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Tilsynsindsatser med psykisk arbejdsmiljø 
(2013-2015) 

Nedslidningstruede brancher og jobgrupper fx: 
 

 Hjemmepleje 

 Døgninstitutioner 

 Hospitaler (sygeplejersker og psykiatri) 

 Socialrådgivere 

 Skoler (lærere) 

 Daginstitutioner  



Udvidet risikobaseret tilsyn 
(2016-2017)  

Fokus URT: ergonomi og psykisk arbejdsmiljø 

 
 hospitaler 

 undervisning 

 



Indledende møde med AMO og ledelse 

 

 

Gruppesamtaler eller interview med enkeltpersoner. 

 

 

Møde med ledelse 

 

 

Afsluttende møde med AMO 

 

 

Vurdering: på virksomhed eller i tilsynscentret 

Besøg på virksomhederne 
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Psykisk arbejdsmiljø 

– al den 

forskningsmæssige 

viden vi har 

Psykisk 

arbejdsmiljø, 

som 

myndigheden 

reagerer på 



Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø 

 

Arbejdstilsynet har fokus på følgende risikofaktorer: 

 

 Vold og trusler om vold 

 Høje følelsesmæssige krav 

 Stor arbejdsmængde og tidspres 

 Uklare krav 

 Mobning og seksuel chikane 

 Traumatiske hændelser 



Gruppesamtale med Arbejdstilsynet 

Stor arbejdsmængde og tidspres 

- Passende mængde 

arbejdsopgaver/sager? 

- Højt arbejdstempo? 

- Klare regler og rammer for arbejdets 

udførelse? 

- Høje krav til kvalitet? 

Vold, trusler og traumatiske 

hændelser 

- Handlinger, der udøves af klienter, 

borgere, kunder og pårørende (også 

mobbehandlinger) 

- Vold kan være fysisk og psykisk 

- Omfatter både ofre og vidner 

Høje følelsesmæssige krav  

- Fx kontakt med borgere/klienter, der 

er vrede, utilfredse eller kede af det 

- Krav om at håndtere andres følelser 

(indlevelse og indføling) 

- Krav om at skjule egne følelser  

 

Mobning og seksuel chikane 

- Mobbehandlinger udøves af kolleger 

eller ledelse 

- Én eller flere personer udsætter 

regelmæssigt og over længere tid, 

gentagne gange på grov vis én eller 

flere andre personer for krænkende 

handlinger 



Arbejdstilsynets fokus 
- i sager om psykisk arbejdsmiljø 

 

 

Forebyggelse 

 

 

 

 

   Arbejdsmæssige 

  konsekvenser 

 

 

 Risikofaktorer 



 

Forebyggelse 
Forekomst af 

risikofaktor 

Arbejdsmæssige konsekvenser 
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Vurdering   

Er arbejdet planlagt, tilrettelagt og udført, så det 
er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt? 

 
Arbejdsmiljøloven § 77: ‘Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der 
strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan 
herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.’ 
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Reaktionstyper - tilsyn med 
det psykiske arbejdsmiljø 

 

 

 

• Påbud med frist 

• Påbud med frist og påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver 
(ved påbud om mobning) 

• Påbud om undersøgelse af virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - § 21 
(autoriseret arbejdsmiljørådgiver) 

• Strakspåbud 

• Afgørelse uden handling (AUH) 

• Vejledning 

 

Altid skriftlig høring – undtagen strakspåbud 

 



 
Reaktioner på gymnasier og lign. 
(2016-2017, 33 besøgte virksomheder)  

 
AMP gruppe Antal afgørelser 

 110 Krav til egenindsatsen 5 

 050 Muskel- og skeletbesvær (MSB) 5 

 060 Psykisk arbejdsmiljø 10 

 070 Kemi, støv og biologi 3 

 080 Indeklima 5 

 090 Ulykkesrisici 8 

 120 Bygherrer, udbydere mv. 3 

 130 Andre arbejdsmiljøemner 0 

  



Reaktioner på gymnasier og lign. 
(2016-2017) 

• Høje følelsesmæssige krav: 5 (3 i 2017) 

• Vold trusler: 4 (4 i 2017) 

• Mobning og seksuel chikane: 1 
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Fokus og metode i indsatsen 
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Gennemgang af de enkelte risikofaktorer 
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1 

2 

3 

4 



Vold og trusler i skolen: hvad er det?  



Fysisk vold – angreb mod kroppen: 

• Spark, slag, skub, bid, niv, krads, spyt, benspænd, kast med 
genstande, overfald 

 

Psykisk vold: 

• Trusler om vold, trusler om hærværk, trusler på livet, trusler mod 
familie 

• Krænkende adfærd, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelser, 
diskriminerende udsagn 

 

 

 

 

Vold og trusler  



Vold: forekomst  

• Vold i forbindelse med konfliktløsning  

 

• Umotiveret vold  

 

• Psykisk vold -  elever og forældre  

 



Eksempler fra påbud: 
forekomst 

 

Vold: slag, spark, bid, kvælertag, genstande som 
bliver kastet efter medarbejdere   

 

Trusler: med knytnæver, jernrør, køller, om at 
kaste med stole, ødelægge bil eller udvise 
selvskadende adfærd  
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Vold: forebyggelse  

 

Kender I omfanget?  

 

Formelle rammer og 
retningslinjer – virker de?  
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Vold: forebyggelse 

 
Definition og 
acceptgrænse  

 

 
Faglighed 

 

 
Sanktioner og 
mulighed for  

at tilkalde  
hjælp 

 

 
Tilrette- 

læggelse af 
arbejdet 

 

 

 
Sparring og 
supervision 

 
Risiko- 
vurdering  

 
Oplæring og 
instruktion 

 

 
Vikarer og 
nyansatte 
 

 
Registrering 
og analyse  
 



Forebyggelse 



Vold: konsekvenser  
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• Kollegialt konfliktniveau  

• Fysiske gener 

• Utryghed  

• Utilstrækkelighed 

• Magtesløshed  

• Nedsat motivation og engagement  

 



Høje følelsesmæssige krav  

26 

 

Underviseren som blæksprutte mellem mange 
behov 

  

Underviser eller socialpædagog?  

 

 



Høje følelsesmæssige krav: 
forekomst   
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Elever:  

• bred vifte af særlige behov 

• situationer der stiller medarbejdere i 
dilemmaer 

 

Forældre:  

• nedladende tone 

• grænseløse henvendelser 

 



• Svær tilgængelighed ift. hjælp og støtte til at 

håndtere børn med særlige behov 

 

• Manglende systematisk bearbejdning af 

følelsesmæssige belastninger 

 

• Manglende retningslinjer/forventningsafstemning 

ift. forældresamarbejdet 

 

 

 

Høje følelsesmæssige krav:   
forebyggelse 



 

• Magtesløshed  

• Utilstrækkelighed  

• Hård tone over for elever og kolleger 

• Vanskeligt at gennemføre 

undervisningen 

• Tab af autoritet  
 

 

 

Høje følelsesmæssige krav:   
konsekvenser  



• Vi ser hinanden men taler ikke sammen  

• Vi løber forvirrede rundt og udfører arbejdet ineffektivt  

• Alle pauser anvendes til forberedelse af undervisning 

og henvendelser fra elever  

• Der er ikke tid til at sparre og koordinere arbejdet om 

børn med særlige behov 

• Undervisningen gennemføres ofte uforberedt 

• Der meldes et andet ‘serviceniveau’ ud til forældrene, 

end det er muligt at efterleve 

 

 

 

 

Stor arbejdsmængde og tidspres: 
forekomst  



• Er det klart hvilke opgaver som skal løses og til 

hvilket kvalitetsniveau?  

 

• Er det faglige ambitionsniveau som meldes ud til 

forældre realistisk for lærerne at efterleve?  

 

• Ledelsen tilgængelighed og ansvar for 

prioritering af arbejdsopgaver   

 

• Hvis medarbejderne selv skal udvikle 

teambaseret tilrettelæggelse og udførelse af 

arbejdet: er der skabt en ramme herfor?  

 

 

Stor arbejdsmængde og tidspres: 
forebyggelse  



• Undervisningen tilrettelægges ikke, så det 

matcher den enkeltes faglige niveau – nogle 

elever passiviseres med en IPad. 

• Opgaver bliver ikke udført, fx ugeplaner, 

årspaner, kommunikation og information til 

forældre. Elevplaner udarbejdes uden kendskab 

til den enkeltes faglige niveau. 

• Der er ikke tid til at bearbejde høje 

følelsesmæssige krav i arbejdet.  

• Uro i klasserne som følge af  uforberedt 

undervisning.  

• Klager, utilfredse henvendelser fra forældre – 

henvisninger til lovgivning på området.  

• Utilstrækkelighed, frustration 

 

 

Stor arbejdsmængde og tidspres: 
konsekvenser, fx:  
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Undervisningsbranchen  
– ord der gentages! 

Magtesløshed 

 

Dårlig samvittighed   

 

Brandslukning  

 

Alarmberedskab  

Engagement  

  

Gode kollegiale relationer 

 

Faglig stolthed  

 



 

 

Udfordring  

 

Regler og procedurer 

– kendskab og 

anvendelse 

 

Særligt fokus på 

nyansatte og vikarer  
 

Opmærksomhed 

Opsamling  

Arbejdet er planlagt, tilrettelagt og udført så det er sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt  

Er kravene  arbejdet klare? Hvornår er arbejdet gjort godt nok?   

Er der retningslinjer for hvordan vold og trusler håndteres før, under 

og efter episoder?  

 Er der et overblik over omfang og indhold i vold og trusler?  

Tjekliste  

Er der mulighed for hjælp til prioritering af arbejdsopgaver?   

Er der fagligt/pædagogisk afsæt for håndtering af elever med 

særlige behov  

Er der rum for bearbejdning af høje følelsesmæssige krav i 

arbejdet?  Arbejdsmængde  

og tidspres  

Vold og trusler   

Høje 

følelsesmæssige  

krav  



 
Materialer vedr. psykisk arbejdsmiljø 

 Arbejdstilsynets spørgeguides 

 Arbejdstilsynets håndbog om psykisk arbejdsmiljø 

 Arbejdstilsynets publikation om Arbejdsbetinget Stress 

 At-vejledning D.4.1 Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 

 At-vejledning D. 4.2 Mobning og seksuel chikane 

 At-vejledning D. 4.3 Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse 

 Et godt psykisk arbejdsmiljø – undgå vold på arbejdspladsen (pjece udgivet 
af Arbejdstilsynet i 2014) 

 Et godt psykisk arbejdsmiljø – når der sker forandringer på arbejdspladsen 
(pjece udgivet af Arbejdstilsynet i 2013)  

 

Kan hentes gratis på www.at.dk  

http://www.at.dk/

