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Indledning 
Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og offentlig administration (BFA – Velfærd) er kommet godt fra start og 
aktiviteterne for 2017 er nu i fuld gang med at blive realiseret.  

I forsommeren afholdt branchefællesskabet et dialogmøde for de organisationer, der hører til under dets brancheområde. Formålet 
var at udbrede kendskabet til fællesskabets aktiviteter på tværs af fællesskabets brancheområder og få udviklet ideer til aktiviteter i 
de kommende år. Engagementet på dagen var stort, og det tegner godt for arbejdet i de kommende år. Nogle af forslagene fra 
dagen er blevet indarbejdet i denne aktivitetsplan som dækker årene 2018-19.  

BFA - Velfærd vil også i år arbejde med aktiviteter inden for de prioriterede områder i den nationale arbejdsmiljøstrategi. Der ud 
over vil BFA – Velfærd sætte tre større aktiviteter i gang. To som adresserer nogle af de arbejdsmiljøfaglige problemstillinger, som 
gør sig gældende for branchefællesskabet og dets brancheområder: Digitalisering og hvad den betyder i forhold til arbejdsmiljøet og 
en aktivitet om samarbejde med fokus på det gode triosamarbejde. Den tredje større aktivitet har til formål at sætte ekstra fokus på 
den direkte formidling af branchefællesskabets værktøjer, og på at af få en større viden og indsigt i den konkrete brug af 
værktøjerne på arbejdspladserne. Tanken er, at branchefællesskabet gennem en øget viden og indsigt i brug af værktøjer og 
vejledninger mv., fortsat kan tilrettelægge udformningen af dem, så de er lette at bringe i anvendelse i hverdagen på 
arbejdspladserne. 

Branchefællesskabet er der ud over også ansvarlig for gennemførelse af tre aktiviteter i regi af det tværgående dialogforum. Det 
drejer sig om planlægning og gennemførelse af Branchefællesskabernes, Arbejdsmiljørådets og Videnscenter for arbejdsmiljøs 
deltagelse på folkemødet. Den anden aktivitet har til formål at afdække nye metoder og måder at kommunikere på, som kan være 
aktuelle for branchefællesskaberne (fx nye digitale platforme eller adfærdsdesign) samt en aktivitet der handler om drift af 
hjemmesiden ungmedjob.dk. Aktivitetsbeskrivelserne findes bagerst i aktivitetsplanen på side 66. 

Aktivitetsplanen er godkendt på branchefællesskabets rådsmøde den 12. oktober 2017.  

 
 
København den 31 oktober 2017 
Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. 
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2. Beskrivelse af Branchefællesskabets strategi for arbejdsmiljøarbejdet (§ 31, stk. 1., nr. 1) 
 
Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration ønsker i 2018-2019 at gennemføre flere aktiviteter 
indenfor de prioriterede områder i den nationale arbejdsmiljøstrategi: Psykisk arbejdsmiljø, overbelastning af muskel og skelet 
(MSB) og ulykker. Der ud over prioriteres kommunikation og formidling af branchefællesskabets materialer samt øvrige aktiviteter, 
som indeholder indeklima, opdatering af materialer mv.  

I 2018-19 vil BFA - Velfærd der ud over også igangsætte tre større indsatser, som adresserer nogle af de arbejdsmiljøfaglige 
problemstillinger, som gør sig gældende for branchefællesskabet og dets brancheområder. Det drejer sig om et særligt fokus på 
digitalisering. Her lægges der op til at blive arbejdet med to spor: Et som fokuserer på brugerinddragelse i forbindelse med udbud 
og udvikling af ny teknologi, og et spor som fokuserer på digitaliseringens betydning i forhold arbejdets karakter, professioner og 
relationer. 

Den anden større aktivitet sætter fokus best-practice for trioens samarbejde. Som en del af aktiviteten forberedes ligeledes to 
aktiviteter om henholdsvis godt kollegaskab og samarbejde generelt, som branchefællesskabet ønsker at arbejde videre med i 2019. 

Den tredje aktivitet har til formål at skaffe en større viden om hvad der konkret sker med branchefællesskabets materialer på 
arbejdspladserne. Gennem øget viden, kan indsatser og værktøjer i højere grad tilrettelægges, så de i højere grad afspejler 
modtagernes behov og praktiske muligheder for at bringe dem i spil i dagligdagen. Den anden del af denne aktivitet har til formål at 
øge fællesskabets mulighed for at komme ud og fortælle og præsentere dets værktøjer på arbejdspladser og i organisationer.  

Aktivitetsplanen beskriver aktiviteter for årene 2018-19. En flerårig aktivitetsplan giver branchefællesskabet mulighed for at arbejde 
med et længere strategisk fokus for de enkelte aktiviteter, uden at det dog forhindrer rådet i også at arbejde med supplerende 
kortere aktiviteter i perioden. I planen angives således, hvad der konkret ønskes anvendt til aktiviteter ud fra den udmeldte ramme, 
samt hvad rådet forventeligt ønsker at anvende i 2019.  

Branchefællesskabets aktiviteter er målrettet nøglepersoner i arbejdsmiljøarbejdet både på det strategiske niveau dvs. 
arbejdsmiljøorganisationen, hoved-MED/SU, ledelsen, arbejdsmiljøkonsulenter, HR-medarbejdere og uddannelseskonsulenter samt 
på det operationelle niveau dvs. arbejdsmiljøgruppen, leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant.  
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I fordelingen af aktivitetsmidler er der taget udgangspunkt i den foreløbige ramme, som Arbejdstilsynet har oplyst. Den forventede 
aktivitetsramme til Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration i 2018 er således 7.950.000 kr. 
(samt et grundtilskud på kr. 600.000,-).  
 
Følges de seneste års fordeling mellem aktivitetsområderne fordeler midlerne sig således: 

• Psykisk arbejdsmiljø inkl. voldsforebyggelse:  3.671.000 kr. 
• Muskel & Skelet:    1.562.000 kr. 
• Ulykker:       385.000 kr. 
• Kommunikation:    1.492.000 kr. 
• Øvrige:       840.000 kr. 
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3. Budget 2018  
Nedenfor ses en fordeling af branchefællesskabets budget for aktiviteter indenfor de nationale indsatsområder psykisk arbejdsmiljø, 
muskel & skelet, ulykker samt kommunikations- og formidlingsindsatserne samt ’øvrige indsatser’, som blandt andet tæller 
indeklima. Samme budget indsættes i Arbejdstilsynets budgetskabeloner og er vedlægges som bilag.  

 

Aktiviteter 2018 Intern Ekstern Indtægter I alt
Psykisk arbejdsmiljø 2.478.482 1.192.518 0 3.671.000
Bæredygtigt Arbejdsmiljø 325.000 220.000 0 545.000
Arbejdsliv og privatliv 150.000 100.000 0 250.000
Uønsket seksuel opmærksomhed 172.000 150.000 0 322.000
TRIOens samarbejde 419.353 246.376 0 665.729
Brugerinddragelse ved udbud og implementering af digitalisering og ny teknologi 207.000 93.000 0 300.000
Godt arbejdsmiljø, når digitalisering ændrer arbejdets karakter, professioner og relationer 411.880 185.048 0 596.928
Det direkte møde og formidling 793.249 198.094 0 991.343
MSB 1.108.500 1.553.500 1.100.000 1.562.000
Forebyggelse af akut fysisk overbelastning 175.000 132.000 0 307.000
MSB og digitalisering - Nye skræmtyper - afdækning på tværs af brancheområder 200.000 150.000 0 350.000
Den erfarne medarbejder 200.000 175.000 0 375.000
Det direkte møde og formidling 533.500 1.096.500 1.100.000 530.000
Ulykker/vold 285.000 100.000 0 385.000
Trusler, konflikter og vold 225.000 100.000 0 325.000
Fald- og snubleulykker 60.000 0 0 60.000
Kommunikation 1.065.000 427.000 0 1.492.000
Digital formidling (web og sociale medier) 790.000 222.000 0 1.012.000
Det direkte møde 275.000 205.000 0 480.000
Øvrige aktiviteter 515.000 325.000 0 840.000
Brugen af BFAs værktøjer 350.000 180.000 0 530.000
Indeklimaportalen.dk 80.000 85.000 0 165.000
Opdatering af publikationer 20.000 15.000 0 35.000
Infektionshygiejne - hvordan spiller vejledninger fra forskellige instanser sammen  65.000 0 0 65.000
Dialogmøde 2018 0 45.000 0 45.000
Dialogforum aktiviter 328.000 0 328.000 0
Ungeområdet 55.000 0 55.000 0
Folkemøde 2018 123.000 0 123.000 0
Ny kommunikationsmetode - et forprojekt 150.000 0 150.000 0
Ikke-faglige aktiviteter 600.000 600.000 600.000
Sekretariat mv 600.000 600.000 600.000
I alt 6.379.982 3.598.018 1.428.000 8.550.000
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Fordelingen af den udmeldte ramme på hovedområderne Psykisk arbejdsmiljø, Muskel & Skeletbesvær, Ulykker, Kommunikation 
samt ’Øvrige’ og fordelingen deler sig procentvis som afbilledet i nedenstående diagram. 

 

 

Læsevejledning 
I aktivitetsplanen anvendes gennemgående betegnelsen ’værktøj’. Med ’værktøj’ menes et instruktivt eller dialogskabende produkt, som et hæfte 
eller en mindre PDF (elektronisk eller til tryk), som støtter modtagergruppen i fx at gennemføre en forebyggende arbejdsmiljøaktivitet. Den konkrete 
udformning kan afhænge af formålet i kombination med aktuelle målgrupper eller budskaber, som defineres som en del af aktiviteten. Ligeledes 
anvendes begrebet ’forprojekt’. Et forprojekt er forberedende eller afklarende aktivitet, som har til formål at afdække en problemstilling, relevante 
målgrupper eller give et større vidensgrundlag. Denne viden kan kvalificere en eventuelt følgende aktivitet eller formidles i det omfang, BFA Velfærd 
vurderer relevant og håndterbar for målgruppen. 

 



 
 

9 
 

4. Psykisk arbejdsmiljø  
Arbejdet med at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø er et højt prioriteret område for BFA - Velfærd. En række metoder er udviklet 
for at støtte arbejdspladsernes arbejde med at forebygge og håndtere problemer og de bliver løbende ajourført, udviklet og 
evalueret. Flere værktøjer er udviklet i samarbejde med branchens arbejdspladser. Materialer og metoder formidles til målgrupperne 
både via digitale medier (etsundtarbejdsliv.dk og stressfrihverdag.dk)  og på fysiske møder, hvor metoder præsenteres samt på 
konferencer mv. Udvalgte emner som prioriteres i 2018-2019 er: Arbejdsliv og privatliv, bæredygtigt arbejdsmiljø, godt kollegaskab 
uden mobning samt uønsket seksuel opmærksomhed.  

Branchefælleskabet prioriterer i årene 2018-19 endvidere to særligt udvalgte temaer på det psykiske område. Det drejer sig om 
samarbejde i trioen, samarbejde generelt og kolleger imellem. Det andet tema handler om digitalisering og hvad det betyder for 
relationer, arbejdets karakter og professioner. Temaet adresserer også fordelene ved at inddrage brugerne i forbindelse med udbud 
og implementering. Et længerevarende og større fokus på disse temaer vil være med at til sikre den bedst mulige kvalificering af 
værktøjerne, ligesom det vil øge mulighederne for at bringe det til målgruppernes opmærksomhed. 

Branchefællesskabets budget for området psykisk arbejdsmiljø i 2018 er samlet set på 3.671.000 kr. (Interne udgifter 2.478.482 kr. 
og eksterne udgifter 1.192.518 kr.)  
 
Branchefællesskabets ønsker i 2018 at gennemføre 7 hovedaktiviteter inden for psykisk arbejdsmiljø: 

• Bæredygtigt arbejdsmiljø: Udvikling og formidling af et digitalt dialogværktøj til at igangsætte en dialog om bæredygtigt 
arbejdsmiljø på arbejdspladserne 

• Arbejdsliv og privatliv: Et forprojekt som har til formål at afdække vidensgrundlag i forhold til grænseløst arbejde og 
selvledelse. Aktiviteten skal bl.a. også afklare mål og målgrupper for aktiviteter i 2019 

• Uønsket seksuel opmærksomhed: Hvordan kan ledere og medarbejdere bidrage til en samarbejdskultur med en 
omgangstone og en adfærd, som mindsker risikoen for uønsket seksuel opmærksomhed og i værste fald sexchikane. 

• Trioens samarbejde: Udvikling af et værktøj som sætter fokus best-practice for trioens samarbejde. Som en del af 
aktiviteten forberedes også to aktiviteter om henholdsvis godt kollegaskab og samarbejde generelt, som branchefællesskabet 
ønsker at arbejde videre med i 2019. 

• Brugerinddragelse ved udbud og implementering af digitalisering og ny teknologi: En afdækkende aktivitet om at 
potentialerne ved at fremme brugerinddragelse og medarbejderindflydelse i forbindelse med digitalisering. 

• Godt arbejdsmiljø, når teknologier ændrer arbejdets karakter, professioner og relationer: En aktivitet om af 
afdække hvorledes nye teknologier og digitalisering påvirker arbejdsmiljøet i relation til ændringer i arbejdets karakter, 
professioner og relationer. 

• Psykisk arbejdsmiljø – Det direkte møde og formidling: Branchefællesskabets formidlingsaktiviteter med særligt fokus 
på formidling af viden og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. 

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/
http://www.stressfrihverdag/
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Psykisk arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.1. Bæredygtigt arbejdsmiljø (18 T 1)  
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Baggrunden for aktiviteten om bæredygtigt arbejdsmiljø er 
inspireret af initiativ fem i regeringens handlingsplan, som bl.a. 
har fokus på mangfoldighed.  
 
Et bæredygtigt arbejdsmiljø handler om at stimulere et 
rummeligt arbejdsmiljø, hvor der er plads til forskellige 
kompetencer i et sundt arbejdsmiljø for alle. Formålet med 
aktiviteten er at sætte fokus på, hvordan mangfoldighed kan 
fremmes ud fra et arbejdsmiljøperspektiv.  
 
I 2017 er der udviklet og afprøvet et nyt dialogværktøj om 
”Bæredygtigt arbejdsmiljø” af ni arbejdspladser (17 T 3). 
 
I 2018 færdigudvikles værktøjet, samt muligvis en digital version 
af dette, (på baggrund af evalueringen ultimo 2017), som skal 
formidles. Dialogværktøjet er udviklet på baggrund af et 
forprojekt og afprøvet i et netværk med en række arbejdspladser 
i efteråret 2016 og i 2017.  
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø, 
social- og sundhedsområdet) 

 

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

  

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

Målet er både at udvikle og sprede kendskabet til 
dialogværktøjet lokalt og finde formidlingsformer, som egner sig 
til centrale niveauer og gennemføre dem. Aktiviteten 
gennemføres primært i 2018, men noget af evalueringen 
strækker sig muligvis ind i første kvartal af 2019. 
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Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

På baggrund af de erfaringer som gøres i netværket, formidles 
værktøjet i 2018 og evalueres i løbet af 2018- 2019. Blandt de 
arbejdspladser, som har været med i branchefællesskabets 
netværk vurderes det, om nogle af dem kan bruges til en form 
for ”business-case”, som kan formidles centralt til 
ledelsesniveauer bredt inden for branchefællesskabets 
brancheområder. 

 

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

Mindst fem arbejdspladser tager fra centralt hold dialogværktøjet 
til sig som dialogværktøj og vurderer, at det gør dem i bedre 
stand til at prioritere. Mindst ti arbejdspladser tager fra lokalt 
hold dialogværktøjet til sig fx i arbejdsmiljøgruppen eller lokal-
MED og vurderer, at det gør dem i bedre stand til at prioritere. 
 
Dette opgøres ved, at der efter arbejdspladsernes afprøvning, 
udsendes et spørgeskema, hvor arbejdspladserne spørges netop 
til dette. 

 

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

  

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

  

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

545.000 kr.  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Psykisk arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.2 Arbejdsliv og privatliv (18 T 2)  
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

En stor del af den samlede arbejdsstyrke oplever at ”arbejdet 
tager energi fra privatlivet” (Arbejdsmiljø og Helbred 2016).  
 
Gennemsnittet for alle i DK er på 2,8 ud af en score på 1-5, hvor 
5 er altid, 4 er ofte, 3 er somme tider, 2 er sjældent og 1 er 
aldrig. 
 
De fleste af branchefællesskabets brancher ligger over 
gennemsnittet fx ligger døgninstitutioner, hjemmepleje og 
hospitaler på 2,9 og undervisning på 3,0 En forklaring kan være, 
at mange arbejdspladser inden for branchefællesskabets 
brancheområde har døgnåbent. Flere ansatte har gode 
muligheder for høj fleksibilitet i forhold til udførsel af opgaver, 
som i stigende grad er er blevet mere uafhængige af tid og sted.  
 
Publikationen ”Sunde arbejdsrytmer” sætter netop spot på øget 
behov for koordinering og udfordringer med tilstedevær og 
skæve arbejdstider. Det gælder, hvad enten arbejdstiderne 
ligger som en del af et planlagt vagtarbejde fx på et hospital 
eller er forskerens arbejde med et review, som er blevet henlagt 
til søndag formiddag eller uforudsete opgaver, som kan flytte på 
den planlagte tidsramme.  
 
Øget fleksibilitet og selvledelse kan give gode muligheder for fx 
planlægning, men kan også give særlige udfordringer, når der er 
høje følelsesmæssige krav i arbejdet. 
 
I 2018 anvendes 250.000 kr. I 2019 ønskes anvendt 695.000 kr. 
til realisering af de aktiviteter, der besluttes (Beløbet for 2019 vil 
fremgå af budgettet for 2019). 
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(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø, 
social- og sundhedsområdet) 

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

  

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

Mål for aktiviteten er at finde vidensgrundlag og få ideer til 
relevante mål og målgrupper. 

 

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

Der gennemføres et forprojekt, hvor vidensgrundlag, mål og 
målgrupper i branchefællesskabets brancher for aktiviteten 
afdækkes og der producers ideer til aktiviteter. 
Forskningsfondsprojekt ”Oplevelsen og betydningen af 
indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring” (NFA), 
kan være et relevant afsæt blandt andre 

 

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

Effektmålet er, at forprojektet giver vidensgrundlag for en 
aktivitet, udpeger mål og målgrupper for en aktivitet, som BFA i 
2018 kan godkende for 2019. Dette evalueres ved en drøftelse i 
styregruppen. 

 

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

  

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

  

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

250.000 kr.  

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

  

 
Område Psykisk arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.3 Uønsket seksuel opmærksomhed (18 T 3)  
Tilskudsår 2018  
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Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Siden 2012 er der sket en samlet stigning fra 2,8 % til 3,7 % 
(Arbejdsmiljø og Helbred 1012-16) i antallet oplevede negative 
handlinger, som knytter sig til sexchikane i DK. Det er særligt 
kvinder i alderen 18-24, der tegner sig for knap 11%, men også 
mandedominerende faggrupper stikker ud (fx portører). 
 
For have et godt psykisk arbejdsmiljø er det en forudsætning at 
medarbejderne kan have fokus på deres opgaver i et 
professionelt samarbejde og på en professionel måde, når man 
arbejder med mennesker. 
 
I aktiviteten skelnes der mellem de negative handlinger man 
oplever fra sine kollegaer og ledere, og de negative handlinger 
man kan opleve fra borgere, patienter eller pårørende. 
Arbejdsmiljørådet har sat ekstra fokus på problemet med 
materialet ”Et godt psykisk arbejdsmiljø - forebyg sexchikane”, 
som aktiviteten bl.a. vil tage udgangspunkt i. 
Arbejdsmiljøforskningsfondens projekt ”Seksuel chikane i 
omsorgsarbejdet” er ligeledes aktuel, at bruge som baggrund. 

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

 

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

  

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

Målet er af finde fælles budskaber til, hvordan kan ledere og 
medarbejdere bidrage til en arbejdskultur med en omgangstone 
og en professionel adfærd, som mindsker risikoen for uønsket 
seksuel opmærksomhed og i værste fald sexchikane. 

 

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

Der afholdes fx en temadag eller udgives en publikation, 
eventuelt en kombination af de begge. Teater i forumform kan 
være en mulig formidlings- og involveringsform. 
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Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

75 % af deltagere på temadag og/eller 30% af modtagere af 
eventuel publikation får inspiration til at sætte fokus på temaet 
på relevante arbejdspladser. 

Dette opgøres ved at udsende et spørgeskema til deltagerne. 

 

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

  

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

  

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

322.000 kr.   

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

  

 
Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Psykisk arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.4 Trioens samarbejde (18 T 4)  
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Samarbejdet på arbejdspladsen er et væsentligt tema – både 
som forudsætning for, at arbejdsmiljøarbejdet lykkes og med 
påvirkning på det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. BFA - 
Velfærd vil i 2018-19 rette fokus på temaet og have fokus på 
TRIO-samarbejdet, godt kollegaskab og samarbejdet mellem 
medarbejdere og ledelse generelt.  
 
I 2018 tages fat på TRIO’ens samarbejde. Branchefællesskabet 
udvikler et værktøj, der sætter fokus på best-practices for 
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TRIO’ens samarbejde: Hvordan skaber man dette samarbejde 
lokalt og hvad er forudsætningerne centralt? Hvilket samspil kan 
der være med arbejdsmiljøorganisationen og 
samarbejdsudvalget? Hvordan løses opgaven udadtil og styrkes 
samarbejdet indadtil? Hvad vil være gode værktøjer til at komme 
i gang, udvikle og lære af dette samarbejde? Et sådant værktøj 
kan både rumme gode erfaringer og konkrete procesværktøjer til 
at etablere og styrke samarbejdet.  
 
I 2019 fortsætter aktiviteten med særligt fokus på at fremme 
godt kollegaskab og samarbejdet mellem ledelse og 
medarbejdere. I 2019 foreslås at branchefællesskabet disponerer 
yderligere 1.200.000 kr. til at udforme og udvikle de to 
delaktiviteter om godt kollegaskab og samarbejdet mellem 
ledelse og medarbejdere. (Beløbet for 2019 vil fremgå af 
budgettet for 2019). 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø, 
kontor- og administrationsområdet)  

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

  

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

At der udarbejdes et værktøj der kan understøtte det gode 
samarbejde i trioen.  

 

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

Værktøjet udarbejdes og markedsføres via branchefællesskabets 
egne og organisationernes medier. 

 

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

Materialet skal være downloaded 5.000 gange et år efter 
lanceringen. 

 

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

  

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

665.729 kr.  

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

  

 
Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Psykisk arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.5 Brugerinddragelse ved udbud og implementering af 

digitalisering og ny teknologi (18 T 5) 
 

Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

I et bredt afdækkende forprojekt undersøges potentialerne for at 
fremme brugerinddragelse og medarbejderindflydelse ved udbud 
såvel som implementering af digitalisering og nye teknologier.  
 
Præmissen for interessen for udbud er, at nogle af de større, 
indgribende forandringer i arbejdets organisering sker i 
forbindelse med implementering af ny software ved fx 
styringssystemer til arbejdsgange og dokumentation. Antagelsen 
er, at der ligger et potentiale i at afdække, hvordan 
udbudsprocesserne kan påvirkes, således at de i endnu højere 
grad end i dag medtænker brugerinddragelse, meningsskabelse, 
arbejdsmiljø og integration med eksisterende systemer, som de 
nye løsninger skal fungere sammen med, tidligt i processen.  
 
Ift. implementering anlægges det perspektiv, at 
implementeringen først er afsluttet i det øjeblik, nye digitale 
løsninger er taget i brug på en måde, der opleves som 
meningsfuld af brugerne: Medarbejderne såvel som borgerne. 
Forslaget sætter fokus på medarbejdernes muligheder for 
indflydelse på udvikling og implementering af ny teknologi og for 
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at kvalificere ny teknologi, der skal anvendes i deres arbejde på 
baggrund af deres faglige baggrund og erfaringer. Det kan fx 
dreje sig om sagsbehandlingssystemer, databaser, 
journaliseringssystemer, systemer udviklet til konkrete opgaver, 
fx opgaveaflevering, eksamen og praktik, hvis det er 
skoleområdet. 
 
Den viden, der produceres i forprojektet, skal i 2019 udformes i 
et værktøj, som sætter fokus på, hvordan man skaber processer 
og arbejdsgange, der på såvel strategisk som lokalt niveau sikrer 
medarbejdernes involvering i ny teknologi og på behovet for 
kompetencer til at håndtere teknologi tæt på arbejdet 
 
I 2018 budgetteres med 300.000 kr. I 2019 foreslås at BFA – 
Velfærd disponerer yderligere 600.000 kr. til at færdiggøre 
aktiviteten. (Beløbet for 2019 vil fremgå af budgettet for 2019). 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø, 
kontor og administrationsområdet) 

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

  

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

Målet for aktiviteten er at støtte branchefællesskabets 
arbejdspladsers evne til at varetage hensyn til arbejdsmiljøet, 
når der indføres ny teknologi og digitalisering.  

 

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

I 2018 afdækkes potentialet i aktiviteten, herunder de områder, 
hvor og hvornår arbejdsmiljøhensyn bedst varetages ved 
indførelse af ny teknologi og digitalisering. Dette foregår ved 
inddragelser af eksperter i såvel ny teknologi, digitalisering som 
arbejdsmiljø.  
 
Branchefællesskabet tager stilling til og kvalificerer den viden, 
aktiviteten producerer, så der kan arbejdes videre med at 
omsætte den til inspiration, værktøjer og anbefalinger til 
arbejdspladserne i 2019. 

 

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

Effektmålet i 2018 er, at branchefællesskabet oplever 
aktivitetens elementer som tilstrækkeligt afdækket, til at det kan 
omsættes konkrete råd og anbefalinger til værktøjet i 2019. Det 
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vil kunne ses ved at disse bliver indarbejdet i det værktøj, der 
ønskes udarbejdet i 2019, ud fra nærværende forprojekt. Dette 
evalueres ved en konkret drøftelse i styregruppen 
(Procesevaluering). 

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

  

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

  

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

300.000 kr.  

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

  

 
Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Psykisk arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.6 Godt arbejdsmiljø, når nye teknologier ændrer arbejdets 

karakter, professioner og relationer (18 T 6) 
 

Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Nye teknologier og digitalisering af kommunikation og 
arbejdsgange i velfærdsprofessioner kan potentielt medføre 
ændrede relationer til borgerne og pårørende – med både nye 
muligheder og risiko for tab af kvaliteter eller forskydninger i 
relationen. Det kan også medføre en ændring af arbejdet og 
arbejdets karakter: Nogle jobfunktioner forsvinder eller ændres 
fx på det administrative område. Samtidig kan det have såvel 
positive som mindre positive effekter for borgerne. 
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I et bredt afdækkende forprojekt undersøges, hvordan nye 
teknologier og digitalisering påvirker arbejdsmiljøet i 
branchefællesskabets forskellige delbrancher, når det kommer til 
ændringer af arbejdets karakter, professioner og relationer.  
 
Et specifikt output skal udkomme i 2018 på undervisnings- og 
forskningsområdet; for de øvrige dele af branchefællesskabet 
fortsætter aktiviteten i 2019. 
 
Den viden, der produceres i 2018, skal i 2019 udformes i et 
værktøj, som sætter fokus på, hvordan arbejdspladserne kan 
have dialog om, hvordan ny teknologi og digitalisering påvirker 
arbejdsmiljøet. 
 
Der budgetteres i 2018 med 596.928 kr. Det foreslås, at 
branchefællesskabet budgetterer med yderligere 300.000 kr. i 
2019 til at færdiggøre outputtet til de øvrige brancher. I 2019 
arbejdes der videre med outputtet til branchefællesskabets 
øvrige brancheområder (Beløbet for 2019 vil fremgå af budgettet 
for 2019). 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø, 
undervisnings- og forskningsområdet) 

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

  

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

Målet for aktiviteten er at støtte branchefællesskabets 
arbejdspladsers evne til at varetage hensyn til det psykiske 
arbejdsmiljø i forbindelse med de ændringer af arbejdets 
karakter og udførelse, der ofte følger med ny teknologi eller 
digitalisering.  

 

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

I 2018 afdækkes hvordan ny teknologi og digitalisering skaber 
ændringer i faglighed, professionsforståelser og relationer til 
borgerne. Der holdes et åbent øje for såvel gevinster som 
problematikker knyttet til disse ændringer. Dette foregår ved 
inddragelse af eksperter i såvel ny teknologi, digitalisering som 
arbejdsmiljø, faglighed, professioner og relationer.  
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På undervisnings- og forskningsområdet udmønter denne 
afdækning sig i et konkret materiale med relevante 
fokuspunkter, anbefalinger og dialogværktøjer. 

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

Effektmålet i 2018 er: 
- At branchefællesskabet oplever aktivitetens elementer som 
tilstrækkeligt afdækket til, at det kan omsættes konkrete råd og 
anbefalinger til værktøjet i 2018. Dette evalueres ved en konkret 
drøftelse i styregruppen (procesevaluering). 
 
- At branchefællesskabet udkommer med et materiale til 
undervisning og forskning, som downloades i 1.000 eksemplarer 
et år fra udgivelsesdato. Opgøres via web-statistik. 

 

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

  

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

  

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

596.928 kr.  

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

  

 
Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Psykisk arbejdsmiljø 
Titel og aktivitetsnr. 4.7 Psykisk arbejdsmiljø - Det direkte møde og formidling (18 T 

7) 
 

Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Aktiviteten ’Psykisk arbejdsmiljø - Det direkte møde og 
formidling’ består af en række målrettede delaktiviteter med 
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fokus på formidlingen af fællesskabets værktøjer og viden om 
særligt psykisk arbejdsmiljø. Det sker på konferencer og træf 
samt på fællesskabets digitale platforme. (Aktiviteten er en 
fortsættelse af aktiviteten 17 T 31) 
 
Det drejer sig om flg. delaktiviteter: 

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

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

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

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

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

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

BFA Velfærd sætter i 2018-19 der ud over ekstra fokus på at 
bringe værktøjer og materialer i anvendelse generelt. Det sker i 
to tværgående aktiviteter ”Det direkte møde (18 T 15) og 
”Brugens af branchefællesskabets værktøjer” (18 T 16). 
 
Det foreslås, at BFA Velfærd i 2019 afsætter et budget til 
formidling af psykisk arbejdsmiljø på 740.000 kr. (Beløbet for 
2019 vil fremgå af budgettet for 2019). 
 
(Aktiviteterne a, b og f er forankret i styregruppen for psykisk 
arbejdsmiljø, social- og sundhedsområdet. Aktiviteten c er 
forankret i forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø 
kontor og administrationsområdet og aktiviteterne d og e er 
forankret i forankret i styregruppen for psykisk arbejdsmiljø på 
undervisnings- og forskningsområdet) 

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

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

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

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

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

Målene for de enkelte delaktiviteter fremgår nedenfor: 

a) 2-dages konferencen om psykisk arbejdsmiljø:  
- At konferencens indhold planlægges og annonceres så 
deltagerne kan tilmelde sig. 

b) Fire temadage om mobning (i samarbejde med 
CABI): 
- Målet er at få afholdt fire gode og inspirerende 
temadage.  

      c) Konference ”Det holdbare arbejdsmiljø….”: 

- Målet er at få afholdt en god og inspirerende 
konference. Målgruppen er samarbejdsfora, som på 
konferencen skal inspireres til at drøfte mulighederne for 
at fremme et holdbart arbejdsmiljø på strategisk såvel 
som lokalt plan i samarbejdsorganisationen. 

c) Lanceringsmøder ”Tidlig indsats i 
arbejdsmiljøgruppen...”: 
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- Målet er at få afholdt to gode og inspirerende 
lanceringsmøder. Målgruppen er samarbejdsfora, som 
skal inspireres til at styrke den tidlige indsats og 
forebyggende arbejde i arbejdsmiljøgruppen. 

d) Lanceringskonference ”Styrk samarbejdet på 
universiteter”: 
- Målet er at få afholdt en god og inspirerende 
konference. Målgruppen er ledelse, samarbejdsfora og 
medlemmer af forskergrupper, som skal inspireres til at 
styrke samarbejdet i forsker- og undervisergrupper med 
forankring i ledelsen og samarbejdsorganisationen. 

e) Stressfrihverdag.dk  

- At hjemmesidens indhold løbende opdateres og 
forsynes med nyt indhold samt at der udsendes 
nyhedsbreve, som kan lede brugerne ind på 
hjemmesiden. 

f) Etsundtarbejdsliv.dk:  
- Samme mål som for stressfri hverdag. 

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

a) 2-dages konferencen om psykisk arbejdsmiljø: 
- Ved at planlægge indholdet af konferencen samt ved 

at markedsføre den i egne samt i organisationernes 
medier 

b) Fire temadage om mobning (i samarbejde med 
CABI): 
- Som ovenstående (a) 

c) Konference ”Det holdbare arbejdsmiljø…”: 
- Som ovenstående (a, b) 

d) Lanceringsmøder ”Tidlig indsats i 
arbejdsmiljøgruppen…”: 
- Som ovenstående (a, b, c) 

e) Lanceringskonference ’Styrk samarbejdet på 
universiteterne’ 
- Som ovenstående (a, b, c og d) 

f) Stressfrihverdag.dk:  
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- Ved at der udarbejdes artikler og nyhedsbreve i 
tilknytning til hjemmesiden samt lægges opslag op på 
de sociale medier. Nyhedsbrevene kombineret med 
brug af sociale medier, tænkes at generere en 
interesse for indholdet, hvorved man klikker sig ind på 
hjemmesiden. Abonnementsstigningen sker ved at 
informere om nyhedsbreve på træf og konferencer og 
her opfordre folk til at tilmelde sig disse. 

g) Etsundtarbejdsliv.dk: 
- Som ovenstående (f). 

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

Målene for de enkelte aktiviteter fremgår nedenfor: 

a) 2-dages konferencen om psykisk arbejdsmiljø:  
- 250 tilmeldte. Sker ved optælling og registrering af 

disse via tilmeldingsmodul på hjemmesiden 
b) Fire temadage om mobning (i samarbejde med 

CABI): 
- 160 tilmeldte. Sker ved optælling og registrering af 

disse via tilmeldingsmodul på hjemmesiden. 75 % 
tilkendegiver i en opfølgende evaluering, at 
temadagen har givet anledning til en relevant aktivitet 
på arbejdsplads. Dette registreres via et 
spørgeskemaprogram. 

c) Konference ”Det holdbare arbejdsmiljø…”: 
- 100 tilmeldte. Sker ved optælling og registrering af 

disse via tilmeldingsmodul på hjemmesiden 
d) Lanceringsmøder ”Tidlig indsats i 

arbejdsmiljøgruppen…”: 
- 100 tilmeldte. Sker ved optælling og registrering af 

disse via tilmeldingsmodul på hjemmesiden 
e) Lanceringskonference ’Styrk samarbejdet på 

universiteterne’: 100 tilmeldte.  
- Sker ved optælling og registrering af disse via 

tilmeldingsmodul på hjemmesiden 
f) Stressfrihverdag.dk:  
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- En stigning i antallet af besøg på hjemmesiden på 10 
% og en stigning i antallet af abonnenter på 10 %. 
Opgøres via webstatistik og optælling i et 
mailudsendelsesprogram. 

g) Etsundtarbejdsliv.dk:  
- Som ovenstående (f) 

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

  

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

  

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

991.343 kr.  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

5. Ergonomi/Muskel & Skelet  
Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær (MSB) ligger højt på BFA Velfærds dagsorden. Et særligt fokus er der på 
forflytningsområdet (personhåndtering), som mange ansatte indenfor branchefællesskabets brancheområde arbejder med. Gennem 
årene er der blevet udviklet gode værktøjer, som ikke alene fokuserer på teknik, men som også tager højde for de organisatoriske 
forhold. Også på MSB-området bliver værktøjerne til i et tæt samarbejde med branchens arbejdspladser. Formidlingen sker blandt 
andet på hjemmesiderne forflyt.dk  og kropogkontor.dk  samt på konferencer og træf.  
 
I 2018-2019 vil branchefællesskabet arbejde med forebyggelse af akut fysisk overbelastning, fastholdelse af ældre medarbejdere og 
forebyggelse af MSB samt et tema om MSB og digitalisering. Der ud over ønsker branchefælleskabet også at få en større viden om, 
hvorledes dets værtøjer på området konkret bliver anvendt på arbejdspladserne. Det er hensigten, at det vil give nye perspektiver 
på, hvorledes branchefællesskabets værktøjer og indsatser fortsat kan være let anvendelige. Denne aktivitet er forankret i den 
tværgående aktivitet ”Brugen af branchefællesskabets værktøjer” (18 T 16). Og så vil branchefællesskabet i 2018-19 fortsætte med 
at sætte særligt fokus på formidlingen og udbredelsen af kendskabet til fællesskabets aktiviteter specielt på MSB-området. Det sker 
i aktiviteten MSB – Det digitale møde og formidling. 

 
Branchefællesskabets budget for indsatsområdet Muskel & Skelet udgør 2.662.000 kr. Beløbet udgøres af aktivitetsmidler 
(1.562.000 kr.) samt deltagerbetaling for fagligt træf (1.100.000 kr.). (Interne udgifter 1.108.500 kr. eksterne udgifter: 1.553.500 
kr. og indtægter for 1.100.000 kr.). Målet med aktiviteterne er at forebygge fysisk nedslidning og ulykker på grund af muskel- og 
skeletbelastninger. Muskel- og skeletområdet omhandler både risikofaktorer som fx forflytning, arbejdsstillinger og tunge løft samt 
organisatoriske emner som fx ledelse, kompetenceudvikling og arbejdsfordeling. 
 
Branchefællesskabets ønsker i 2018 at gennemføre fire hovedaktiviteter indenfor området Muskel- & Skelet:  
 

• Forebyggelse af akut fysisk overbelastning: Om forebyggelse i forbindelse med forflytninger 
• MSB og digitalisering: Om nye skærmtyper og konsekvenser for MSB   
• Medarbejdernes erfaring og viden: En aktivitet om at bringe medarbejdernes erfaring og viden i spil i et 

forebyggelsesperspektiv 
• MSB – Det direkte møde og formidling: Branchefællesskabets formidlingsaktiviteter med særligt fokus på MSB 

 

 

http://www.forflyt.dk/
http://www.kropogkontor.dk/


 
 

28 
 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31) Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Ergonomi 
Titel og aktivitetsnr. 5.1 Forebyggelse af akut fysisk overbelastning (18 T 8)  
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

BFA – Velfærd ønsker i 2018 at sætte forebyggelse af akut fysisk 
overbelastning i forbindelse med personhåndtering på 
dagsordenen.  
 
Akut fysisk overbelastning er fortsat en af de former for   
ulykker der fylder i statistikken. 22% af de ulykker der sker 
inden for døgn- og ældreplejen, skyldes akut fysisk 
overbelastning ofte i forbindelse med forflytninger. Det sker fx i 
forbindelse med personhåndtering og forflytning i og omkring 
seng, ved ben ind/ud af seng, vending i seng samt når man 
alternativt griber ud efter en borger, der er ved at falde.  
 
Af de ulykker der sker på plejehjem (ATs betegnelse), der 
medfører mere end tre ugers sygefravær, tegner akut fysisk 
overbelastning sig eksempelvis for 45%. Ulykkerne sker ofte i 
forbindelse med plejearbejde ved seng, ”redning” af borger der 
er ved at falde under gang, forflytning fra og til kørestol og 
forflytning fra gulv. Det samme tal når vi taler hjemmehjælp 
(ATs betegnelse) ligger på 50%.  
 
Aktiviteten skal have fokus på at komme fra ord til handling. 
Viden om akut fysisk overbelastning er til stede på 
arbejdspladserne, men alligevel sker ulykkerne. 
 
Aktiviteten har til formål: 

• At forebygge akut fysisk overbelastning særligt i 
forbindelse med forflytningssituationer.  

• Indsamle viden til en mere præcis beskrivelse af risiko 
situationer.  

• Den skal formidle praksisnær viden om, hvordan man 
forholder sig, når hjælpemidlerne fx ikke er i nærheden, 
hvordan man forholder sig, hvis funktionsniveauet for en 
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borger ændrer sig i forhold til det, der tidligere er 
beskrevet og behovet for hjælpemidler således er ændret 
eller hvis borgeren pludselig falder. Endvidere formidles 
viden om, hvordan sikrer man den fornødne oplæring, og 
hvordan man kan arbejde med at ændre en 
uhensigtsmæssig praksis. Som en del af aktiviteten skal 
den viden branchefællesskabet skal der også arbejdes 
med, hvordan fællesskabets viden på området kan 
implementeres. 

 
På baggrund af en indledende afdækning opstilles en række 
konkrete delaktiviteter, som kan indgå i det forebyggende 
arbejde. Det kan fx være en vejledning, mødepakke, formidling 
af erfaringer med at forebygge på workshops/temadage rundt 
om i landet eller i form af værktøjer til at understøtte 
arbejdspladsernes arbejde med at forebygge.  
 
Målgruppen er ledere, Arbejdsmiljørepræsentanter og 
forflytningsvejledere og i videre perspektiv hele arbejdspladsen, 
der arbejder med personhåndtering. 
 
Der er afsat 307.000 kr. til aktiviteten i 2018. I 2019 anvendes 
300.000 kr. til tryk, formidlingsaktiviteter og distribution i 2019. 
(Beløbet for 2019 vil fremgå af budgettet for 2019). 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen MSB på social- og 
sundhedsområdet) 

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

  

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

At få afdækket problemstillingen indenfor akut fysisk 
overbelastning i forbindelse med forflytninger, og på den 
baggrund få udarbejdet en forebyggende indsats. 
 
At der udarbejdes et forebyggende materiale, således at det kan 
formidles og distribueres i 2019. 

 

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

Der foretages en afdækning ved at indsamle relevant 
praksiserfaring om hvad man gør for at forebygge akut skade 
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såvel formel (beskrevne procedurer) som uformelle 
(medarbejdernes handlinger) på den baggrund udarbejdes en 
forebyggende indsats. 
 
Arbejdspladserne giver feedback og BFA evaluerer dette. Dette 
vil fx ske gennem udsendelse af spørgeskema til arbejdspladser 
der har afprøvet fx vejledning, mødepakke eller har deltaget i 
workshops. 

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

At BFA – Velfærd får et kvalificeret grundlag at foretage valg af 
den forebyggende indsats ud fra, samt at der således bliver 
foretaget et valg. Dette drøftes i styregruppen 
(procesevaluering). 
At 75% de arbejdspladser der besvarer spørgeskemaet 
tilkendegiver, at de kan anvende materialet.  

 

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

  

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

  

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

307.000 kr.  

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

  
 
 
 

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Ergonomi 
Titel og aktivitetsnr. 5.2 MSB og digitalisering  (18 T 9)  
Tilskudsår 2018   
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Flere skærmtyper vinder indpas på stadig flere arbejdspladser 
indenfor branchefællesskabets brancheområder. 
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Der gennemføres en formidlingsindsats, som har til formål at 
formidle erfaringer fra arbejdspladser, som har arbejdet med 
branchefælleskabets materialer om ergonomi og som gerne vil 
dele deres erfaringer med andre. 
 
Erfaringerne kan formidles som videoer eller som artikler som 
stilles til rådighed for fagblade samt branchefællesskabets 
hjemmesider.  
 
Der udarbejdes delbare elementer om ergonomi til de sociale 
medier. Det kan være anbefalinger om indstilling af skærme, 
stole, nudging-materialet eller arbejdsstillinger i øvrigt. Formålet 
er, via de sociale medier at henlede brugernes opmærksomhed 
om de mange værtøjer og anbefalinger, der er blevet produceret 
i regi af branchefællesskabet/BAR. 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen MSB på kontor- og 
administrationsområdet) 

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

  

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

At gøre branchefællesskabets målgrupper på særligt kontor samt 
på undervisnings- og forskningsområdet opmærksomme på 
branchefællesskabets materialer, samt at formidle andre 
arbejdspladsers erfaringer med brugen af disse.  
Som en del af aktiviteten undersøges det, om der evt. skal gøres 
brug af andre formilingsmetoder. 

 

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

Ved at producere videoer og/eller artikler som distribueres via 
organisationernes medier og branchefællesskabets egne medier.  
Ved at producere delbart materiale målrettet de sociale medier, 
så brugerne klikker ind og kan orientere sig om 
branchefællesskabets materialer. 

 

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

De producerede videoer skal ses min. 500 gange 
De producerede artikler skal bringes i min. 5 fagblade samt min 
to regionale aviser (som fx Frederiksborg Amtsavis) 
De delbare elementer skal ses af 50.000 brugere på Facebook. 

 

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

  

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

350.000 kr.  

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

  

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Ergonomi 
Titel og aktivitetsnr. 5.3 Medarbejdernes erfaring og viden  (18 T 10)  
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018   
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

BFA –Velfærd ønsker med denne aktivitet at sætte fokus 
medarbejdernes erfaring og viden.  
 
Aktiviteten har til formål, i et fastholdelses og 
forebyggelsesperspektiv, at sætte fokus på medarbejdernes 
erfaring og viden og bringe dem i spil på nye måder, til gavn for 
hele arbejdspladsen.  
 
Aktiviteten har til formål at udarbejde et dialogværktøj som 
arbejdspladsen kan bruge til at drøfte, hvordan medarbejdernes 
erfaring og viden bedst kan bringes i spil.  
 
Værktøjet skal bruges som et afsæt til at hele arbejdspladsen 
kan sætte fokus på og drøfte. Overordnet set drejer det sig om 
flg. emner: 

• Fordeling af opgaverne 
• Organisering af arbejdet 
• God arbejdsmiljømæssig udførelse af arbejdet. 
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Det er emner, som det kan være svært at få taget hul på, på en 
arbejdsplads, og værktøjet skal gøre dette nemmere. Formålet 
er således at fastholde den erfarne medarbejder samt at 
forebygge MSB. Som en del af aktiviteten, undersøges det, om 
nogle af branchefællesskabets materialer som fx ’Fokus på 
muskel og skeletbesvær’, kan anvendes som inspiration for 
tilrettelæggelsen af værktøjet. 
 
Målgruppen er ledere, Arbejdsmiljørepræsentanter samt resten 
af arbejdspladsen, som skal benytte værktøjet. 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen MSB på social- og 
sundhedsområdet) 

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

  

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

Der udarbejdes: 
- Et dialogværktøj til arbejdspladsen/AMO med udgangspunkt i 
forskningsmæssig viden og praksiserfaring. 
 
Værtøjet formidles på BFA – Velfærds hjemmeside samt evt. 
træf og konferencer. 

 

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

Værtøjet udarbejdes, rettes evt. til og formidles. 
 
Det markedsføres via organisationernes og via egne medier. 

 

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

Materialet skal downloades 500 inden et år efter lanceringen. 
 
Der udsendes et spørgeskema til arbejdspladser, der har brugt 
værktøjet. De bliver spurgt til deres konkrete brug af dette og 
om det har haft en mulige betydning for forbedring af 
arbejdsmiljøet. 75% skal bekræfte dette. 

 

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

  

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

375.000 kr.  

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

  

Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Ergonomi 
Titel og aktivitetsnr. 5.4 MSB – Det direkte møde og formidling (18 T 11)  
Tilskudsår 2018   
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

MSB – Det direkte møde og formidling er branchefællesskabets 
formidlingsaktivitet specielt målrettet MSB-området. Aktivitetens 
fokus er forskellige formidlingsindsatser med fokus på MSB. Det 
sker på konferencer og træf samt på fællesskabets digitale 
platforme. Aktiviteten er en fortsættelse af 17 T 32. 
 
Det drejer sig om flg. delaktiviteter: 

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

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

hjemmesiden Kropogkontor.dk 

BFA Velfærd sætter i 2018-19 ud over ovenstående delaktiviteter 
ekstra fokus på generelt at bringe værktøjer og materialer i 
anvendelse. Det sker i to tværgående aktiviteter ”Det direkte 
møde (18 T 15) og ”Brugen af branchefællesskabets værktøjer” 
(18 T 16). 
 
Det foreslås, at BFA Velfærd i 2019 afsætter et lignende beløb til 
formidling af MSB, således 650.000 kr., hvor deltagerbetalingen 
for Fagligt Træf forventes, at være på samme niveau som i 
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2018: 1.100.000 kr. (anslået). (Beløbet for 2019 vil fremgå af 
budgettet for 2019). 
 
(Aktiviteterne a og b er er forankret i styregruppen MSB på 
social- og sundhedsområdet og aktivitet c er forankret i 
styregruppen på kontor- og administrationsområdet) 

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

  

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

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

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

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

Målene for de enkelte delaktiviteter fremgår nedenfor: 
a) Fagligt Træf: 

- At konferencens indhold planlægges og at min. 250 
deltagere tilmelder sig denne samt at konferencen bliver 
afholdt 

b) Forflyt.dk: 
- At hjemmesidens indhold løbende opdateres og 
forsynes med nyt indhold samt at der udsendes 
nyhedsbreve, som kan lede brugerne ind på 
hjemmesiden. 

c) Kropogkontor.dk: 
- Som ovenstående (b) 
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Hvordan målet opnås  
(§ 31, stk.1, nr.3) 

a) Fagligt Træf: 
- At der afholdes en konference over 2 dage, som veksler 
mellem plenumoplæg, workshops og videndeling mellem 
deltagerne. Målgruppen er forflytningsvejledere og andre 
med opgaver/ansvar i forhold til forflytning på sygehuse, i 
hjemmeplejen, på plejehjem og botilbud for personer 
med fysisk funktionsnedsættelse. 

b) Forflyt.dk: 
- Ved at der udarbejdes artikler og nyhedsbreve i 
tilknytning til hjemmesiden samt lægges opslag op på de 
sociale medier. Nyhedsbrevene kombineret med brug af 
sociale medier, tænkes at generere en interesse for 
indholdet, hvorved man klikker sig ind på hjemmesiden. 
Abonnementsstigningen sker ved at informere om 
nyhedsbreve på træf og konferencer og her opfordre folk 
til at tilmelde sig disse. 

c) Kropogkontor.dk: 
- Som ovenstående (b) 

 

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

a) Fagligt Træf: 
- At min. 250 tilmelder sig og at minimum 90 % 
af disse i evalueringen tilkendegiver, at de har fået 
inspiration og ny viden, som de kan bruge i praksis. Der 
udarbejdes et spørgeskema til evaluering af Fagligt Træf. 
Der foretages en optælling og udsendes et elektronisk 
spørgeskema. 

b) Forflyt.dk og formidling: 
- En stigning i antallet af besøg på hjemmesiden på 10 % 
og en stigning i antallet af abonnenter på 10 %. Opgøres 
via webstatistik og optælling i et 
mailudsendelsesprogram. 

c) Kropogkontor.dk 
- Som ovenstående (b) 

 

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

  

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

530.000 kr.  
Deltagerbetaling i forbindelse med delaktiviteten Fagligt træf: 
1.100.000,- (anslået) 

 

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

Vold og trusler er desværre noget, som rammer mange ansatte indenfor BFA Velfærds brancheområder. Der er udarbejdet en lang 
række materialer om såvel forebyggelse og håndtering gennem de seneste år. Ultimo 2017 udgives en nyt katalog, som samler alle 
eksisterende materialer og markedsføres i 2018. Der sættes endvidere en ny aktivitet i gang på voldsforebyggelsesområdet. Denne 
nye aktivitet vil i 2017 god primært have afdækkende formål, da BFA afventer de nye ”Nationale retningslinjer”, som kommer fra 
Socialstyrelsen sent i efteråret. 
 
BFA – Velfærd har i de seneste år produceret en lang række værktøjer til at forebygge ulykker. Især fald- og snubleulykker, er der 
blevet udarbejdet flere forebyggende materialer til. I 2018 vil fokus være på at arbejdspladserne fortsat har fokus på fald- og 
snubleulykker og vil fokusere på at formidle de værktøjer, der er produceret. 
 
Budget for indsatsområdet ulykker: 385.000 kr. (Interne udgifter: 285.000 kr. og eksterne udgifter: 100.000 kr.)  
 

• Trusler, konflikter og vold 
• Fald og snublen – en opmærksomhedsindsats. En aktivitet for ansatte der arbejder indenfor branchefællesskabets 

arbejdspladser. 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Ulykker  
Titel og aktivitetsnr. 6.1.Trusler, konflikter og vold (18 T 12)  
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Konflikter, trusler og vold er et udbredt problem på en del af 
branchefællesskabets arbejdspladser. Ifølge ”Arbejdsmiljø og 
Helbred” ligger de fleste af branchefællesskabets brancher blandt 
de mest udsatte og over gennemsnittet i DK. Hver tredje 
specialpædagog, portør og social- og sundhedsassistent (hver 
femte lærer) har fx inden for de sidste 12 måneder været udsat 
for vold. Det samme gælder trusler dog er hyppigheden højere 
for socialpædagoger, hvor hver anden er udsat. Siden 2012 til 
2016 er der generelt i Danmark sket en mindre stigning i 
forekomsten (5,4 til 6,0). (Aktiviteten er en fortsættelse af 17 T 
5). 
 
Der er samtidig stor spredning i forekomsten og karakteren af 
volden på arbejdspladserne og for de forskellige faggrupper. For 
nogle typer arbejdspladser er voldsforebyggelse og -håndtering i 
højere grad en integreret del af den daglige planlægning og 
organisering af arbejdet, på grund af de særlige 
livsomstændigheder borgeren er i fx pga. helbred eller sociale 
situation. Andre episoder opstår uventet og sker sjældent fx i 
dagtilbud eller i undervisningssammenhæng. 
 
Foreløbige emner, som det er målet er arbejde med i 2018 og 
2019, er: 

• Retningslinjer  
• Risikovurdering  
• Faglighed (indsigt/viden, konflikthåndtering og 

samarbejde) 
• Læring af episoder 
• Beredskab  
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• Psykisk førstehjælp  

Der er i BFA-regi udviklet en lang række metoder, film, spil m.v. 
Det er et område med mange aktører og der er flere indsatser i 
gang for målgrupperne, som bl.a. er overenskomstaftalte.  
 
Ultimo 2017 vil BFA udgive kataloget ”Konflikter, trusler og vold 
- Inspiration til ledere og medarbejdere” (Som en del af 
aktiviteten 17 T 5.). Det indeholder samtlige af 
branchefællesskabets metoder, værktøjer mv. I 2017 har BFA 
derudover primært fokuseret på at udvælge, hvilke metoder og 
målgrupper, som skal prioriteres, idet BFA i skrivende stund 
afventer udmelding fra Socialministeriet om nye nationale 
retningslinjer (for botilbud og forsorgshjem), som først aktiveres 
ultimo 2017. 
 
I 2018 er der afsat 425.000 kr. til aktiviteten. I 2019 forventes 
anvendt 453.000 kr. til realisering af de aktiviteter, der 
besluttes. (Beløbet for 2019 vil fremgå af budgettet for 2019). 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for vold og trusler) 

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

  

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

Målet er at kataloget kommer bredt ud til målgrupperne og at 
der igangsættes en ny aktivitet på baggrund af forarbejdet i 
2017. 

 

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

Kataloget distribueres via digitale og sociale medier og på 
relevante konferencer og temdage. 
 
Ultimo 2017 og i løbet af 2018 markedsføres kataloget 
”Konflikter, trusler og vold - Inspiration til ledere og 
medarbejdere”. Øvrige aktiviteter, som udvælges ultimo 2017 
gennemføres. Det kan fx være en konference, temadage eller en 
eller flere publikationer, som går i dybden med et eller flere 
emner. 

 

Effektmål og 
evaluering (§ 31,  

1500 downloads og 100.000 ”reaches” på de sociale medier. 
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stk.1, nr. 4) Når de nye nationale retningslinjer for botilbud og forsorgshjem 
foreligger, tager branchefællesskabet endelig stilling til, hvilke 
aktiviteter, som igangsættes og hvilke effektmål, som deraf 
følger. Dette vil fremgå af en opdateret udgave af 
aktivitetsplanen. 

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

  

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

  

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

325.000 kr.  

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

  

 
Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Ulykker  
Titel og aktivitetsnr. 6.2. Formidling af ulykker (18 T 13)  
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Fald- og snubleulykker er et arbejdsmiljøproblem, der er vigtigt 
at gøre noget ved. Ulykkerne rammer alle jobgrupper og 
resulterer ofte i længere tids sygefravær. BFA Velfærd & 
Offentlig administration har i de foregående år produceret 
værktøjer til at støtte arbejdspladsernes arbejde med at 
forebygge fald- og snubleulykker. I 2018 vil der være særligt 
fokus på at formidle disse værktøjer – både digitalt på 
hjemmesider, i nyhedsbreve og på sociale medier samt i det 
direkte møde med arbejdspladserne på konferencer og 
temadage.  
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Der udarbejdes to nyhedsbreve (i nyhedsbrevet godt 
arbejdsmiljø) med temaet forebyggelse af fald og snublen. 
 
Med udgangspunkt i branchefællesskabets materialer om at 
forebygge fald og snublen og generelt forebyggelse af ulykker, 
laves der delbare opslag målrettet de sociale medier. 
 
Med udgangspunkt i BFA - Velfærds materialer om fald og 
snublen udarbejdes en artikel til den regionale presse. 
 
(Aktiviteten er forankret i styregruppen for ulykker) 

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

  

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

At sætte fokus på forebyggelse af ulykker – i særdeleshed fald- 
og snubleulykker 

 

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

Ved at skrive og informere om branchefællesskabets 
forebyggende materialer og distribuere dem via relevante 
nyhedsbreve, sociale medier mv. 

 

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

Der udarbejdes i 2018 ti nyheder i nyhedsbrevet Godt 
Arbejdsmiljø, som omtaler fald- og snublematerialet.  
 
Der udarbejdes delbart materiale til brug for de sociale medier, 
for her at gøre opmærksom på materialet. Opslagene skal samlet 
set ses af 100.000 brugere. Måles via Facebooks statistikmodul.  
 
Der udarbejdes en artikel, som søges afsat til en regional avis. 
Min. en avis skal bringe artiklen. Dette tælles. 

 

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

  

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

60.000 kr.  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 
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7. Kommunikation 
 
God og klar kommunikation til tiden, når målgruppen har behov for det, er omdrejningspunktet i branchefællesskabets 
kommunikationsaktiviteter. Det er vigtigt, at branchefællesskabets værktøjer er tilgængelige og synlige, så de kan omsættes til 
konkrete forbedringer af arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Det kræver både tilstedeværelse på netop de digitale medier, som 
målgruppen benytter, samt i det direkte møde til de arrangementer og hos de arbejdspladser, som er aktuelle for målgruppen.  

Branchefællesskabet prioriterer fortsat den digitale kommunikation i form af udsendelse af en række nyhedsbreve samt udvikling af 
hjemmesiden arbejdsmiljøweb.dk og de særligt målrettede datterhjemmesider. Nyhedsbrevene og hjemmesiderne er centrale i 
arbejdet med at gøre fællesskabets værktøjer og indsatser synlige og tilgængelige for målgruppen. Også de sociale medier udgør en 
vigtig del af den digitale kommunikation, da de øger synligheden af branchefællesskabets indsatser for både eksisterende og nye 
målgrupper samt skaber en platform, hvor brugerne inviteres til interaktion.  

I 2018-2019 sætter branchefællesskabet øget fokus på at formidle værktøjer og materialer igennem det direkte møde med 
arbejdspladserne inden for brancherne. Det vil både ske ved deltagelse i messer og konferencer samt ved afholdelse af workshops 
og oplæg om branchefællesskabets værktøjer og vejledninger. Det giver mulighed for at møde målgruppen, der hvor de er, og 
derved imødekomme deres umiddelbare behov når de står i situationer, hvor branchefællesskabets værktøjer kan støtte deres 
arbejde med et aktuelt arbejdsmiljøproblem.  

Branchefællesskabets budget på området kommunikation udgør 1.492.000 kr. (Interne udgifter 1.065.000 kr. og eksterne udgifter 
427.000 kr.). 
 
Branchefællesskabet ønsker i 2018-19 at gennemføre to hovedaktiviteter inden for kommunikationsområdet:  
 

• Digital kommunikation 
• Det direkte møde 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Kommunikation 
Titel og aktivitetsnr. 7.1. Digital kommunikation (18 T 14)  
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Formidlingen på de digitale platforme er stærkt prioriteret af 
branchefællesskabet. Den digitale formidling på hjemmesider, 
sociale medier og nyhedsbreve gør værktøjer og information 
tilgængelig på de platforme, som målgruppen benytter. Samtidig 
åbner den digitale tilstedeværelse op for interaktion med 
målgruppen samt for kommunikation med nye målgrupper.  
 
Branchefællesskabet har i mange år drevet og udviklet 
hjemmesiden arbejdsmiljøweb.dk og en række særligt branche- 
og emnerettede datterhjemmesider. Som supplement til 
hjemmesiderne er det fælles nyhedsbrev Godt Arbejdsmiljø og 
fem branche- og emnerettede nyhedsbreve.  
 
Det har blandt andet været med til at sikre, at 
Branchefællesskabets hjemmesider allerede i første halvår af 
2017 oversteg 320.000 besøgende og oplevede 57.000 downloads 
af værktøjer og vejledninger.  
 
I 2018-2019 vil branchefællesskabet, som opfølgning på en 
kvalitativ brugertest fra 2016, arbejde med yderligere udvikling 
og tilpasning af hjemmesiderne, så brugerne kan finde 
information og værktøjer så ubesværet og tilfredsstillende som 
muligt. Samtidig vil der blive lavet en digital undersøgelse med 
dét formål, at få mere viden om brugerne og formålet med deres 
besøg. Der vil også blive arbejdet med digital data for at øge 
forståelsen for brugernes adfærd. Yderligere vil der, på grund af 
den fortsatte stigning i andelen af besøg fra mobiltelefoner og 
tablets, blive arbejdet på udviklingen af et mobilsite.  
 
Branchefællesskabet har i flere år samarbejdet med 
Branchefællesskaberne Industri samt Byggeri og Anlæg om drift 
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og udvikling af teknikken bag hjemmesiderne. Dette samarbejde 
fortsætter i 2018-2019.  
 
Ud over hjemmesider og nyhedsbreve vil branchefællesskabet 
fortsætte indsatsen på de sociale medier Facebook, Twitter, 
LinkedIn og Instagram i 2018-2019.  
 
Tre år efter, at branchefællesskabet igangsatte indsatsen på de 
sociale medier, er det tydeligt, at det har givet gode resultater. I 
første halvår af 2017 er danske brugere blevet eksponeret 
850.000 gange for et opslag fra Facebooksiden ´Godt 
arbejdsmiljø`, mens 10 % af de besøgende på 
www.arbejdsmiljøweb.dk kommer fra Facebook.  
 
De sociale medier udgør en vigtig del af den digitale 
kommunikation, da de øger synligheden af fællesskabets 
indsatser og skaber en platform, hvor brugerne samtidig indbydes 
til interaktion med indholdet og hinanden. Derudover giver de 
også muligheden for at møde nye dele af målgruppen som 
eksempelvis de unge, som ellers kan være svært tilgængelige via 
de mere traditionelle digitale medier.   
 
(Aktiviteten er forankret i den tværgående 
kommunikationsstyregruppe). 

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

  

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

Målet er at øge kendskabet til, og synligheden af, 
Branchefællesskabets aktiviteter, at invitere brugerne til 
interaktion og at få kontakt til nye dele af målgruppen.  
 

 

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

Der arbejdes med kommunikation løbende på de forskellige 
digitale platforme:  

• Hjemmesiderne bliver holdt ajour med nye aktiviteter samt 
udviklet og optimeret, herunder følges op på en kvalitativ 
brugerundersøgelse, der udføres en digital 
brugerundersøgelse og der udvikles et mobilsite.  

 

http://www.arbejdsmilj%C3%B8web.dk/
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• Det fælles nyhedsbrev Godt Arbejdsmiljø udsendes 
løbende over året 

• Der udarbejdes løbende opslag på de sociale medier og der 
arbejdes med målrettet annoncering på Facebook 

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

At opnå en fortsat stigning i 2018 i antal besøg og downloads på 
arbejdsmiljoweb.dk samt stigning i antallet af 
nyhedsbrevsabonnenter på 10 %. Opgøres ved hjælp af web- og 
nyhedsbrevsstatistik. 
 
At 1.000.000 danskere over året skal eksponeres for et opslag fra 
branchefællesskabet sociale medier, som samtidig skal stå for 15 
% (mod 10 % i 2016) af den samlede trafik til 
arbejdsmiljøweb.dk. At øge antallet af ’venner’ på Facebook til 
18.000, samt at opbygge et udvidet kontaktnet på LinkedIn, 
Twitter og Instagram. Opgøres ved web- og sociale medier 
statistik. 

 

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

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

 

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

  

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

1.012.000 kr.  

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

  

 
Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Kommunikation  
Titel og aktivitetsnr. 7.2. Det direkte møde (18 T 15)  
Tilskudsår 2018  
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Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Branchefællesskabet prioriterer den arbejdspladsnære indsats i 
det direkte møde med målgruppen. I 2018-2019 vil 
branchefællesskabet sætte øget fokus på denne del af 
kommunikationen, da det vil give øget mulighed for at møde 
målgruppen og formidle Branchefællesskabets budskaber og 
værktøjer i en kontekst, der opleves som relevant af målgruppen. 
Aktiviteten er en fortsættelse af 17 T 33. 
 
Det direkte møde vil primært ske i form af deltagelse på messer, 
konferencer, temadage samt planlægningen af BFA – Velfærds 
deltagelse på Folkemødet. Det forløber efter en samlet årlig plan, 
der bredt dækker de arbejdspladstyper og organisationer, som 
hører til under branchefællesskabet. Mødet giver mulighed for, at 
branchefællesskabet kan gå i direkte dialog med målgruppen, 
samtidig med at det kan formidle sine budskaber blandt andet ved 
at dele værktøjer og vejledninger ud i fysiske eksemplarer, som 
passer til temaer på messer/konferencer og derved er aktuelle for 
målgruppens arbejdsmiljøindsatser og situation. I 2018-2019 
deltager branchefællesskabet i et øget antal messer og 
konferencer set i forhold til de tidligere år.  
 
Samtidig vil det direkte møde foregå i form af, at 
branchefællesskabet kan imødekomme et antal forespørgsler fra 
arbejdspladser, der vil arbejde med Fællesskabets værktøjer, og 
som efterspørger yderligere hjælp. Der vil være mulighed for, at 
en repræsentant fra Branchefællesskabet tager ud til 
arbejdspladser og afholder en workshop eller et oplæg om et eller 
flere af Fællesskabets værktøjer eller vejledninger. Det giver 
mulighed for at møde målgruppen, der hvor de er, og derved 
imødekomme deres umiddelbare behov, når de står i situationer, 
hvor branchefællesskabets værktøjer kan støtte deres arbejde 
med et aktuelt arbejdsmiljøproblem. 
 
(Aktiviteten er forankret i den tværgående 
kommunikationsstyregruppe) 

 

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

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

At synliggøre arbejdsmiljøet som et centralt emne og at formidle 
branchefællesskabets budskaber til både beslutningstagere og 
arbejdspladser samt at komme i dialog med målgruppen fra 
arbejdspladser og organisationer og at understøtte 
arbejdspladsernes aktuelle arbejde med branchefællesskabets 
værktøjer og vejledninger.  

 

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

Der laves en årlig plan over relevante messer og konferencer, 
som branchefællesskabet deltager i, hvilket giver mulighed for at 
tilbyde værktøjer og vejledninger om aktuelle arbejdsmiljøemner 
samt at indgå i dialog med målgruppen. Der arrangeres events på 
Folkemødet omhandlende udvalgte arbejdsmiljøemner. Yderligere 
imødekommes ønsker om en workshop eller et oplæg fra 8-10 
arbejdspladser, der vælges ud fra opsatte kriterier og som er 
forankret strategisk i styregrupperne inden for hovedområderne 
(Psykisk Arbejdsmiljø, MSB og ulykker). 

 

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

At deltage i 15 konferencer og messer, at besøge 10 
arbejdspladser samt at få 1000 tilmeldinger til 
branchefællesskabets nyhedsbreve. Yderligere planlægges der 3 
events på Folkemødet med minimum 60 deltagere til hver event. 
Opgøres ved optælling. 

 

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

  

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

  

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

480.000 kr.  

Budget for aktiviteten 
fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 
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8. Øvrige aktiviteter 
Hvordan modtages og anvendes branchefællesskabets værtøjer på arbejdspladserne? Hvordan motiveres arbejdspladserne til at bruge værktøjerne? 
Hvad får de af udbytte? Og hvad siger de tidligere udførte undersøgelser om dette? Branchefællesskabet ønsker at blive klogere på, hvordan 
slutbrugeren bruger de udviklede værktøjer. En ny aktivitet skal give konkrete anbefalinger til udviklingsarbejdet samt det fortsatte arbejde med at nå 
målgruppen.  
 
Aktiviteterne under øvrige dækker der ud over også et stort og vigtigt område som indeklima, hvor BFA – Velfærd med indeklimaportalen.dk står for 
drift og udvikling af et af landets største web-sites om indeklima. En løbende sikring af, at BFAets værktøjer altid er opdaterede sikres gennem 
aktiviteten ’Opdatering af publikationer’.  
 
Branchefællesskabets budget indenfor området ’øvrige’ udgør 840.000 kr. (Interne udgifter 515.000 kr. og eksterne udgifter 325.000 kr.). Det drejer 
sig om flg. aktiviteter: 
 

- Brugen af branchefællesskabets værktøjer: En afdækkende aktivitet om den konkrete brug af branchefællesskabets værktøjer 
- Indeklima – Branchefællesskabets hjemmeside om indeklima – indeklimaportalen.dk 
- Opdatering af publikationer – Gennemlæsning og opdatering af Branchefællesskabets publikationer i forhold til ny lovgivning 
- Infektionshygiejne – en afdækkende aktivitet 
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Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Øvrige 
Titel og aktivitetsnr. 8.1. Brugen af branchefællesskabets værktøjer (18 T 16)  
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

  

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

Branchefællesskabet ønsker at blive klogere på, hvordan det kan øge 
brugen af dets værktøjer og gennem disse medvirke til et bedre 
arbejdsmiljø på fællesskabets arbejdspladser.  
 
Aktiviteten skal munde ud i øget viden om, hvordan brugen af 
branchefællesskabets værktøjer og materialer foregår, og vidensbaserede 
anbefalinger til, hvordan brugen kan øges.  
 
Brugen af branchefællesskabets værktøjer undersøges ved hjælp af to 
metoder: 
 

- Kvalitativ evaluering af værktøjer hos slutbrugeren:  

Stressværktøjer: Der er udviklet en række stressværktøjer, som i 2017 er 
præsenteret på såvel konferencer som via digitale kampagner. I denne 
aktivitet sættes der særligt fokus på målgruppens brug og udbytte af 
værktøjerne. Undersøgelsesområdet vil blandt andet handle om 
arbejdspladsernes motivation og udbytte, herunder arbejdspladsernes 
vurdering af den betydning som brugen af værktøjerne har for 
arbejdsmiljøet. Det vil også blive undersøgt, hvem der initierer 
arbejdsmiljøindsatsen på arbejdspladsen samt om værktøjerne er 
udviklet, så de passer ind i arbejdspladsernes hverdag. 
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Muskel- og skeletbesvær (MSB): Der vil på samme vis laves en evaluering 
på et eller flere værktøjer inden for MSB-området.   
 

- Integration af viden fra tidligere aktiviteter: 

De tre tidligere BrancheArbejdsmiljøRåd og branchefællesskabet har 
igennem årene fået udarbejdet en lang række undersøgelser. De har 
handlet om brugerne, kommunikation, kendskab, holdninger, anvendelse 
og meget andet:  

1) Helhed og plan – effektiv kommunikation om arbejdsmiljø – BAR 
SoSu og BAR FOKA, 2000/Bysted 

2) Hvordan måles arbejdsmiljøet – BAR SoSu og BAR FOKA, 
2002/Ole Harrit 

3) Evaluering af fire indsatser gennemført af BAR SoSu, U&F samt 
FOKA – hovedrapport 2003/Nordisk Kommunikation 

4) Fælles brugerevaluering: BAR SoSu og BAR U&F psykisk 
arbejdsmiljø 2007/Teknologisk Institut 

5) Arbejdstilsynet: Stikprøvevis evaluering af 116 BAR projekter 
2008/Capacent 

6) Undersøgelse af kendskab og holdninger til arbejdsmiljø i 3BAR 
2012/Otimizers 

7) Undersøgelse vedrørende kendskab og anvendelse af 3BAR 
2013/Megafon 

8) Evaluering af BAR’enes formidlingsaktiviteter 2007-12, 
2014/Oxford Research, Kubix, RUC og Luama 

9) Kommunikationsplan m. afdækningen af BFA`s interessenter 
2016/Geelmuyden Kiese 

10) Metodeaktivitet 2017 (igangværende aktivitet) 

Viden og erfaringer fra de tidligere undersøgelser skal samles, analyseres 
og danne input til aktivitetens indhold.  
 
(Aktiviteten er forankret i kommunikationsstyregruppen) 

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

Hovedformålet med aktiviteten er at blive klogere på, hvordan 
Branchefællesskabet kan øge brugen af dets værktøjer og gennem disse 
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medvirke til et bedre arbejdsmiljø på fællesskabets arbejdspladser. 
Herunder er der to delmål for aktiviteten:  

1) At få indsigt i slutbrugerens hverdag, hvilket skal kvalificeret 
muligheden for, at branchefællesskabet kan udvikle værktøjer, 
som passer ind i arbejdspladsernes hverdag. 

2) At få indsigt i slutbrugerens behov og ønsker, så 
Branchefællesskabet i højere grad kan formidle værktøjerne, så 
de opleves aktuelle og let tilgængelige. 

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

Igennem en kvalitativ evaluering af slutbrugerens brug af 
Branchefællesskabets værktøjer inden for psykisk arbejdsmiljø og MSB 
samt aktivering af viden fra tidligere undersøgelser og aktiviteter 
udarbejdes der ny viden, som skal give ny indsigt.  
 

 

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

1) At aktiviteten producerer konkrete anbefalinger og retningspile 
til branchefællesskabets videre arbejde med at nå målgruppen. 

2) At disse anbefalinger og retningspile systematisk integreres i 
branchefællesskabets efterfølgende udviklingsarbejde.  

Det første evalueres i en konkret drøftelse i branchefællesskabet. Det 
andet evalueres i 2019 ved udformningen af nye aktiviteter – igen ved en 
drøftelse i branchefællesskabet, hvor der gøres status på integrationen. 
Dette vil fremgå af referaterne.   

 

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

  

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

  

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

530.000 kr.   

Budget for aktiviteten   
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fordelt på år 1, år 2 
og år 3 (§ 31, stk.4) 
 
Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Øvrige 
Titel og aktivitetsnr. 8.2 Indeklima (18 T 17)  
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Branchefællesskabet har i mange år drevet og udviklet hjemmesiden 
Indeklimaportalen.dk og udgivet Nyhedsbrevet Indeklimaportalen. 
Hjemmesiden og nyhedsbrevet bringer viden og gode råd, der skal støtte 
arbejdspladserne i deres arbejde med at afhjælpe problemer med 
indeklimaet.  

Hjemmesiden indeholder viden om indeklima og henvender sig primært 
til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre, der har særlig interesse i 
arbejdsmiljø. Sekundært henvender siden sig til arkitekter, ingeniører og 
bygherrerådgivere, der kan finde viden om særlige 
indeklimaudfordringer, som er aktuelle i forhold til branchefællesskabets 
brancher. De kan desuden finde inspiration til at udvikle samarbejdet 
med de pågældende arbejdspladser.  

Indeklimaportalen.dk er branchefællesskabets næstmest besøgte 
hjemmeside og nyhedsbrevet bruges til løbende at sætte fokus på 
aktuelle emner, hvilket samtidig sikrer en konstant udvikling af 
hjemmesidens indhold. Branchefællesskabet ønsker at fortsætte 
indsatsen i 2018-2019 som hidtil. 

(Aktiviteten er forankret i kommunikationsstyregruppen) 

 

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

  

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

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

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

Der produceres ti nyhedsbreve i 2018, hvoraf otte indeholder nye artikler 
om aktuelle indeklimaemner, mens to af nyhedsbrevene er 
genudsendelser af tidligere indhold, som vurderes aktuelt i en given 
periode. Samtidig optimeres hjemmesiden og nyhedsbrevet i forhold til at 
drage nytte af digital data og hjemmesiden markedsføres over for 
organisationer og andre interessenter. 

 

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

At øge antallet af totale besøg på hjemmesiden og antallet af 
nyhedsbrevsabonnenter med 10 %. Opgøres ved hjælp af web- og 
nyhedsbrevsstatistik. 

 

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

  

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

  

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

165.000 kr.  

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

  

 
Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Øvrige 
Titel og aktivitetsnr. 8.3. Opdatering af publikationer (18 T 18)  

 
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
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Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Branchefællesskabet har mere end 150 publikationer på hylden. Det er 
vigtigt for brugerne, at materialerne er opdaterede og ført ajour, så de 
altid indeholder den nyeste lovgivning samt korrekte betegnelser og 
weblinks. Det understøtter målgruppens arbejde med at forbedre 
arbejdsmiljøet, og styrker troværdigheden af Fællesskabets information 
og vejledning.  

Det er samtidig en vigtig del af branchefællesskabets opdatering og 
ajourføring af publikationer, at ældre eller uaktuelle materialer, udgivet i 
BrancheArbejdsmiljøRådenes regi, udgår eller revideres, således at alle 
branchefællesskabets publikationer er aktuelle, samt at indholdet er 
korrekt og tidssvarende. 
 
(Aktiviteten er forankret i kommunikationsstyregruppen) 

 

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

  

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

At samtlige af branchefællesskabets publikationer bliver gennemlæst og 
ajourført indholdsmæssigt og grafisk, samt at ældre eller uaktuelt 
materiale udgår eller revideres. 

 

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

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

 

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

At branchefællesskabets publikationer bliver gennemlæst og opdateret, 
samt at publikationer bliver individuelt vurderet 5 år efter deres 
udgivelsesdato og hvert 5 år efterfølgende. 

 

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

  

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

35.000 kr.  

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

  

 
Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Øvrige 
Titel og aktivitetsnr. 8.4. Infektionshygiejne (18 T 19)  
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

De Nationale infektionshygiejniske Retningslinjer (NiR) fra Statens Serum 
Institut har til formål at begrænse smitterisikoen for patienter, personale 
og andre personer med kontakt til det danske sundhedsvæsen. De nyeste 
udgaver af retningslinjerne giver anledning til forskellige behov og 
udfordringer hos forskellige faggrupper i BFA Velfærd. Eksempelvis 
efterspørger nogle faggrupper et orienteringsmateriale med en 
konkretisering og forklaring af, hvordan de kan leve op til retningslinjerne 
i deres arbejde, så de bevarer et sundt og sikkert arbejdsmiljø, mens 
andre faggrupper kan finde den øgede brug af håndsprit problematisk. 
Blandt andet tyder det på, at et stort dagligt forbrug af håndsprit kan give 
problemer med huden hos sundhedspersonale som tandlæger, 
sygeplejersker og bioanalytikere.  
 
De nye retningslinjer har skabt et behov for at undersøge, om 
retningslinjerne giver anledning til nogle udfordringer for arbejdsmiljøet, 
samt om retningslinjerne har behov for at blive konkretiseret i forhold til 
arbejdsmiljøet og branchernes hverdag.   
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Undersøgelsen skal afdække, om der er nogle udfordringer, og i så fald, 
hvilke branchegrupper de rammer samt, hvordan branchefællesskabet 
kan støtte arbejdspladserne i at bevare et godt arbejdsmiljø og leve op til 
Arbejdsmiljøloven og samtidig følge NiR.  
 
I 2018 udføres en aktivitet, hvor det blandt andet undersøges:  

- Om NiR kan give anledning til problemer med arbejdsmiljøet 
indenfor BFA – velfærd brancheområde, og i så fald, hvilket 
omfang problemet har 

- Hvilke brancheområder inden for og uden for 
branchefællesskabet, der er påvirket af problematikken 

- Hvilke dele af NiR, der har snitfalder til Arbejdsmiljøet 
- Hvilke andre indsatser og aktiviteter, der er på området allerede 
- Med hvilken indsats branchefællesskabet kan støtte 

arbejdspladserne. 
 
Hvis branchefællesskabet på baggrund af afdækningen i 2018 finder det 
aktuelt, indstilles en aktivitet til 2019, hvor der udarbejdes en indsats, 
som kan støtte arbejdspladserne i både at følge NiR og samtidig at 
håndtere de arbejdsmiljørisici, der måtte forekomme. Hvis 
problematikken går på tværs af flere Branchefællesskaber kan aktiviteten 
indstilles til det fælles Dialogforum. 
 
(Aktiviteten er forankret i kommunikationsstyregruppe) 

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

  

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

Målet er at undersøge om der er et problem og i givet fald omfanget af 
problemet, samt at vurdere, om der er grundlag for en aktivitet i 2019, 
samt at afdække hvilke brancher og udformning aktiviteten i så fald kan 
antage. 

 

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

Ved inddragelse af organisationer og eksperter undersøges problemet og 
dets omfang. Ved sekretariatets mellemværende udarbejdes et 
aktivitetsforslag til 2019, hvis dette måtte være aktuelt. 
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Effektmål og 
evaluering (§ 31,  
stk.1, nr. 4) 

At aktiviteten udfolder problemet og gør branchefællesskabet i stand til 
at tage en beslutning om evt. fortsættelse med aktiviteten i en del 2. i 
2019. 
 
Dette drøftes/evalueres i branchefællesskabet på et rådsmøde. 

 

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

  

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

  

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

65.000 kr.   

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

  

 
Aktivitet                       Årsplan (§ 31)                   Årlig redegørelse (§ 34) 
Område Øvrige 
Titel og aktivitetsnr. 8.5. Dialogmøde for BFA Velfærd (18 T 20)  
Tilskudsår 2018  
Periode (år) 2018  
Planlagt indhold år 1  
(§ 31, stk. 1, nr. 2) 

Rådet arrangerer én gang årligt et fælles dialogmøde med  
henblik på input til vurdering af det forløbne års resultater og 
forslag og udvikling af ideer til det følgende års aktivitetsplan. 
 
Der afholdes et fælles dialogmøde med dette formål. 

 
(Aktiviteten er forankret i forretningsudvalget) 

 

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

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

At få afholdt en dialogmøde og her få genereret forslag til ideer 
samt at udbrede kendskabet til BFA Velfærd aktiviteter til de 
mange organisationer under BFA - Velfærds brancheområde. 

 

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

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

 

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

Der udsendes et elektronisk spørgeskema. 80 % skal erklære sig 
enige eller delvis enige i, at formålet med dagen er blevet 
indfriet. 

 

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

  

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

  

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

45.000 kr.  

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

Anfør 
tilskudså
r og 
periode 
for 
aktivitet 

Titel og aktivitetsnr. 
Anfør samme titel og 
aktivitetsnr. som i 
aktivitetsskema  

Indhold og mål 
Anfør indhold af 
aktivitet i 
punktform 

Effektmål  
Anfør de planlagte effektmål 

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

Status  
Anfør status for det gennemførte indhold 
og eventuelle ændringer  

Ps
yk

isk
  

Ar
be

jd
sm

ilj
ø 

2018 Bæredygtigt 
arbejdsmiljø (18 T 1) 

Værktøj 5 arbejdspladser fra 
centralt hold og min. 10 
arbejdspladser fra lokalt 
hold vurderer, at værktøjet 
gør dem i bedre stand til 
at prioritere.  

  

2018 Arbejdsliv og privatliv 
(18 T 2) 

Tilvejebringels
e af 
vidensgrundla
g 

Pba. Vidensgrundlag kan 
mål og målgrupper 
udpeges for aktivitet i 
2019. 

  

2018 Uønsket seksuel 
opmærksomhed (18 T 
3) 

Temadag eller 
publikation 

75 % af deltagerne skal 
udtrykke tilfredshed med 
dagen og/eller 30 % af 
modtagere af evt. 
publikation får inspiration 
til at sætte fokus på 
temaet. 

  

2018 Trioens samarbejde 
(18 T 4) 

Værktøj 5000 downloads et år efter 
lanceringen. 

  

2018 Brugerinddragelse ved 
udbud og 
implementering af 
digitalisering af ny 
teknologi (18 T 5)  

Tilvejebringels
e af 
vidensgrundla
g 

Pba. Vidensgrundlag kan 
der opstilles konkrete råd 
og anbefalinger til et 
værktøjet som ønskes 
realiseret i 2019. 
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2018 Godt arbejdsmiljø, når 
teknologier ændrer 
arbejdets karakter, 
professioner og 
relationer (18 T 6) 

1) 
Tilvejebringels
e af 
vidensgrundla
g 
2) Materiale 
med 
anbefalinger 
målrettet 
undervisnings
området 

1) Pba. Vidensgrundlag 
kan der opstilles konkrete 
råd og anbefalinger til et 
værktøjet som ønskes 
realiseret i 2019. 
2) 1000 downloads af 
materiale et år efter 
lanceringen. 

  

2018 Psykisk arbejdsmiljø – 
Det direkte møde og 
formidling (18 T 7) 

Planlægning 
og afholdelse 
af 
konferencer, 
temadage, 
lanceringsmød
er samt drift 
og udvikling af 
hjemmesider 

2-dages konferencen om 
psykisk arbejdsmiljø:  
250 tilmeldte.  
Fire temadage om 
mobning (i samarbejde 
med CABI): 
160 tilmeldte. 75 % 
tilkendegiver at 
temadagen har givet 
anledning til en relevant 
aktivitet på arbejdsplads. 
Konference ”Det holdbare 
arbejdsmiljø…”: 
100 tilmeldte. 
Lanceringsmøder ”Tidlig 
indsats i 
arbejdsmiljøgruppen…”: 
100 tilmeldte. 
Lanceringskonference 
’Styrk samarbejdet på 
universiteterne’:  
100 tilmeldte. 
Stressfrihverdag.dk:  
En stigning i antallet af 
besøg på hjemmesiden og 
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nyhedsbrevsabonnenter på 
10 %  
Etsundtarbejdsliv.dk: Som 
ovenstående. 

Er
go

no
m

i 

2018 Forebyggelse af akut 
fysisk overbelastning 
(18 T 8) 

Tilvejebringels
e af 
vidensgrundla
g 
 

At der kan foretages et 
valg af indsats if med 
aktivitet i 2019. 
 
At 75% de arbejdspladser 
der besvarer 
spørgeskemaet 
tilkendegiver, at de kan 
anvende materialet. 

  

2018 MSB og digitalisering 
(18 T 9) 

Materiale 500 visninger af 
produceret videoer 
5  fagblade bringer BFAs 
artikler. Delbare elementer 
på facebook skal ses af 
50.000 brugere der. 

  

2018 
 

Medarbejdernes 
erfaring og viden (18 T 
10) 

Værktøj 500 downloads et år efter 
lanceringen. 
75 % skal bekræfte at 
værktøjet tilkendegive, at 
værktøjet har haft 
betydning for forbedring af 
arbejdsmiljøet. 

  

2018 MSB- Det direkte 
møde og formidling 
(18 T 11) 

Træf og 
formidling via 
hjemmesider 

Fagligt træf: 
250 tilmeldte og 90 % 
tilkendegiver at de kan 
bruge den opnåede viden 
og inspiration i praksis. 
Hjemmesiderne forflyt.dk 
og kropogkontor.dk:  
Stigning i besøg og antal 
abonnenter på 10 % 
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U
ly

kk
er

 
2018 Trusler, konflikter og 

vold (18 T 12) 
Materiale 1500 Downloads eller 

100.000 ”reaches” på de 
sociale medier. 
Der tages der endelig 
stilling til aktiviteter, når 
de nationale retningslinjer 
på området er kendt. 

  

2018 Formidling af ulykker 
(18 T 13) 

Formidlingsakt
iviteter 

Ti nyheder afledt af 
produceret materiale om 
fald og snublen. 
Produktion af delbart 
materiale på sociale 
medier, skal ses af 
100.000 brugere. 
Produktion af artikel, som 
skal bringes i en avis. 

  

Ko
m

m
un

ik
at

io
n 

2018 Didital kommunikation 
(18 T 14) 

Digital 
formidling 
(Web og 
sociale 
medier) 

10 % stigning i besøg på 
arbejdsmiljoweb.dk og i 
antallet af downloads. 
 
At 1.000.000 danskere hen 
over året skal eksponeres 
for et opslag fra 
branchefællesskabet 
sociale medier, som 
samtidig skal stå for 15 % 
(mod 10 % i 2016) af den 
samlede trafik til 
arbejdsmiljøweb.dk. At øge 
antallet af ’venner’ på 
Facebook til 18.000, samt 
at opbygge et udvidet 
kontaktnet på LinkedIn, 
Twitter og Instagram. 
Opgøres ved web- og 
sociale medier statistik. 
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2018 Det direkte møde (18 
T 15) 

Branchefælles
skabets 
deltagelse på 
træf og 
konferencer 

Deltagelse på 15 
konferencer, besøg på ti 
arbejdspladser som får 
demonstreret og lejlighed 
til at afprøve BFAs 
værktøjer og 1000 
tilmeldinger til 
fællesskabets 
nyhedsbreve. 

  
Ø

vr
ig

e 

2018 Brugen af BFAs 
værktøjer (18 T 16) 

Tilvejebringels
e af 
vidensgrundla
g 

Der produceres 
anbefalinger og 
retningspile til 
branchefællesskabet 
fortsatte arbejde med at 
nå målgruppen. 
At disse integreres 
systematisk i BFAs 
arbejde. 

  

2018 Indeklima (18 T 17) Hjemmeside Stigning i antallet af totale 
besøg og abonnenter på 
10 % 

  

2018 Opdatering (18 T 18) Indholdstjek 
af materialer. 

Gennemsyn af samtlige 
materialer (vejledninger og 
værktøjer) 
Alle publikationer vurderes 
af styregruppe 5 år efter 
udgivelse 

  

2018 Infektionshygiejne (18 
T 19) 

Tilvejebringels
e af 
vidensgrundla
g 

At branchefællesskabet 
kan tage stilling til 
hvorledes aktiviteten evt. 
kan udfoldes i 2019. 

  

2018 Dialogmøde for BFA - 
Velfærd 

Møde 
Vidensdeling 
og udvikling af 
ideer 

At 80 % af deltagerne 
tilkendegiver, at formålet 
med dagen er opfyldt. 
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10. Aktiviteter forankret i det tværgående dialogforum 
Forslag om tværgående aktivitet til Dialogforum 

Arbejdsmiljø Loungen – Folkemødet 2018 

Kontaktoplysninger 

Hovedansvarlig 
koordinator og 

tilskudsmodtager 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration 

Kontaktperson Rasmus Monnerup Jensen 

Tlf. 4133 2471 

E-mail rmj@3bar.dk  

Andre deltagende 
branchefællesskaber og 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Byggeri og Anlæg 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Industri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rmj@3bar.dk
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evt. andre 
arbejdsmiljøaktører Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Handel, Finans og Kontor 

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

Arbejdsmiljørådet samt Videncenter for Arbejdsmiljø 
 

 

Aktivitetens titel 

Arbejdsmiljø Loungen – Folkemødet 2018 

 

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

Tidspunkt for afslutning 
Måned-år (mm-åååå) 

Januar-2018 December-2020 

 
Aktiviteten dækker 
over følgende 
emner 
sæt evt. flere krydser 

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

☐ Anden politisk aftale (angiv hvilken): 

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

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

Aktivitetens indhold 
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Planlagt indhold år 1  

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

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

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

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

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

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

Planlagt indhold år 2 og år 3 

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

 
Mål og succeskriterier 

Mål for aktiviteten  

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

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

Hvordan målet opnås 

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

Effektmål og evaluering 

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

 
Målgruppe og formidling 

Målgruppe 

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

organisationer. 

Formidling  

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

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

 

Samlet budget for aktiviteten  

Budgetpost År 1 År 2 År 3 

Personaleomkostninger  0 kr. 0 kr. 0 kr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mødeudgifter  5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 

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

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

Evt. supplerende finansiering 0 kr. 0 kr. 0 kr. 
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Finansiering via Dialogforum  494.500 kr. 494.500 kr. 494.500 kr. 

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

 
 

Evt. øvrige bemærkninger 

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

 

 

Forslag om tværgående aktivitet til Dialogforum 
Nye kommunikationsmetoder – Et forprojekt 

Kontaktoplysninger 

Hovedansvarlig 
koordinator og 

tilskudsmodtager 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration 

Kontaktperson Rasmus Monnerup Jensen 

Tlf. 4133 2471 

E-mail rmj@3bar.dk 

Andre deltagende 
branchefællesskaber og 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Byggeri og Anlæg 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Industri 

mailto:rmj@3bar.dk
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evt. andre 
arbejdsmiljøaktører Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Handel, Finans og Kontor 

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

 

Aktivitetens titel 

Nye kommunikationsmetoder – Et forprojekt 

 

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

Tidspunkt for afslutning 
Måned-år (mm-åååå) 

Januar-2018 December-2018 

 
Aktiviteten dækker 
over følgende 
emner 
sæt evt. flere krydser 

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

☐ Anden politisk aftale (angiv hvilken): 

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

☒ Et andet aktuelt emne (angiv hvilket/hvilke):  
- Aktiviteten udspringer af et ønske om at undersøge, hvordan BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø i de kommende år 

fortsat kan afprøve nye veje og udvikle deres kommunikation, så de i øget grad kan støtte de danske arbejdspladser i deres 
arbejde med arbejdsmiljøet. 

Aktivitetens indhold 

Planlagt indhold år 1  
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Det første år skal tage form som et forprojekt, hvor det undersøges, hvilke nye kommunikationsmetoder BFA´erne kan gribe fat i, så de i øget grad kan støtte 
de danske arbejdspladser i deres arbejde med arbejdsmiljøet.  
 
Forprojektet har til formål at undersøge aktuelle nye metoder og måder at kommunikere på, som kan være aktuelle for BFA`erne. Det kan eksempelvis være 
metoder som:  
 

- Nye digitale platforme 
Sociale medier, apps og internettets andre digitale platforme udvikler sig konstant og der er mange, som kæmper om arbejdspladsernes opmærksomhed, når 
de skal arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet. Det er vigtigt at BFA´erne følger med i udviklingen og det kan afdækkes, hvilke nye digitale medier, der opstår 
samt hvorvidt, og hvordan, målgruppen kan mødes på disse.  
 

- Adfærdsdesign 
Der kan arbejdes med nye kommunikative greb som adfærdsdesign, som kan kvalificere, hvordan BFA´erne i højere grad kan forstå og flytte adfærd. 
Adfærdsdesign går ud på at undersøge, hvad der ligger til grund for en given adfærd ved at undersøge en række ´adfærdsdrivere`:  

• Konteksten (institutionelle rammer, informations-arkitektur, omgivelser)  
• Det personlige (identitet & værdier, egeninteresse & viden, ubevidste triggers) 
• Det sociale (identifikation, sociale triggers, sociale normer)  

Efter at have undersøgt baggrunden for en given adfærd vil det blive muligt at designe kommunikation målrettet bestemte ´adfærdsdrive` og derved 
kommunikere med et større potentiale for at forandre adfærd. 
 
Det kan eksempelvis undersøges, hvorfor en given arbejdsplads ikke benytter et BFA værktøj til at arbejde med et givent arbejdsmiljøproblem, selvom det 
ligger gratis tilgængeligt. Det kan være, at de har en forestilling om, at et BFA værktøj er kompliceret og tidskrævende, og derfor ender med slet ikke at gribe 
fat i problemet, selvom et BFA værktøj ville kunne understøtte en løsning på arbejdspladsen. Ved at opnå den viden, vil det blive muligt for BFA´erne at 
designe kommunikationen målrettet mod den barriere, hvorved der er større potentiale for, at de næste gang griber fat i et BFA værktøj.  
 
Nye digitale platforme og adfærdsdesign er blot eksempler på nye kommunikationsmetoder og der skal indhentes inspiration fra et eksternt bureau med 
ekspertviden på kommunikationsområdet. BFA Velfærds rolle, som hovedansvarlig på aktiviteten, vil være at undersøge og udfolde de muligheder, som 
bureauet foreslår, samt arbejde videre med disse med særligt fokus på mulighederne inden for rammerne af BFA. Derudover vil BFA Velfærd også sørge for 
den overordnede koordination, afholdelse af møder o. lign. 
 
Som afslutning på forprojektet skal det blandt de deltagende BFA`er vurderes, hvilke(n) kommunikationsmetode(r), der vurderes bedst at kunne støtte 
BFA`ernes kommunikation og formidling fremadrettet. På den baggrund besluttes det, om der skal laves en fælles ansøgning til Dialogforum for en ét- eller 
toårig aktivitet og i givent fald, hvad aktiviteten skal indeholde.  

Planlagt indhold år 2 og år 3 
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Mål og succeskriterier 

Mål for aktiviteten  

At finde frem til en kommunikationsmetode, som BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø ikke benytter sig af i dag, og som kan kvalificere det fremadrettede 
arbejde med at støtte arbejdspladserne i deres arbejde med arbejdsmiljøet.  

Hvordan målet opnås 
 

Ved inddragelse af aktivitets-deltagernes viden samt med inspiration fra et eksternt bureau med ekspertviden på kommunikationsområdet opnås ny indsigt i 
nye kommunikationsmetoder. 

Effektmål og evaluering 

Målet er at deltagerne i projektet ved projektafslutning har vurderet aktuelle nye kommunikationsmetoder ift. om en eller flere er aktuelle at gribe fat i, i en 
videreførelse af projektet i 2019.   

 
Målgruppe og formidling 

Målgruppe 

De fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø. 

Formidling  

Formidling vil foregå internt blandt deltagerne i aktiviteten og vil derfra udbredes til BFA`erne og deres organisationer.  

Udbredelsespotentiale 

Emnet går på tværs og er relevant for alle brancher. 

 

Samlet budget for aktiviteten  
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Budgetpost 
uddyb gerne de enkelte budgetposter  År 1 År 2 År 3 

Personaleomkostninger  0 kr. 0 kr. 0 kr. 

Partskonsulentbistand m.v. 150.000 kr. 0 kr. 0 kr. 
Ekstern konsulentbistand (anslået for 
eksternt bureau med ekspertviden på 
området) 105.000 kr. 0 kr. 0 kr. 

Mødeudgifter  5.000 kr. 0 kr. 0 kr. 

Rejseudgifter  0 kr. 0 kr. 0 kr. 

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

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

Udgifter i alt 260.000 kr. 0 kr. 0 kr. 

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

Finansiering via Dialogforum  260.000 kr. 0 kr. 0 kr. 

Samlet beløb der finansieres via 
Dialogforum (alle år) 260.000 kr. 

 

 

Forslag om tværgående aktivitet til Dialogforum 
Ungmedjob – Bliv klogere på unges arbejdsmiljø 
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Kontaktoplysninger 

Hovedansvarlig 
koordinator og 

tilskudsmodtager 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration 

Kontaktperson Rasmus Monnerup Jensen 

Tlf. 4133 2471 

E-mail rmj@3bar.dk  

Andre deltagende 
branchefællesskaber og 

evt. andre 
arbejdsmiljøaktører 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Byggeri og Anlæg 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Industri 

Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Handel, Finans og Kontor 

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

 

Aktivitetens titel 

Ungmedjob – Bliv klogere på unges arbejdsmiljø 

 

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

Tidspunkt for afslutning 
Måned-år (mm-åååå) 

Januar 2018 December 2020 

 

mailto:rmj@3bar.dk
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Aktiviteten dækker 
over følgende 
emner 
sæt evt. flere krydser 

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

☐ Anden politisk aftale (angiv hvilken): 

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

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

Aktivitetens indhold 

Planlagt indhold år 1  

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

Planlagt indhold år 2 og år 3 

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

Mål for aktiviteten  

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

Hvordan målet opnås 
 

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

Effektmål og evaluering 

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

 
Målgruppe og formidling 

Målgruppe 

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

Formidling  

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

Udbredelsespotentiale 

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

 

Samlet budget for aktiviteten  
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Budgetpost 
uddyb gerne de enkelte budgetposter  År 1 År 2 År 3 

Personaleomkostninger  0 kr. 0 kr. 0 kr. 

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

            50.000 kr. 
100.000 kr. 

50.000 kr. 
 

50.000 kr. 
 

Mødeudgifter  5.000 kr. 5.000kr. 5.000 kr. 

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

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

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

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

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

Samlet beløb der finansieres via 
Dialogforum (alle år) 487.050 kr. 
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11. Skema om Branchefællesskabets sammensætning 
 

Organisation  Person 
 

Periode 
 

Rolle 
(formand, 
næstformand 
eller  
tegningsberet-
tiget) 

Arbejdstagerrepræsentanter 

Jens Nielsen FOA Fag og Arbejde 2017-21 Næstformand 

Torben Klitmøller Hollmann FOA Fag og Arbejde  Rådsmedlem 

Joan Lindskov FOA Fag og Arbejde  Rådsmedlem 

Mads Samsing HK/Kommunal  Rådsmedlem 

Peter Raben HK/Stat  Rådsmedlem 

Dorthe Steenberg Dansk Sygeplejeråd  Rådsmedlem 

Marie Sonne Socialpædagogerne  Rådsmedlem 

Mette Aagaard Larsen BUPL  Rådsmedlem 

Hans Christian Kirketerp-Møller Akademikerne, FAOD  Rådsmedlem 

Thomas Andreasen Danmarks Lærerforening  Rådsmedlem 

Elisabeth Huus Pedersen Dansk Socialrådgiverforening  Rådsmedlem 

Martin Mølholm Akademikerne Djøf  Rådsmedlem 

Tina Frisk Kjettrup Lægeforeningen  Rådsmedlem 

Charlotte Bredal FOA Fag og Arbejde  Suppleant 

Morten Bisgaard Andersen FOA Fag og Arbejde  Suppleant 

Michael Haas 3F  Suppleant 

Karen Brøndsholm HK/Kommunal  Suppleant 
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Rikke Thomsen HK/Stat  Suppleant 

Birgit Tamberg Andersen Akademikerne, Dansk psykologforening  Suppleant 

Betina Halbech Dansk Sygeplejeråd  Suppleant 

Trine Madsen Akademikerne, Dansk Magisterforening  Suppleant 

Inge Larsen Danmarks Lærerforening  Suppleant 

Tine Maj Holm Socialpædagogerne  Suppleant 

Helle Bjørnstad FAPS Praktiserende speciallæger  Suppleant 

Per Baunsgaard BUPL  Suppleant 

Arbejdsgiverrepræsentanter 

Preben Meier Pedersen KL 2017-21 Formand 

Katrine Nordbo Jakobsen KL  Rådsmedlem 

Nina Roth KL  Rådsmedlem 

Morten Mølgaard Vanderskrog Moderniseringsstyrelsen  Rådsmedlem 

Anne Kjær Moderniseringsstyrelsen  Rådsmedlem 

Maja Maar Outzen Moderniseringsstyrelsen  Rådsmedlem 

Christian Hallenberg Danske Regioner  Rådsmedlem 

Clemens Ørnstrup Etzeroth Danske Regioner  Rådsmedlem 

Ghita Kjær Danske Regioner  Rådsmedlem 

Marianne Sterlie Moderniseringsstyrelsen  Suppleant 

Laura Thors Calaña Danske Regioner  Suppleant 

Niels Jørgen Rønje Danske Regioner  Suppleant 
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