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Tilsynsførende 



Hvem er vi ? 

 Myndighed der regulerer efter arbejdsmiljøloven 

 Ca. 700 medarbejdere på landsplan 

 Fordelt på 3 tilsynscentre 

 Ca.120 tilsynsførende i TC Nord + supportere, jurister, chefer, 

etc. 

 Forskellig baggrund / uddannelse 

 Opdelt i 4 tilsynsgrupper  

 Distancearbejdspladser 

 Kontor i Hadsten (Nr. Sundby) 

 Arbejdsmiljøfagligt center i København 

 



Tilsynsformer 

Risikobaseret tilsyn 

• Generelt tilsyn med fokus på især 3 prioriterede områder: 

1. Muskel- og skeletbesvær 

2. Ulykkesrisiko 

3. Psykisk arbejdsmiljø 

• Øvrige relevante arbejdsmiljøforhold 

 

Detailtilsyn  

• Fokus på udvalgt arbejdsmiljøproblem 

 

Udvidet Risikobaseret tilsyn 

• Fokus på branche og specifikke arbejdsmiljøproblemer 



Arbejdstilsynets rammer i forhold 
til psykisk arbejdsmiljø 
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Arbejdstilsynets rammer i forhold 
til psykisk arbejdsmiljø 

• Arbejdstilsynet kan ikke reagere på: 

  

• Manglende belønning 

• Uoverensstemmelser eller konflikter 

• Jobusikkerhed 

• Manglende udviklingsmuligheder 

• Overvågning 

• Antipati mellem kolleger eller mellem leder og medarbejder 

• Lønforhold 



Arbejdstilsynets rammer i forhold 
til psykisk arbejdsmiljø 

• Er der en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko, som 

er forbundet med ansattes arbejdsfunktion? 

  



Typisk tilsynsbesøg om psykisk AM  

Faser Aktiviteter 

Data 

indsamling 

• Møde med AMO 

• arbejdspladsvurdering, trivselsundersøgelser, etc. 

• Observation af arbejdet 

• Samtale med ansatte  

(enkeltpersoner eller grupper ud fra spørgeguide) 

• Samtale med ledelse 

• Andre informationer 

Vurdering • På virksomhed eller i tilsynscentret 

Tilbage- 

melding til 

AMO 

• Afsluttende møde med AMO 

• Telefonisk tilbagemelding 



Arbejdstilsynets hovedveje 
- i sager om psykisk arbejdsmiljø 

Risikofaktorer: 

 

• Stor arbejdsmængde og tidspres 

• Høje følelsesmæssige krav i arbejdet 

• Mobning og seksuel chikane 

• Vold 

 

 



Mobning 

En eller flere personer regelmæssigt og over længere 

tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en 

eller flere andre personer for krænkende handlinger 

Personen opfatter handlingerne som sårende eller 

nedværdigende  

Personen er ikke i stand til at forsvare sig effektivt 



Vold 

Borgere udsætter medarbejdere for angreb mod legemet, 

fremsætter trusler mod medarbejdere eller udøver anden 

krænkende adfærd, herunder chikane, over for medarbejdere.  

 

- Begrebet ”vold” er en fælles betegnelse for både fysisk vold 

og psykisk vold, herunder trusler og anden krænkende 

adfærd.  

- Arbejdsrelateret vold omfatter både risiko for og episoder 

med arbejdsrelateret vold. 

 

AT Vejledning D4.3-3 om Vold 

 
10 



Eksempler på fysisk vold: 

Angreb mod kroppen i form af overfald, 

kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, 

benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, 

niv, krads og spyt. 

 

 

AT Vejledning D4.3-3 om Vold 
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Fysisk vold 



Psykisk vold 
Eksempler på psykisk vold: 

Trusler, der fremsættes over for medarbejdere, fx 

mundtlige trusler mod medarbejdernes sikkerhed, 

herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk 

mod arbejdspladsen eller trusler mod 

medarbejdernes familie, venner eller andre 

nærtstående personer eller medarbejdernes 

ejendele.  

Trusler kan også udtrykkes uden ord, fx med 

knyttede næver, bevægelse af en finger hen over 

halsen eller med tegninger.  
 

AT Vejledning D4.3-3 om Vold 
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Psykisk vold kan også være... 

Anden krænkende adfærd, fx chikane, ydmygelser, 

mistænkeliggørelse, forhånelse eller 

diskriminerende udsagn.  

 

Både trusler og anden krænkende adfærd kan 

fremsættes på flere måder, fx digitalt i sms, på e-

mail, hjemmesider eller sociale medier.  

 
AT Vejledning D4.3-3 om Vold 
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Arbejdstilsynets vurdering 
- i sager om psykisk arbejdsmiljø 

 

 

 

 

Arbejdsmæssige 

Konsekvenser 

 

Risikofaktorer i det 

 psykiske arbejdsmiljø 
Forebyggelse/ 

Håndtering 



Temadag om psykisk arbejdsmiljø 

for SSID d. 6. marts 2008 

Overhead med vægt 
 

• Thomas vil du indsætte den – jeg har den ikke.  

Forebyggelse Risikofaktor 

Arbejdsmæssige konsekvenser 



Case ”Døgntilbuddet” 

• Presset af sammenlægning: Nye kollegaer og beboere 

• Reducerede ledelsesmæssige ressourcer 

• Øgning i arbejdsopgaver 

• Selvstyrende grupper – der ikke kan blive enige 

• Forsøger at levere den samme pædagogiske kvalitet 

• Arbejder over, arbejder hurtigere 

• Når hverken de pædagogiske eller de praktiske opgaver 

• Oplevelse af utilstrækkelighed  



Case ”Specialplejehjemmet” 

• Tunge hjerneskadede beboere 

• Få beboere der er særlig udfordrende – 

grænseoverskridende og opsøgende 

• Beboer der afviger fra målgruppe 

• Utilstrækkelige viden om ny beboer  

• Ansatte der er uenige om den pædagogiske tilgang 

• Længerevarende mangel på ledelsesmæssige 

ressourcer pga. vakante stillinger 

• Ingen regelmæssig bearbejdning af belastning 



Case ”Specialklasserne” 

• Højt specialiseret enhed: ADHD  

• Spyt, slag, trusler og grænseoverskridende adfærd 

• Krav om registrering af hændelser, men håndhæves ikke 

• Ansatte internt uenige om hvornår adfærd fra børnene er 

vold og hvornår noget skal registreres 

• Mangelfuld registrering og derfor også mangelfuld 

oversigt over omfanget af problemet og manglende 

analyse af årsagen til vold – som kan bruges til 

forebyggelse af vold.  

• Ingen løbende risikovurdering af elever 

 



Alenearbejde  

Det fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

arbejdets udførelse § 11, stk. 1, at: 

 

§ 11. Hvis den ansatte går alene ved en 

arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare 

for den pågældende, skal arbejdet tilrettelægges 

således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke 

imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. 

 



Arbejdstilsynets reaktioner   
-  i sager om psykisk arbejdsmiljø 

• Vejledning 

 

• Påbud om undersøgelse af virksomhedens psykiske 

arbejdsmiljø (brug af autoriseret rådgiver) 

 

• Påbud med frist om psykisk arbejdsmiljø 

 

• Rådgivningspåbud om mobning (brug af autoriseret 

rådgiver) 

 

• Strakspåbud om psykisk arbejdsmiljø 

 



Medarbejders rettigheder 

• Aktindsigt 

 

• Klage til Arbejdstilsynet vedr. konkrete 
arbejdsmiljøproblemer 

 

• Anonymitet 
– (” AML, § 79, stk. 2 siger: "En medarbejder ved Arbejdstilsynet må ikke 

over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant oplyse, at et 
tilsynsbesøg foretages som følge af en klage”) 

 

 



Henvendelser til Arbejdstilsynet 

Henvendelser via mail, telefon, fax og brev 

 

• Mail: at@at.dk  

• Callcenter tlf. 70121288 

• Faxnummer 70121289 

• Arbejdstilsynet 

 Postboks 1228 

 0900 København C 

• www.at.dk  

 

mailto:at@at.dk
http://www.at.dk/

