
 

 

 

    sikkerogsund.dk                       august 2012 

 

Nyt lov-udspil betyder stramninger og øget indsats ved dårligt psykisk arbejdsmiljø 
 
Arbejdstilsynet gennemfører målrettede tilsynsbesøg til særligt belastede brancher 

Arbejdstilsynets reaktioner på et dårligt psykisk arbejdsmiljø harmoniseres nu med reaktionerne ved 
et dårligt fysisk arbejdsmiljø.  Fremover skal Arbejdstilsynet også kunne udstede påbud på stedet 
ved problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Efterkommes påbuddet ikke, risikerer arbejdsgiveren 
nu i alle sager en politianmeldelse. 

Tilretningerne sker i naturlig forlængelse af de ændringer, tiltag og intentioner, som ligger i den nye 

arbejdsmiljølov fra 2010, og som løbende implementeres i sammenhæng med 2020-strategien. Et af 

målene er at nedbringe antallet af psykiske arbejdsskader, men tallet bevæger sig pt i den forkerte 

retning. 

Regeringen har derfor afsat 15 millioner kroner til en række målrettede tilsynsbesøg i de fag og 
brancher, hvor medarbejderne er særligt hårdt ramt af psykiske arbejdsskader og nedslidning. som 
følge af stress, utilstrækkelige ressourcer, chikane, eller direkte voldstrusler. 

Det gælder bl.a. hjemmeplejen, psykiatrien, døgninstitutioner, lærere, sygeplejersker, 
socialrådgivere og Kriminalforsorgen. Men der fokuseres også på andre brancher, hvor det i forvejen 
er kendt at stressniveauet er højt; f.eks. transportbranchen, og på medarbejdergrupper med stor 
direkte kundekontakt, som kan give anledning til belastende situationer, f.eks. 
kundeservicemedarbejdere, restaurationspersonale og ejendomsfunktionærer. 

Det vil derfor utvivlsomt være en fornuftig og forebyggende handling at få opdateret status og 
handlingsplaner på virksomhedens psykiske arbejdsmiljø – f.eks. igennem en særlig 
arbejdspladsvurdering (APV), sådan at virksomhedens indsats er tilfredsstillende dokumenteret og 
forberedt forud for et eventuelt besøg fra Arbejdstilsynet. 

Sikker & Sund gennemfører arbejdspladsvurderinger både elektronisk og i papirform – eller 
kombineret. På dansk og/eller engelsk. Vi arbejder for virksomheder i alle størrelser, i mange 
brancher og overalt i Danmark. 
 
Vi støtter dig igennem hele processen – før, under og efter - fra de indledende undersøgelser til den 
færdige opsummering og handlingsplan. 
 
Fra 100 kroner pr. medarbejder! Ring eller mail os for bestilling og flere informationer 
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