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Miljønyt 
Ny vejledning fra Arbejdstilsynet. 
 
Arbejdstilsynet har lavet en ny vejledning om arbejdsrelateret vold. Vejledningen er mål-
rettet arbejdsgivere og arbejdsmiljørepræsentanter. Som noget nyt i forhold til den 
"gamle" AT-vejledning, beskriver vejledningen arbejdsgiverens ansvar for at forebygge vold 
i relation til konkrete arbejdsmiljøemner. 

Vejledningen er kan læses her og downloades her. 

Kendskabet til vejledningen skal selvfølgelig udbredes til vores arbejdsmiljørepræsentan-
ter. 
Virksomhedernes forebyggelse af arbejdsrelateret vold 



Kendskabet til vejledningen skal selvfølgelig udbredes til vores arbejdsmiljørepræsentan-
ter. 
Virksomhedernes forebyggelse af arbejdsrelateret vold 
Vejledningen beskriver forebyggelse som et løbende og systematisk arbejde med at reduce-
re risikoen for voldsepisoder og med at mindske alvorligheden af episoderne. Vejledningen 
oplyser om arbejdsgiverens forpligtelser i forhold til konkrete arbejdsmiljøemner, som fx: 

• Registrering og undersøgelse af ulykker 
• Planlægning af arbejdet 
• Oplæring og instruktion 
• Tilsyn med arbejdets udførelse 
• Overordnede forpligtelser i relation til forebyggelse af langvarig arbejdsrelateret 
• stress, der kan øge voldsrisikoen. 

Der er eksempler fra forskellige brancher, som kan hjælpe virksomhederne med, hvordan de 
skal forebygge og håndtere voldsepisoder. 
Virksomhedernes bearbejdning og opfølgning efter en voldsepisode  
Vejledningen beskriver krav og råd til, hvad man kan gøre efter en voldsepisode for at und-
gå, at medarbejderne får varige fysiske og psykiske reaktioner. Det fremgår af vejlednin-
gen, at arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at medarbejdere får psykisk førstehjælp, 
når de har været udsat for en voldsepisode. Teksten om psykisk førstehjælp indeholder go-
de råd til, hvordan hjælpere, andre kolleger og ledelse kan forholde sig til den person, der 
har været udsat for en voldsepisode. 
 
Vejledningen indeholder desuden gode råd om, hvordan man kan afholde opfølgende gruppe-
samtaler med de medarbejdere, der har været involveret i en voldsepisode. Forslag til op-
følgning på længere sigt er også udførligt beskrevet. Det kan fx ske i form af tilbud om 
psykologisk krisehjælp og løbende støtte til og kontakt med den person, der har været ud-
sat for vold.  
Reglerne om anmeldelse af vold som en arbejdsulykke er også beskrevet. Samtidig er der i 
teksten henvisninger til relevante paragraffer i arbejdsmiljøloven og bekendtgørelser. 



Side 2 Miljønyt 

FOA Roskilde har i samarbejde med tillidsrepræsentanter og ar-
bejdsmiljørepræsentanter, de seneste måneder haft en særlig ind-
sats på flere af vores arbejdspladser, som havde behov for hjælp 
til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Kontakt os i afdelingen, 
hvis du og dine kolleger også har behov for hjælp, for at forbedre 
forholdene på jeres arbejdsplads. 

Arbejdsmiljø på mobilen 

Nu begynder der også at komme ”Apps” som kan gøre arbejdsdagen bedre og mere sikker. 
Læs mere på: www.Arbejdsmiljoviden.dk/aktuelt/nyheder 

Ny rapport giver status på arbejdsmiljøet i DK i 2010 

Rapporten viser bl.a. at færre oplever, at være udsat for en række fysiske krav i arbejdet, 
højt arbejdstempo og manglende støtte fra ledere og kolleger. Til gengæld er der flere der 
oplever høje følelsesmæssige krav i arbejdet, støj, mobning trusler om vold og vold. Der er 
også flere som bliver udsat for rengørings- og desinfektionsmidler og for ofte har våde el-
ler fugtige hænder. Læs mere her: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Aktuelt/
Nyheder/2011/06/09062011-Status-paa-arbejdsmiljoe-og-helbred-i-Danmark-2010 

Nye guider til god forflyning: 

Find dem her: http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Pas_paa_din_krop/Forflytning/
Fire_nye_haefter.aspx 



Fire_nye_haefter.aspx 

Få et møde på arbejdspladsen om forebyggelse af stress: 

Læs mere her: http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/Stress/Kontaktmoder_stress.aspx 

Deltagere til udviklingsprojekter om forebyggelse af vold søges: 

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Aktuelt/Nyheder/2011/06 

Rapport om arbejdsskader blandt FOA’s medlemmer er kommet  

Download via dette link: http://scredak.foa.dk/~/
media/71A4D0F71DB54E1E81E215E12E3B2CF8.ashx 

Ny vejledning om forebyggelse af arbejdsrelateret vold 

Læs den her: http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/
arbejdets-udforelse/at-vejledninger-om-arbejdets-udforelse/d4-
psykisk-arbejdsmiljo/wit-d43-vold-ifm-arbejdets-udfoerelse/d43-vold-
ifm-arbejdets-udfoerelse.aspx 

Fysisk aktivitet og ergonomi skal kombineres for at forebygge smer-
ter i muskler og led. 

Læs mere her: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Aktuelt/
Nyheder/2011/05/25052011-Smerter-i-muskler-og-led-skal-forebygges-
paa-flere-maader 

Yderligere informa-
tion 
Indlæggene i Miljønyt 
er meget korte, så hvis 
du ønsker yderligere 
information, er du vel-

kommen til at kontakte: 
Afdelingformand Bo 
Viktor Jensen på �
4697 2002 eller på e-
mail bvj036@foa.dk 
Faglig konsulent Julie 
Hermind på � 4697 
1990 eller på e-mail 
julh@foa.dk 


