sted,
hvor arbejdsmiljøet
har det rigtigt godt
arbejdsmiljoweb.dk
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Farvepalet

Primære farver
Til BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs visuelle identitet hører en bred farvepalet med mange kombinationsmuligheder og udtryk.
Farvepalletten er frisk i sit udtryk og præget af mange
CMYK 100 0 40 0
Pantone 320
RGB 0 160 165
HEX #00a0a5
Folie 3M SC 80-603
RAL 5018
NCS S2555-B40G

klare farver der virker levende, sprudlende, varme, imøde-

CMYK 0 0 0 100
Pantone Process Black
RGB 0 0 0
HEX # 000000
Folie 3M SC 100-12
RAL 9005
NCS S9000-N

kommende, legende og mangfoldige.
Primære farver
De primære farver består af turkisgrøn og sort.
Den turkisgrønne farve er en blanding mellem grøn og blå
hvor det blålige udtryk udtrykker seriøsitet og troværdighed, og det mere grønlige udtrykker innovation, dynamik

Sekundære farver

og et spirende arbejdsmiljø.
Sekundære farver
De sekundære farvepalet spænder vidt. Den indeholder alt
fra kølige, dæmpede og neutrale farver til de varme, stærke
signalfarver. Denne mangfoldighed af farver giver en lang

CMYK 100 0 35 30
RGB 0 125 135
HEX #007d87
Pantone: 7470 C
3155 U

CMYK 40 15 30 0
RGB 165 190 185
HEX #a5beb9
Pantone: 5585 C
5585 U

CMYK 75 40 30 20
RGB 60 110 135
HEX #3c6e87
Pantone: 7699 C
3025 U

CMYK 45 5 15 0
RGB 150 205 220
HEX #96cddc
Pantone: 543 C
544 U

CMYK 50 0 100 0
RGB 150 195 30
HEX #96c31e
Pantone: 377 C
390 U

CMYK 30 0 100 0
RGB 200 210 0
HEX #c8d200
Pantone: 583 C
583 U

CMYK 40 30 50 0
RGB 170 165 135
HEX #aaa587
Pantone: 7535 C
7536 U

CMYK 5 0 20 20
RGB 210 210 190
HEX #d2d2be
Pantone: 7534 C
400 U

række kombinationsmuligheder, der kan tilpasses meget
forskellige målgrupper og emner.
Farvesystemer
• Pantonefarver (PMS) er et verdensomspændende farvesystem til specifikation af farver. Pantone anvendes primært til serigrafisk tryk på gaveartikler og beklædning.
• CMYK (4 farve/offset) bruges til de fleste tryksager.
• RGB- og HEX-værdier anvendes til elektroniske medier
som for eksempel web og til PowerPoint.

CMYK 0 10 70 0
RGB 255 225 100
HEX #ffe164
Pantone: 603 C
604 U

CMYK 0 45 100 0
RGB 245 155 0
HEX #f59b00
Pantone: 7569 C
130 U

CMYK 0 75 100 0
RGB 235 90 10
HEX #eb5a0a
Pantone: 159 C
717 U

CMYK 0 100 80 30
RGB 175 15 35
HEX #af0f23
Pantone: 202 C
7427 U

CMYK 0 85 45 0
RGB 235 65 100
HEX #eb4164
Pantone: 7418 C
1797 U

CMYK 40 100 30 50
RGB 105 15 65
HEX #690f41
Pantone: 7643 C
690 U

CMYK 40 100 0 0
RGB 165 20 130
HEX #a51482
Pantone: 628 C
241 U

CMYK 80 100 0 0
RGB 90 35 130
HEX #5a2382
Pantone: 7678 C
Medium Purple U

• Foliefarver, 3M Scotchcal og RAL referencer er relevante
for udskæring af logo til skiltning.
• NCS-referencer anvendes til malede flader, fx vægge.
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Typografi

Klavika
En moderne klassiker med tyngde og kant
Klavika er på samme tid både en moderne og en klassisk skrift.
Den er både humanistisk og geometrisk inspireret og har kant og
karakter uden at miste sin store fleksibilitet og gode læsbarhed.
Den er blevet kaldt det 21. århundredes groteskskrift.

Klavika light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 123456789
Klavika regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 123456789
Klavika medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 123456789
Klavika bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 123456789

fox
The quick brown

jumps over the lazy dog

Trykt kommunikation – Klavika
Klavika er på samme tid både en moderne og en klassisk
skrift. Den er både humanistisk og geometrisk inspireret
og har kant og karakter uden at miste sin store fleksibilitet og læsbarhed. Den er blevet kaldt de 21. århundredes
grotesk-skrift.
Bemærk: Det kræver en brugerlicens at bruge Klavika.
Printet og elektronisk kommunikation – Calibri
Calibri anvender vi i al printet kommunikation (Word) og i
alle elektroniske medier, f.eks. PowerPoint og email. Calibri
findes præinstalleret på både pc og Mac.
Web og datterweb kommunikation – Montserrat
Montserrat anvender vi på vores hjemmeside og datter-

Giam, venismodio eratinc ipsuscillan hent
vel ulluptat praestie verostin vel er se dit
iurem dit, sequam dit autem niat vero
etuerostrud diat wis nis nibh et ad magna
faccum inci ea aci ea commolorpero ea conum diam, quat. San etum quip essim nim
ipis augait nullaore ming eros dolorperosto
erostrud tismodo lessim aut iure conulla

aute feugue volute commy nullaor sim dolore feugiam el doloreet lumsandio con
hendre eliquisi. Ulputpat in heniam dui tat
ipissed enismodit il ut aliquis nos enit laore
modolor peraesto eriliquissi. Onsecte minibh eugait vendrem enismod tatem zzrilit
acil ute molor si. Ommodo cor sim il ex er
sim quat, sim dit lorpero commy

hjemmesider.
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Ikoner
For at visualisere og understrege mange af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs indsatsområder, kompetencer og emner, der berøres i eksempelvis brochurer, kan
man med held anvende ikoner. I mange tilfælde vil et foto
ikke være dækkende for emnet, hvorimod et eller flere
ikoner vil kommunikere bedre. Ikoner skal være enkle for
at kommunikere stærkt.
Det frarådes at der bruges eksempelvis ClipArt-ikoner,
men at der i stedet anvendes ikoner fra
www.thenounproject.com, som kan købes billigt.
Ikonerne farvegives ud fra den fastlagte farvepalet. Hvert
ikon har kun 1 farve - men kombineret må flere ikoner
gerne have forskellige farver.
De allerede anvendte ikoner kan også bruges til andre
materialer.
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Illustrationer
Illustrationer
For illustrationer gælder det, at de skal være farverige og
metaforiske i sit udtryk. Illustrationer kan især være gode,
når emnet er ømtåleligt, hvor et foto kan virke enten for
stærkt og udtrykfuldt eller i andre tilfælde for intetsigende.
Der er ingen regler for brugen af illustrationer, men det
anbefales at skele til de viste illustrationers streg, stil og
tone.
Bysted illustrator Sofie Bangsgaard har tegnet de viste
illustrationer.
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Eksempel på brevpapir og visitkort
BFA Velfærd og Offentlig administration har en brevpapirskabelon, som der her er vist eksempler af. Skabelonen er
tilgængelig igennem sekretariatet. Brevpapir for BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø er også tilgængelige og fås
også gennem sekretariatet.
Sekretariat for Branchefællesskab for Arbejdsmiljø
for Velfærd og Offentlig administration

Hvad er social kapital?
Social kapital er værdien af de gode rela�oner på arbejdspladsen. Mange erfaringer
viser, at høj social kapital øger kvalitet, produk�vitet og trivsel. På disse sider har vi
samlet viden og værktøjer fra en række BAR-projekter om social kapital.

Modtagernavn
Vejnavn nummer
Postnummer By
A�.: Fornavn E�ernavn

Social kapital - fokus på de gode rela�oner
Social kapital er en måde at forstå, måle og tale om alt det, en organisa�on kan
udre�e i kra� af gode rela�oner.

nem sekretariatet.

Social kapital - fokus på de gode rela�oner
Social kapital er en måde at forstå, måle og tale om alt det, en organisa�on kan
udre�e i kra� af gode rela�oner.
Begrebet social kapital er de senere år blevet kædet sammen med indsatsen for et
godt psykisk arbejdsmiljø. Med god grund. For social kapital handler om de indbyrdes
rela�oner på arbejdspladsen – mellem kollegerne, i forhold �l andre afdelinger og
opad �l ledelsen. Og de rela�oner udgør også en vig�g del af det psykiske arbejdsmiljø, men høj social kapital er ikke i sig selv nogen garan� for et godt arbejdsmiljø.

22. Oktober 2012

Hvad er social kapital?
Social kapital er værdien af de gode rela�oner på arbejdspladsen. Mange erfaringer
viser, at høj social kapital øger kvalitet, produk�vitet og trivsel. På disse sider har vi
samlet viden og værktøjer fra en række BAR-projekter om social kapital.

Visitkortets design er også fastlagt. Visitkort laves igen-

BFA Veldfærd og Oﬀentlig
administra�on
Studiestræde 3, 3.
1455 København K

Social kapital sæ�er fokus på kerneopgaven
Hovedfokus i social kapital er nemlig på den værdi, de gode rela�oner skaber for
arbejdspladsen. Det vil sige, hvordan rela�onerne gør organisa�onen i stand �l at løse
sin kerneopgave bedst muligt: eﬀek�vt, innova�vt og med høj kvalitet. Både forskning
og erfaringer fra mange forskellige sektorer viser, at gode sociale rela�oner på
arbejdspladsen kan kendes på tre �ng:

T: 33 93 12 55
F: 33 93 01 14
www.arbejdmiljøweb.dk
sekretariat@bfa.dk

• En høj grad af indbyrdes �llid i hele organisa�onen.
• En oplevelse af re�ærdighed - ”at �ngene går ordentligt �l”.
• En evne �l at samarbejde godt om kerneopgaven.

Begrebet social kapital er de senere år blevet kædet sammen med indsatsen for et
godt psykisk arbejdsmiljø. Med god grund. For social kapital handler om de indbyrdes
rela�oner på arbejdspladsen – mellem kollegerne, i forhold �l andre afdelinger og
opad �l ledelsen. Og de rela�oner udgør også en vig�g del af det psykiske arbejdsmiljø, men høj social kapital er ikke i sig selv nogen garan� for et godt arbejdsmiljø.

På disse sider ﬁnder du korte deﬁni�oner af de vig�gste begreber, eksempler på
arbejdspladser, der har arbejdet med social kapital, samt en række bud på, hvordan
man som leder eller �llidsvalgt kan komme i gang med at styrke arbejdspladsens
sociale kapital. Her er også værktøjer og links �l relevante hjemmesider og publika�oner om social kapital.

Social kapital sæ�er fokus på kerneopgaven
Hovedfokus i social kapital er nemlig på den værdi, de gode rela�oner skaber for
arbejdspladsen. Det vil sige, hvordan rela�onerne gør organisa�onen i stand �l at løse
sin kerneopgave bedst muligt: eﬀek�vt, innova�vt og med høj kvalitet. Både forskning
og erfaringer fra mange forskellige sektorer viser, at gode sociale rela�oner på
arbejdspladsen kan kendes på tre �ng:

Studiestræde 3, 3. sal
1455 København K

Peter Klingenberg
Sekretariatschef

T: 33 93 12 55
arbejdsmiljoweb.dk

E: pkl@bfa.dk
M: 20 90 68 14

Med venlig hilsen
Fornavn E�ernavn
S�lling

• En høj grad af indbyrdes �llid i hele organisa�onen.
• En oplevelse af re�ærdighed - ”at �ngene går ordentligt �l”.
• En evne �l at samarbejde godt om kerneopgaven.
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På disse sider ﬁnder du korte deﬁni�oner af de vig�gste begreber, eksempler på
arbejdspladser, der har arbejdet med social kapital, samt en række bud på, hvordan
man som leder eller �llidsvalgt kan komme i gang med at styrke arbejdspladsens
sociale kapital. Her er også værktøjer og links �l relevante hjemmesider og publika�oner om social kapital.
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Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for
Velfærd og Offentlig administration
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Mailsignatur

Email-signaturen er designet, så den passer sammen med
vores øvrige brevkommunikation. På den måde, er der en
tydelig sammenhæng i alt, hvad vi sender ud. Designet er
derfor stringent og enkelt.
BFA’s logo skal altid være en del af ens signatur. Men der
er mulighed for at indsætte logo fra indsatser, kampagner,
arrangementer mv.
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PowerPoint eksempel

Eksempel på underside med
1 billede + tekst

De�e er en forside �l Powerpoint og
de�e er overskri�en på forsiden

Et ma doluptatur? Eratqui di
dolorio nsequat quibusc iandani derum recta�is re, experit,
qui non lorem ipsum.
Aciliqu amcommy nullutatum
quat ilis exero od tem lorem
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Del er si tat, commy nibh ex
erit ute volesequat dolor sit
amet

B
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Brochuredesign
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Brochuredesign
I det følgende præsenteres regler og retningslinjer for
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs publikationer.
Reglerne er vejledende og skal fungere som guidelines til
design af fremtidige udgivelser. Det er dog vigtigt, at den
visuelle sans for publikationens udtryk ikke kan regelsæt-
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Brochuredesign – formater

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).
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A4

Forebyg
konﬂikter og vold

Undgå ulykker

Inspirationshæfte til skoler
og uddannelsesinstitutioner

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

170x297 mm

Social kapital
En præsentation af værktøjer

210x210 mm

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

Flyer: 105x210 mm
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Brochuredesign – forsideprincipper

Fælles for alle forsideformater er:
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Forsidefoto:
Forsidens vigtigste signal er et næsten helsidesfoto eller
illustration, der kun beskæres af båndene i bunden.
Forsidefotos skal gerne være farverige, metaforiske og
stærkt kommunikerende og skal samtidig relatere sig til
overskriften. Det samme gælder for illustrationer.
Fotografier kan enten tages af en fotograf til formålet eller
købes via billedbureauer som fx. Gettyimages.com

()07)
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Logo:
Placeret nederst i venstre hjørne.
Grafisk element:
Det lille ikon placeres i et bånd og signalerer – læs videre.

Undgå ulykker

Farver:
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs farvepalette
bruges i bånd til titel og undertitel.
Skrifter:

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

Titel i Klavika Medium og undertitel i Klavika Regular.
Grid:
Alle indholdssider baseres på et fælles grid hvori tekst,
grafik, billeder og faktabokse placeres.
Forsiden har sit eget grid.
Grid gennemgås på de næste sider for A4 publikation.
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Brochuredesign – forsidegrid
16

14

9

Forsidens grid er her målsat i mm.
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Foto eller illustration kan , hvis de egner sig motivmæssigt
fylde hele siden ud, og logoet bruges da i negativ version.
Se eksempel på næste side.
Titlen kan forekomme i 2 linjer som her eller 1 linje som
eksempel på næste side. Ved 1 linjes titel vælges større

170

skriftstørrelse som centreres vertikalt i den transparente
bjælke.
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Undertitel kan også være 1 eller 2 linjer. Ved 1 linjes
undertitel beholdes skriftstørrelse og afstand til top. Se
eksempel på næste side.
Titlerne optræder altid i negativ.
Farven på bånd nederst vælges fra farvepalette som bedst

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

50

Titel: Klavika Medium
Centreres vertikalt i den transparente
bjælke

harmonerer med foto eller illustration. Den øverste del af
båndet er multiplied (overprintet) på foto eller illustration i
forholdet 3:5. På A4: 30 mm ren farvebånd, 50 mm overprint på billed eller illustration.

30

Titel: Klavika Regular 18/21 pt
228 mm til top

15
17

47

15
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Brochuredesign – eksempler
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Mobning på
arbejdspladsen

Social kapital

Undgå ulykker

Damentur rero ellupta voluptatur, quas audaepe ditaturibus accus magnis aut apis.

En præsentation af værktøjer

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

20

BFA / Designguide 2020

Brochuredesign – opslag, principper 1

En indsats som passer til jer

Grid:

Helheden tæller
Sætningen nedenfor indeholder stort set hele
konﬂiktspektret fra kritik til trusler – men den kan
ikke vurderes, uden man ser, hører og til dels også
kender personen, der taler:

En god plan til forebyggelse af konﬂikter kræver overblik. I har først
mulighed for at handle forebyggende
og afpasse indsatsen til jeres behov,
når I har et fælles billede af omfanget
og karakteren af aggressiv adfærd på
arbejdspladsen.
Der findes adskillige muligheder for at skabe et
godt overblik:
• Brug jeres APV. Arbejdspladsvurderingen gennemføres med jævne mellemrum, og den kan
fortælle jer om omfanget af vold og trusler på
arbejdspladsen
• Brug jeres erfaringer. Sammenhold erfaringerne
med det, I har registreret og afhold et dialogmøde, hvor I går i dybden

Det kan være en god ide at holde et dialogmøde, hvor I
går i dybden med spørgsmål om, hvilke situationer og
krav, der udløser sammenstødene:
Hvor og hvornår opstår de ubehagelige episoder?
Hvilke krav bliver der stillet, når sammenstødene sker?
Sker de i undervisningen? På forkontoret hos
sekretæren? Til skolefester?
Sker de om dagen eller om aftenen?

grafik, billeder og faktabokse placeres. Grid er målsat på

En forælder siger: ”Din undervisning fungerer ikke
for Amalie, hun er faktisk lidt bange for dig. Det var
meget bedre, da hun havde Jens. Hvis ikke hun kan
få en anden lærer, så vil vi vælge at ﬂytte hende til
en anden skole.”

Risikoen hos jer

Hvorfor starter konﬂikten?

Alle indholdssider baseres på et fælles grid hvori tekst,

Risikoen for trusler og vold i arbejdet er meget
forskellig fra arbejdssted til arbejdssted.
Nogle skoler har en geografisk placering og en
brugergruppe, der gør risikoen væsentlig større
end andre steder. Flere undersøgelser viser, at et
godt psykisk arbejdsmiljø er en god buffer i forhold til vold. Omvendt øges risikoen af stress og
et belastet psykisk arbejdsmiljø.
Med andre ord vil en relevant og realistisk forebyggelsesstrategi på én skole ikke nødvendigvis
være den rigtige strategi på en anden. For at udforme den rigtige forebyggelsesstrategi på jeres
skole skal I have overblik over omfanget og karakteren af episoder hos netop jer. Først da kan I
vælge den rette indsats.

Er nogle mere udsatte for ubehagelige episoder
end andre på grund af den funktion de har?

følgende sider.
Faktabokse:

Spørgsmål til reﬂeksion

Faktabokse kan optræde i 1-spalte eller 2-spalter med

• Hvilke former for trusler og vold risikerer
I at møde?

variende højde. Alle palettens farver kan anvendes, enten

• Hvor ofte sker det, og hvor alvorligt er det?

som fuld farveflade med negativ eller positiv tekst eller

• Hvor og hvornår er risikoen størst?
• Hvilke situationer kræver særlig opmærksomhed?

hvid bund med 1 punkt farvet streg omkring med positiv

• Hvordan tager I særlig hånd om nyansatte,
praktikanter og vikarer?

tekst. Altid med 3 runde hjørner (9mm rounded) og 1

• Undersøg evt. episoder, der kunne være blevet
ubehagelige, men ikke blev det. Det vil give informationer om, hvad der er nyttigt og virksomt

12

skarpt hjørne.

• Få en fælles forståelse. Når I skal optræde med
en fælles adfærd over for forældre og elever,
kræver det, at I har cirka den samme forståelse
af f.eks. aggressiv adfærd, konflikt og kritik. På
side 4 finder I Arbejdstilsynets definitioner af
vold og trusler, som kan være en hjælp til at
danne en fælles opfattelse

Fælles forståelse
Vær konkrete når I forsøger at finde en fælles forståelse af konfliktens karakter. Konflikter kan f.
eks. udvikle sig efter et mønster, der ser sådan ud:

• Registrer f.eks. i en periode alle former for optræk til konflikter og ubehagelige episoder

Men der er mange forhold, som skal tages i
betragtning, når I vurderer, om en situation har
udviklet sig ”farligt”. Kropssprog, mimik, tonefald, erfaringer med den konkrete studerende
eller elev samt den ansattes egen følsomhed og
kompetence er vigtige komponenter i vurderingen
af en konflikt. Relationen til andre berørte f.eks.
forældre eller samarbejdsrelationer kan spille en
betydelig rolle her.

UENIGHED > KRITIK > KONFLIKT >
AGGRESSIV ADFÆRD > TRUSLER > VOLD

Spørgsmål til reﬂeksion

Spørgsmål til jeres beredskab
• Hvornår taler I om krav og svære situationer?

Man kan med stor succes bruge ikoner i faktaboksene. Iko-

• Har I et fælles billede af, hvad I forstår ved
en kritisk situation?

nerne placeres altid i en cirkel i toppen af faktaboksen i et

• Hvordan kan I blive bedre til at tale sammen om
jeres vurderinger og støtte hinanden?

afrundet hjørne. Ikonet spiller sammen med faktaboksens

• Hvordan kan I lære af de situationer, der opstår?

Arbejdspladsen skal forholde sig til håndtering
af trusler og vold. Det kan f.eks. være med en beredskabsplan, som beskriver, hvem der gør hvad,
hvis en medarbejder bliver udsat for trusler eller
vold. Planen skal være kendt af alle – også elever, studerende i praktik og vikarer. Planen kan
indeholde følgende emner og opmærksomhedspunkter:

FOREBYG KONFLIKTER OG VOLD

Grafisk elementer:

• Har I et fælles billede af omfanget og karakteren
af aggressiv adfærd på jeres skole?

Kendskab og indsigt i beredskabsplanen
Hvordan har arbejdspladsen sikret at planen er
kendt af medarbejdere og ledere?
Førstehjælp og støtte til ramte og vidner
efter episoden
Hvem sørger f.eks. for at tage sig af den ramte, og
kan medarbejderne psykisk førstehjælp? Er der
f.eks. en liste over kontaktpersoner, som kan
hjælpe de ramte (familie/pårørende)?
Professionel hjælp til involverede
Har arbejdspladsen en ordning med professionel
hjælp, og hvem sørger for at det sker?
Ansvar for beredskabsplanen
Har I en konkret beskrivelse af hvem, der har ansvar for hvad? – Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere?
Orientering til arbejdsmiljørepræsentant,
leder og arbejdspladsen
Hvem sørger for at informere de forskellige i
organisationen?

rubrik og indhold.
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Farver:
Opfølgning og kontakt med den ramte
samt borgeren/patienten/den unge.
Hvordan følger I op på en måde, så der skabes
tryghed og konflikten ikke eskalerer?
Gennemgang af hændelsen med henblik
på læring
Hvornår er det et godt tidspunkt at gennemgå
hændelsen med henblik på læring?

Vedligehold og evaluering af beredskabsplanen
Hvordan sørger I for, at beredskabsplanen er tidssvarende, og hvordan vil I evaluere den?

Støtte

Skrifter:

Opfølgning

Skriftmæssigt bruges forskellige snit af skriften Klavika.

Hjælp

Gennemgang
Førstehjælp
Anmeldelser

Kilde: etsundtarbejdsliv.dk/vold

bruges i ikon-grafik, faktabokse og illustrationer.

Indsigt

Kommunikation om eventuelle ændringer
Hvordan sikrer I, at information om ændringer
i praksis når ud til alle?
Anmeldelser til myndigheder og forsikring
Hvordan anmelder I til Arbejdstilsynet og politi,
og hvem står for anmeldelse som arbejdsskade,
hvor det er relevant?

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs farvepalette

Kendskab

Vedligehold

Ingen andre fonte må anvendes.

Ansvar
Orientering
Kommunikation
Læring

Fotos og illustrationer:
For fotos og illustrationer inde i publikationen gælder

Kontakt

samme retningslinjer som forsidefotoet. De skal være

Evaluering

farverige, metaforiske og tydeligt kommunikerende.
20

FOREBYG KONFLIKTER OG VOLD
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Brochuredesign – opslag, principper 2

Arbejdsulykker
skal forebygges

Grid:
Alle indholdssider baseres på et fælles grid hvori tekst,
grafik, billeder og faktabokse placeres. Grid er målsat på
følgende sider.

Mange af de ca. 20.000 årlige arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren kan
forebygges med en målrettet fælles indsats.
Ulykkerne belaster både de tilskadekomne,
arbejdsmiljøet og budgettet.
Arbejdsulykker forbindes ofte med byggepladser
og industri, men de sker også i social- og sundhedssektoren: på hospitaler, i ældreplejen, i dagtilbud, i psykiatrien, i døgntilbud, i kommunale
tandlægepraksisser, private lægepraksisser mv.
I 2011 blev der anmeldt næsten 20.000 arbejdsulykker i sektoren. Det svarer til, at 20 ud af 1.000
medarbejdere kommer ud for en arbejdsulykke i
løbet af et år. Undersøgelser viser, at der generelt
er en underrapportering af arbejdsulykker, så tallet er formodentligt højere. Der sker flest ulykker
inden for døgntilbud og hjemmepleje. Nyansatte
og unge under 24 år er særlig udsatte. De primære
skadestyper er forstuvning, sårskader, chok,
knoglebrud og stikskader.

En målrettet indsats

Arbejdsulykker både kan og skal forebygges – af
mange grunde. Medarbejderne skal kunne udføre
deres arbejde uden risiko for at komme til skade.
Arbejdspladserne kan spare store udgifter til
bl.a. sygefravær. Desuden vil det ofte påvirke
brugere og kolleger negativt, når en medarbejder
er sygemeldt efter en arbejdsulykke; det går kort
sagt både ud over kvaliteten i kerneydelsen og
arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

En dag gik det helt galt …
… da en kommunalt ansat social- og sundhedsassistent skulle passe en mandlig borger med frontallapdemens. Retningslinjerne foreskrev, at der
skulle være to ansatte tilstede ved pasning og pleje.
Men den ene ansatte var syg, og assistenten valgte
at udføre besøget alene, da hun vurderede, at hun
havde en god relation til borgeren.

At dét kan give synlige og hurtige resultater viser
erfaringer fra bl.a. Region Midtjylland, som reducerede antallet af alvorlige arbejdsulykker med
11 pct. på ét år (2010-2011) og dermed sparede 8
millioner kr. på færre sygedage.

ledelse og arbejdsmiljøorganisationen over de
decentrale ledere til den enkelte medarbejder.
Det handler i høj grad om sikkerhedskulturen på
arbejdspladsen; om at have den rette viden, holdning og adfærd til at forebygge ulykker.

Faktabokse kan optræde i 1-spalte eller 2-spalter med

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at der
ikke sker arbejdsulykker – og for at analysere og
anmelde dem korrekt, hvis de alligevel indtræffer.
Men at forebygge arbejdsulykker er i praksis en
opgave for hele organisationen – fra den øverste

Den pågældende dag var han imidlertid meget dårlig
og overfaldt assistenten, som blev banket voldsomt
og slået bevidstløs med mange skader til følge. Efter
en lægelig udredning og vurdering stod det klart, at
hun var så skadet, at der ikke var nogen erhvervsevne tilbage. Hun blev derfor tilkendt en varig ydelse
frem til pensionsalderen. Hun vil resten af livet være
plaget af store smerter og andre psykiske og fysiske
eftervirkninger af overfaldet.

variende højde. Alle palettens farver kan anvendes, enten
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Arbejdsulykker koster dyrt
Det kan ikke lade sig gøre at fjerne alle risici for
ulykker – slet ikke, når man arbejder med mennesker. Men arbejdsulykker skal aldrig opfattes som
en uundgåelig del af arbejdsvilkårene. Ambitionen er at forebygge ulykker gennem en målrettet
indsats i hele organisationen. Forebyggelsen skal
sættes i værk, inden ulykken sker, og skal ikke
kun fokusere på de umiddelbare årsager til den
enkelte ulykke.

Faktabokse:

Ansvar og kultur

som fuld farveflade med negativ eller positiv tekst eller
/90896

hvid bund med 1 punkt farvet streg omkring med positiv
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tekst. Altid med 3 runde hjørner (9mm rounded) og 1
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skarpt hjørne.

En alvorlig arbejdsulykke koster i gennemsnit arbejdspladsen 130.000 kr. En del af omkostningerne skyldes
sygefravær.
Der er både direkte og indirekte økonomiske omkostninger
i forbindelse med arbejdsulykker. Direkte omkostninger er
fx løn til den skadelidte medarbejder under fravær. De
indirekte omkostninger er ofte mindst dobbelt så store.
Det gælder fx udgifter til administration, information,
forebyggelse og produktionstab i forbindelse med ulykken.

Hvordan anmeldes
en arbejdsulykke?

Grafisk elementer:
Man kan med stor succes bruge ikoner i faktaboksene. Ikonerne placeres altid i en cirkel i toppen af faktaboksen i et

Det gennemsnitlige fravær efter en anmeldt arbejdsulykke
er typisk fem dage. Det svarer til, at arbejdsulykker i socialog sundhedssektoren er årsag til omkring 100.000 sygefraværsdage om året.

Nærved-ulykker
2

Nærved-ulykker er ulykker, der var lige ved at ske;
en pludselig hændelse, der kunne have medført
personskade, men ikke gjorde det. Det kan fx
være en medarbejder, der er lige ved at falde på
en glat trappe eller en medarbejder, der taber
noget tungt og kun akkurat undgår at få det over
tæerne osv.

UNDGÅ ULYKKER

Ligesom faktiske ulykker kan nærved-ulykker indeholde vigtig information om risici i arbejdet, der
skal tages højde for. De skal derfor ikke slås hen
med et ”der skete jo ikke noget”, men tværtimod
tages alvorligt som et ”gratis” varsel om behovet
for bedre forebyggelse.
Nærved-ulykker og trusler om vold
Når det gælder vold og trusler, kan det være
vanskeligt at definere, hvornår der er tale om en
egentlig ulykke, og hvornår det er en nærvedulykke. Uanset om en episode vurderes at være
en ulykke eller en nærved-ulykke, er registreringen af hændelsen af stor betydning for det videre
forebyggende arbejde.

Definition:
Arbejdsrelateret vold
• Fysisk vold: angreb i form af overfald, kvælningsforsøg, knivstik, slag, spark, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads
og spyt.
• Psykisk vold: trusler om vold over for medarbejder,
trusler på livet, trusler om hærværk mod arbejdsplads, mod medarbejderens familie m.m. trusler
udtrykt uden ord, fx knyttet næve, finger hen over
halsen, ydmygelse, krænkende adfærd, forhånelse
m.m.
• Når en medarbejder føler sig truet – fysisk eller
psykisk
Kilde: At-vejledning nr. D.4.3 – ‘Voldsrisiko i forbindelse med
arbejdets udførelse’.

At anmelde en arbejdsulykke korrekt
3 vigtigt for den skadelidte og
er både
for forebyggelsen af nye ulykker.
Mange ulykker anmeldes ikke, og en
del beskrives forkert eller upræcist.
Arbejdsulykker, som medfører arbejdsudygtighed
ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes til
Arbejdstilsynet. Arbejdsulykker, der vurderes
at have erstatningsberettigede følger, skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, uanset om de
medfører sygefravær. Det skal ske elektronisk i
EASY, som er et fælles anmeldesystem for Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.
Man kan bruge EASY ved at tilmelde sig på
easy.ask.dk eller benytte et andet system, som
fungerer sammen med EASY. Det er også muligt
at anmelde arbejdsulykker via en digital formular
på virk.dk.
EASY sender automatisk anmeldelsen til de
rigtige modtagere. Det er arbejdsgiverens forsikringsselskab, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet.

Eksempler på arbejdsulykker
- på arbejdspladser i social- og sundhedssektoren:
• En pædagog vrikker om på foden under oprydning
på legepladsen.
• En social- og sundhedsassistent støder ind i en
midlertidigt hensat lift og får en hjernerystelse.
• En kirurg falder på et nyvasket gulv og brækker sit
håndled.
• En køkkenassistent skærer sig i fingeren under rengøring af en pålægsskæremaskine.
• En sygeplejerske på vej til et hjemmebesøg bliver

afrundet hjørne. Ikonet spiller sammen med faktaboksens

påkørt af en bil og brækker benet.
• En socialpædagog er ved at børste tænder på en
borger, som ikke er samarbejdsvillig og nikker
socialpædagogen en skalle.
• En social- og sundhedshjælper bliver overfaldet af
en beboer og får kort efter en voldsom psykisk reaktion.
• En bioanalytiker stikker sig i fingeren under en
blodprøvetagning på en urolig patient

Når man anmelder via EASY, bliver man automatisk bedt om alle oplysninger, som er nødvendige
for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen.
Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn
for alle parter.

Anmeldelse nødvendig for erstatning

Hvis ikke arbejdsulykken bliver anmeldt, kan man
ikke som skadelidt medarbejder få erstatning
eller betaling af udgifter som følge af ulykken.
Det er derfor vigtigt, at skadelidte får en kopi af
anmeldelsen. Krav om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven skal rejses inden 1 år efter
arbejdsulykken er sket.

rubrik og indhold.
Når ulykken er sket
• Arbejdsgiver, arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant skal straks orienteres om arbejdsulykken.
• Arbejdsulykken undersøges (om muligt med assistance fra skadelidte), registreres og anmeldes.
• Skadeslidte orienteres med kopi af anmeldelse.

Farver:
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs farvepalette
bruges i ikon-grafik, faktabokse og illustrationer.
Skrifter:

Det siger loven

Skriftmæssigt bruges forskellige snit af skriften Klavika.

§ 1 Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en
arbejdsulykke, når ulykken har medført
arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover
tilskadekomstdag. Arbejdsgiveren skal snarest,
og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde
arbejdsulykken.

Ingen andre fonte må anvendes.

§ 2 Arbejdsulykken skal anmeldes digitalt via Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens fælles
anmeldesystem EASY.

Fotos og illustrationer:

§ 9 Vedr. § 1 og 2: ”Arbejdsgiverens pligt til at
anmelde arbejdsulykker er strafsanktioneret, og
manglende anmeldelse kan medføre straf i form
af bøde”.

For fotos og illustrationer inde i publikationen gælder
samme retningslinjer som forsidefotoet. De skal være

Kilde: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615 af 8. juni 2010, om
Anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet.

farverige, metaforiske og tydeligt kommunikerende.
4

UNDGÅ ULYKKER
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Brochuredesign – opslag, grid 1

12 10 8

Titel:
Klavika Medium 36/36 pt
ved 2 titellinjer er 2. linje:
Klavika Light 36/36 pt

12
4

8 10 12

12 10 8

8 10 12
12
4

En indsats som passer til jer

Sætningen nedenfor indeholder stort set hele
konﬂiktspektret fra kritik til trusler – men den kan
ikke vurderes, uden man ser, hører og til dels også
kender personen, der taler:

64

En god plan til forebyggelse af konﬂikter kræver overblik. I har først
mulighed for at handle forebyggende
og afpasse indsatsen til jeres behov,
når I har et fælles billede af omfanget
og karakteren af aggressiv adfærd på
arbejdspladsen.

Manchet:
Klavika Medium 13/16 pt
Optræder i sort eller
palettens farver

Der findes adskillige muligheder for at skabe et
godt overblik:

Brødtekst_bullets:
Klavika Regular 10/13 pt
Bullet (unicode 2022)
Hængende indryk 3 mm

• Brug jeres APV. Arbejdspladsvurderingen gennemføres med jævne mellemrum, og den kan
fortælle jer om omfanget af vold og trusler på
arbejdspladsen
• Brug jeres erfaringer. Sammenhold erfaringerne
med det, I har registreret og afhold et dialogmøde, hvor I går i dybden

198

En forælder siger: ”Din undervisning fungerer ikke
for Amalie, hun er faktisk lidt bange for dig. Det var
meget bedre, da hun havde Jens. Hvis ikke hun kan
få en anden lærer, så vil vi vælge at ﬂytte hende til
en anden skole.”

Risikoen hos jer

Hvorfor starter konﬂikten?
Det kan være en god ide at holde et dialogmøde, hvor I
går i dybden med spørgsmål om, hvilke situationer og
krav, der udløser sammenstødene:
Hvor og hvornår opstår de ubehagelige episoder?
Hvilke krav bliver der stillet, når sammenstødene sker?
Sker de i undervisningen? På forkontoret hos
sekretæren? Til skolefester?
Sker de om dagen eller om aftenen?
mere udsatte for ubehagelige episoder
1Erendnogle
2
andre på grund af den funktion de har?

Risikoen for trusler og vold i arbejdet er meget
forskellig fra arbejdssted til arbejdssted.
Nogle skoler har en geografisk placering og en
brugergruppe, der gør risikoen væsentlig større
end andre steder. Flere undersøgelser viser, at et
godt psykisk arbejdsmiljø er en god buffer i forhold til vold. Omvendt øges risikoen af stress og
et belastet psykisk arbejdsmiljø.
Med andre ord vil en relevant og realistisk forebyggelsesstrategi på én skole ikke nødvendigvis
være den rigtige strategi på en anden. For at udforme den rigtige forebyggelsesstrategi på jeres
skole skal I have overblik over omfanget og karakteren af episoder hos netop jer. Først da kan I
vælge den rette indsats.

64

1

2

1

• Hvilke former for trusler og vold risikerer
I at møde?
• Hvor ofte sker det, og hvor alvorligt er det?
• Hvor og hvornår er risikoen størst?
• Hvilke situationer kræver særlig opmærksomhed?

198

Fælles forståelse
Vær konkrete når I forsøger at finde en fælles forståelse af konfliktens karakter. Konflikter kan f.
eks. udvikle sig efter et mønster, der ser sådan ud:
UENIGHED > KRITIK > KONFLIKT >
AGGRESSIV ADFÆRD > TRUSLER > VOLD

• Har I et fælles billede af omfanget og karakteren
af aggressiv adfærd på jeres skole?

• Registrer f.eks. i en periode alle former for optræk til konflikter og ubehagelige episoder

Men der er mange forhold, som skal tages i
betragtning, når I vurderer, om en situation har
udviklet sig ”farligt”. Kropssprog, mimik, tonefald, erfaringer med den konkrete studerende
eller elev samt den ansattes egen følsomhed og
kompetence er vigtige komponenter i vurderingen
af en konflikt. Relationen til andre berørte f.eks.
forældre eller samarbejdsrelationer kan spille en
betydelig rolle her.

• Har I et fælles billede af, hvad I forstår ved
en kritisk situation?

Brødtekst:
Klavika Regular 10/13 pt
00
12

FOREBYG KONFLIKTER OG VOLD

2

Spørgsmål til reﬂeksion

• Hvordan tager I særlig hånd om nyansatte,
praktikanter og vikarer?

• Få en fælles forståelse. Når I skal optræde med
en fælles adfærd over for forældre og elever,
kræver det, at I har cirka den samme forståelse
af f.eks. aggressiv adfærd, konflikt og kritik. På
side 4 finder I Arbejdstilsynets definitioner af
vold og trusler, som kan være en hjælp til at
danne en fælles opfattelse

Faktaboks brød:
Klavika Medium 9/13 pt
Mellemrubrik:
Klavika Bold 11,5/13 pt

• Undersøg evt. episoder, der kunne være blevet
ubehagelige, men ikke blev det. Det vil give informationer om, hvad der er nyttigt og virksomt

Mellemrubrik_Lille:
Klavika Bold 10/13 pt

12

Faktaboks rubrik:
Klavika Medium 16/18 pt

Helheden tæller

2Spørgsmål til reﬂeksion

Faktabokse:
Er faktaboksen på
1 spaltebredde holder
boksen kant med tekstspaltens grid mod midten
af siden (1) og sprænger
tekstspaltens grid yderst
og inderst på siden(2).
Tekstmargin i faktaboksene er 10 mm i for- og
bagkant.
Se næste side for 2 spaltede faktabokse.

• Hvornår taler I om krav og svære situationer?

• Hvordan kan I blive bedre til at tale sammen om
jeres vurderinger og støtte hinanden?
• Hvordan kan I lære af de situationer, der opstår?

00
13

12
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Brochuredesign – opslag, grid 2
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8 10 12

12
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12 10 8

8 10 12
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4

Hvordan anmeldes
en arbejdsulykke?

64

64

At anmelde en arbejdsulykke korrekt
er både vigtigt for den skadelidte og
for forebyggelsen af nye ulykker.
Mange ulykker anmeldes ikke, og en
del beskrives forkert eller upræcist.

Nærved-ulykker

Nærved-ulykker er ulykker, der var lige ved at ske;
en pludselig hændelse, der kunne have medført
personskade, men ikke gjorde det. Det kan fx
være en medarbejder, der er lige ved at falde på
en glat trappe eller en medarbejder, der taber
noget tungt og kun akkurat undgår at få det over
tæerne osv.

3

• Fysisk vold: angreb i form af overfald, kvælningsforsøg, knivstik, slag, spark, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads
og spyt.
• Psykisk vold: trusler om vold over for medarbejder,
trusler på livet, trusler om hærværk mod arbejdsplads, mod medarbejderens familie m.m. trusler
udtrykt uden ord, fx knyttet næve, finger hen over
halsen, ydmygelse, krænkende adfærd, forhånelse
m.m.
• Når en medarbejder føler sig truet – fysisk eller
psykisk

Ligesom faktiske ulykker kan nærved-ulykker indeholde vigtig information om risici i arbejdet, der
skal tages højde for. De skal derfor ikke slås hen
med et ”der skete jo ikke noget”, men tværtimod
tages alvorligt som et ”gratis” varsel om behovet
for bedre forebyggelse.

4

Faktabokse:
Er faktaboksen på 2 spalter
har boksen 12 mm til papir
kant i begge sider (3) og
teksten holder tekstspal- 198
tens grid yderst og inderst
på siden(4).

Nærved-ulykker og trusler om vold
Når det gælder vold og trusler, kan det være
vanskeligt at definere, hvornår der er tale om en
egentlig ulykke, og hvornår det er en nærvedulykke. Uanset om en episode vurderes at være
en ulykke eller en nærved-ulykke, er registreringen af hændelsen af stor betydning for det videre
forebyggende arbejde.

3

Tekstmargin i 2-spaltede
faktabokse er 18 mm i forog bagkant.

4

00
4

1

Kilde: At-vejledning nr. D.4.3 – ‘Voldsrisiko i forbindelse med
arbejdets udførelse’.

3

FOREBYG
KONFLIKTER OG VOLD
UNDGÅ ULYKKER

4

påkørt af en bil og brækker benet.
• En socialpædagog er ved at børste tænder på en
borger, som ikke er samarbejdsvillig og nikker
socialpædagogen en skalle.
• En social- og sundhedshjælper bliver overfaldet af
en beboer og får kort efter en voldsom psykisk reaktion.
• En bioanalytiker stikker sig i fingeren under en
blodprøvetagning på en urolig patient

4

Når ulykken er sket

1

Arbejdsulykker, som medfører arbejdsudygtighed
ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes til
Arbejdstilsynet. Arbejdsulykker, der vurderes
at have erstatningsberettigede følger, skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, uanset om de
medfører sygefravær. Det skal ske elektronisk i
EASY, som er et fælles anmeldesystem for Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.
Man kan bruge EASY ved at tilmelde sig på
easy.ask.dk eller benytte et andet system, som
fungerer sammen med EASY. Det er også muligt
at anmelde arbejdsulykker via en digital formular
på virk.dk.
EASY sender automatisk anmeldelsen til de
rigtige modtagere. Det er arbejdsgiverens forsikringsselskab, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet.

Eksempler på arbejdsulykker
- på arbejdspladser i social- og sundhedssektoren:
• En pædagog vrikker om på foden under oprydning
på legepladsen.
• En social- og sundhedsassistent støder ind i en
midlertidigt hensat lift og får en hjernerystelse.
• En kirurg falder på et nyvasket gulv og brækker sit
håndled.
• En køkkenassistent skærer sig i fingeren under rengøring af en pålægsskæremaskine.
• En sygeplejerske på vej til et hjemmebesøg bliver

12

Definition:
Arbejdsrelateret vold

Når man anmelder via EASY, bliver man automatisk bedt om alle oplysninger, som er nødvendige
for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen.
Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn
for alle parter.

Anmeldelse nødvendig for erstatning

Hvis ikke arbejdsulykken bliver anmeldt, kan man
ikke som skadelidt medarbejder få erstatning
eller betaling af udgifter som følge af ulykken.
Det er derfor vigtigt, at skadelidte får en kopi af
anmeldelsen. Krav om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven skal rejses inden 1 år efter
arbejdsulykken er sket.

• Arbejdsgiver, arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant skal straks orienteres om arbejdsulykken.
• Arbejdsulykken undersøges (om muligt med assistance fra skadelidte), registreres og anmeldes.
• Skadeslidte orienteres med kopi af anmeldelse.

2

1

1

Det siger loven

198

§ 1 Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en
arbejdsulykke, når ulykken har medført
arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover
tilskadekomstdag. Arbejdsgiveren skal snarest,
og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde
arbejdsulykken.
§ 2 Arbejdsulykken skal anmeldes digitalt via Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens fælles
anmeldesystem EASY.
§ 9 Vedr. § 1 og 2: ”Arbejdsgiverens pligt til at
anmelde arbejdsulykker er strafsanktioneret, og
manglende anmeldelse kan medføre straf i form
af bøde”.

2

Faktabokse:
Er faktaboksen på 1
spaltebredde holder
boksen kant med tekstspaltens grid mod midten
af siden (1) og sprænger
tekstspaltens grid yderst
og inderst på siden(2) –
evt. kan den (som vist
her) gå til beskæring.
Tekstmargin i 1-spaltede
faktabokse er 10 mm i
for- og bagkant.

2

Kilde: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615 af 8. juni 2010, om
Anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet.
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Brochuredesign – eksempler bagside

Forebyg konﬂikter og vold

Vold kan forekomme helt uden varsel, men heldigvis sker det sjældent. Det er mere almindeligt,
at en uenighed udvikler sig til en konﬂikt, der
måske kammer over i aggressiv adfærd, trusler
eller vold. Jo bedre I er rustede til at forebygge og
håndtere konﬂikter, jo større er chancen for at
skabe en tryg arbejdsplads uden trusler og vold.
Dette inspirationshæftes formål er at inspirere
arbejdsmiljøgruppen til, hvordan I kan gøre en
indsats for at forebygge konflikter og vold og
skabe en tryggere hverdag på jeres uddannelsesinstitution. Få f.eks. inspiration til hvordan jeres
faglighed og samarbejde spiller en rolle for jeres
arbejde.
Hæftet henvender sig bredt til skoler og uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Fælles for alle bagsideformater er:
Logo:

Hæftet giver dig hjælp til:
• At forstå, hvad konflikter og vold er
• Hvordan konflikter kan nedtrappes
• Hvordan I forbereder en indsats som passer til jer
• Hvordan strategi og faglighed går hånd i hånd
• Hvordan I kan styrke jeres samarbejde
• At undersøge jeres beredskab, hvis det alligevel
går galt

Placeret nederst i højre hjørne.
Grafisk element:
Det grafiske element indsættes i båndet. Elementet skal

Samme emne indgår i følgende hæfter
Hæftet ”Vold og trusler – et fælles anliggende”
giver ideer og redskaber til, hvordan man kan arbejde med at forebygge vold. Det er specielt rettet mod erhvervs- og produktionsskoler.

være meget svagt og diskret i kontrasten for ikke at gøre
brødteksten svær at læse.

Hæftet ”Vold i Skolen” giver idéer til, hvordan
man på skolen kan arbejde forebyggende med
vold på både individ- og organisationsniveau.

Undgå ulykker

Farver:
Der er valgfrit brug af farver fra farvepaletten, der skal dog

Ø

ILJ

R
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M
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være sammenhæng mellem for- og bagside.

BE

AR

B
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Der anmeldes hvert år omkring 20.000 arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren. Formålet
med denne branchevejledning er at sætte fokus
på disse arbejdsulykker og på vigtigheden af at
arbejde målrettet med at forebygge dem.

S
Et fremtidssikret
arbejdsmiljø
ES

LL
FÆ
HE
NC Et godt samarbejde er væsentligt for et godt arbejds-

A
BR

miljø 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 forebyggende løsninger, som baserer sig på erfaring fra arbejdspladser 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.

Vejledningen henvender sig til alle, der har ansvar og opgaver i forbindelse med at forebygge
arbejdsulykker. Det gælder i særlig grad ledere,
arbejdsmiljøkonsulenter og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Hent ’Forebyg konflikter og vold’ og læs mere om
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og
Offentlig administration på arbejdsmiljoweb.dk.

Vejledningen gennemgår blandt andet:
•
•
•
•
•

Hvad en arbejdsulykke er
Hvordan arbejdsulykker skal anmeldes
Principper for at forebygge arbejdsulykker
Organiseringen af indsatsen på arbejdspladsen
Særlige risici på forskellige typer af arbejdspladser.

Vejledningen afspejler de gældende regler i
arbejdsmiljølovgivningen.

Skrifter:
Typografien er Klavika Medium og Regular. Der anvendes
de samme skriftpunktstørrelser som i publikationens
indholdssider.
Grid:
Alle indholdssider baseres på et fælles grid hvori tekst,
grafik, billeder og faktabokse placeres. Bagsiden holder sig

OR
BF

indenfor dette grid.

M

JDS

BE

AR

Ø
ILJ

KA

BR

A

SS
Et fremtidssikret
arbejdsmiljø
LLE
FÆ
HE
C
N 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 forebyggende løsninger, som baserer sig på erfaring fra arbejdspladser 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 ’Undgå ulykker’ og læs mere om
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og
Offentlig administration på arbejdsmiljoweb.dk.

Kernefortælling:
I båndet indsættes kernefortælling for
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø. Den korrekte
opdaterede kernefortælling kan findes på
www.arbejdsmiljoweb.dk/designmanual.
Kernefortællingen består af en overskift i Klavika Medium,
samt en brødtekst i Klavika Regular. Teksten skal opdeles i
afsnit som set på billederne.
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Web

Web:
På www.arbejdsmiljoweb.dk er den overordnede identitet
gennemgående via brug af logo og farvepalette, så vidt
muligt inden for de rammer websitets cms giver. Sitet
skal være imødekommende og have brugeren i fokus samt
signalere overblik og kvalitet.
Billedstørrelse:
Billedstørrelserne er som følger:
•

Forside billede (2 kolonner): 540 * 140

•

Forside billede (3 kolonner): 350 * 120

•

Sektion billede: 350*170

•

Indholdsside billede: 825*320
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Datterweb

Datterweb:
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs forskellige underog datterhjemmesider er bygget op over samme princip
som hoved-siden, dog er farvevalgene anderledes for at
skabe en klar forskel på siderne. Sitets farvevalg tager
udgangspunkt i farvepaletten og skal desuden gerne vise
det grafiske element, hvis muligt.
Billedstørrelse:
Billedstørrelserne er som følger:
•

Forside billede (2 kolonner): 540 * 140

•

Forside billede (3 kolonner): 350 * 120

•

Sektion billede: 350*170

•

Indholdsside billede: 825*320
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Messestand – designeksempel

Designet er et eksempel til inspiration for udviklingen af
en messestand, hvor de forskellige visuelle virkemidler er i
spil i fysisk inventar.
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