
Overblik over arbejdsmiljø 
hjemmesider 

 

• Samt præsentation af udvalgte værktøjer 
opdelt i temaer 



Socialpædagogerne anbefaler 

 

 Socialpædagogernes Arbejdsmiljøsite – 

 http://www.sl.dk/da/Arbejdsmiljoe.aspx 
 Undersite Arbejdsmiljø og faglighed indeholder 

arbejdsmiljøstrategi, resultater fra vores egne 
arbejdsmiljøundersøgelser, forskningsudredning, 
sygefraværsstatistik mv. 
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Socialpædagogerne anbefaler 

Arbejdstilsynets hjemmeside – www.at.dk 

   Herunder særligt 
 http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering.

aspx - om APV 

 http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/
arbejdsmiljovejvisere/2009-32-doegninstitutioner-
og-hjemmepleje.aspx - vejledning til døgntilbud om 
arbejdsmiljøtemaer 

 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/v/d-4-3-vold-ifm-arbejdets-
udfoerelse.aspx - voldsrisiko 
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Socialpædagogerne anbefaler: 

 Branchearbejdsmiljørådenes (BAR) 
hjemmesider 

 

 Der er i alt 11 BAR. BAR’s materialer er 
udviklet i et samarbejde mellem 
arbejdsmarkedets parter 

 

 Socialpædagogerne deltager i samarbejdet i 
BAR Sosu, jf. www.arbejdsmiljøweb.dk 
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BAR fortsat 

 BAR Sosu hovedhjemmeside - www. 
arbejdsmiljøweb.dk 

 
 Derudover undersites: 

 www.etsundtarbejdsliv.dk (psykisk arbejdsmiljø) 

 www.forflyt.dk (fysisk arbejdsmiljø) 

 www.indeklimaportalen.dk  
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Socialpædagogerne anbefaler 

 

 Videncenter for Arbejdsmiljø, jf. 
www.arbejdsmiljoviden.dk 

 

 Formidler forskning og praksis indenfor alle 
arbejdsmiljøtemaer 

 Har henvisninger til bl.a. BAR materialer 

 Tilbyder gratis rådgivning til offentlige 
arbejdspladser i form af temadage 

 Socialpædagogerne er med i følgegruppe 
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Socialpædagogerne anbefaler 

 Nationalt forskningscenter for 
Arbejdsmiljø -  
www.arbejdsmiljoforskning.dk 

 
 Formidler forskningsresultater 

 Udfører af forskningsprojekter indenfor forskellige 
områder, herunder psykisk arbejdsmiljø 

 Socialpædagogerne er med i følgegruppe 
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Socialpædagogerne anbefaler 

 Personaleweb - www.personaleweb.dk 

 
 Personaleweb er et samarbejde mellem KL, Danske 

Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Sitet giver 
dig viden om at udvikle personalepolitikken, 
herunder arbejdsmiljøet og kompetenceudvikling på 
arbejdspladsen, uanset om man er leder eller 
medarbejder, der er ansat i den offentlige sektor i 
en kommune eller region. 
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Socialpædagogerne anbefaler 

 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 
– www.forebyggelsesfonden.dk 

 
 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er en fond 

under Beskæftigelsesministeriet. Fonden støtter 
initiativer, der skal forebygge nedslidning og 
fastholde folk på arbejdsmarkedet. Udbyder 
jævnligt forebyggelsespakker til arbejdspladser, 
som gerne vil give arbejdsmiljøet et løft. 
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Socialpædagogerne anbefaler 

 Væksthus for ledelse – www.lederweb.dk 

 
 Væksthus for Ledelse er et bredt netværk 

bestående af både praktikere, politikere og 
embedsmænd fra KL, Danske Regioner, 
Forhandlingsfællesskabet og de kommunale 
chefforeninger, samt de faglige organisationer, som 
gennem dialog deler erfaringer og udtænker 
initiativer til nyskabende projekter om offentlig 

ledelse. 

10 

http://www.lederweb.dk/


Socialpædagogerne anbefaler 

 Socialt Udviklingscenter – www.sus.dk og 

www.voldsomudtryksform.dk  

 

 http://www.sus.dk/udgivelser/risikovurdering-et-
bidrag-til-voldsforebyggelse/ 

 

 SUS arbejder med social innovation og sociale 
opfindelser. Vi udvikler og samarbejder om projek-
ter og indsatser, der er med til at skabe bedre 
livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker 
og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere. 
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Socialpædagogerne anbefaler 

 Parternes Uddannelsesfællesskab – 
www.puf.dk 

 PUF er specialiseret i at udbyde 
arbejdsmiljøuddannelsen til kommuner og regioner. 
Det foregår på to forskellige måder:  

 

 på interne hold for medarbejderne i en bestemt 
kommune eller region. 

 på åbne hold, hvor kommunalt og regionalt ansatte kan 
tilmelde sig individuelt. 

 

http://www.puf.dk/


Vi anbefaler god forberedelse inden 
I går i gang med et af værktøjerne  

 
• God idé at være dús med redskaber, inden det 

præsenteret for medarbejderne. 
Arbejdsmiljørepræsentanten og lederen, lokale MED 
eller arbejdsmiljøorganisationen kan teste det på 
forhånd 

• Brug ALDRIG et dialogværktøj, hvis der på forhånd er 
store uløste konflikter på arbejdspladsen, men få hjælp 
til at løse konflikterne 

13 
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BAR redskab 
- ”Vi finder os ikke i stress” 

 

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/stress/vaerktojer 

 

Procesværktøjer med henblik på forebyggelse af stress. 

Målgruppen:  

- Lokale arbejdspladser, AMR, leder, HR afdeling, 
arbejdsmiljøkonsulenter i forvaltningen 

Tidsforbrug: 

- Personalemøder eller ½ temadag 
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Videncenter for Arbejdsmiljø 
- Fra stress til trivsel 

http://www.frastresstiltrivsel.dk/iglo-stafetten-et-spil-
om-stress/ 

Iglo- stafetten. Dialogspil om stressforebyggelse. 

6-8 spillere. Spillet tager ca. én time. 

 

http://www.frastresstiltrivsel.dk/dialogmetode-
arbejdsglaede/ 

Dialogværktøj som bruges til at identificere trivslen.  
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Hvordan identificerer vi den sociale 
kapital? 

 

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/me
dia/Spoergeskemaer-social-
kapital/SocialKapital--Skema1-25spm-final-
.pdf 

 
Nyt spørgeskema fra Nationalt Forskningscenter for 
arbejdsmiljø, som bidrager til identifikation af den sociale 
kapital 
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Hvordan styrker vi den sociale 
kapital? 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/217
0294/barfoka-komvideremedsocialkapital-
web-2410132.pdf 

 

Idékatalog fra BAR FOKA, der er udviklet til 
ledere, som vil udvikle den sociale kapital. 
Mange gode øvelser, som let kan 
implementeres på socialpædagogiske 
arbejdspladser 
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Vold og trusler 
- redskaber fra Videncenter for 

Arbejdsmiljø 

 

http://www.forebygvold.dk/Hvad-kan-I-
goere/Vaerktoejer/Giv-volden-en-
skalle?iglo=link3 

 

Enkelt redskab i form af en dialogplade, hvor 
der er fokus på forebyggelse af vold og 
trusler 
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BAR redskab, forebyg mobning   
- GRIB IND 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/2896801/grib-
ind-mobning.pdf 

 

Redskab til forebyggelse af mobning 

 

Forberedelse af værktøjet sker i arbejdsmiljøgruppen/MED 
udvalget inden det præsenteres for personalegruppen.  

Værktøjet kan bruges på udvidet personalemøde eller ½ 
temadag. 
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 BAR redskab – fysisk arbejdsmiljø 

 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/pas_paa_din_krop/ergon
omi_paa_din_arbejdsplads/forflytning/forflytningsspil 

 

Spillet er udviklet for at forbedre forflytningspraksis på 
danske arbejdspladser. Spillet bør anvendes, hvis 
forflytningspraksis eller kulturen omkring forflytning trænger 
til et lille løft. 
Formålet med spillet er at skabe god og konstruktiv dialog, 
der kan inspirere, forebygge og skabe nye initiativer 
omkring forflytning. 

Kan købes for 50 kr. 
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BAR redskab - forandringer 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/sikk
er_kurs_i_en_god_forandringsproces 

 
Hvilke tiltag kan I som arbejdsplads sætte i gang for 
at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, når der sker 
forandringer på arbejdspladsen?  

 

BAR Sosu har udgivet en række værktøjer og eksempler, 
som fremmer den gode kommunikation og understøtter en 

aktiv deltagelse i en forandringsproces. 
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BAR redskab - Trivsel 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vaer
ktoejer-trivsel 

Herunder enkle flip-flap øvelser: 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/2896
223/flipflap-faglighed-og-samarbejde.pdf 

 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/2920
129/flipflap-socialestyrker.pdf 
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AT redskab  - ulykker 

 

http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/nyheder-
2014/nyheder/nyt-vaerktoej-til-analyse-af-
arbejdsulykker.aspx 

 

• Arbejdstilsynet har udviklet værktøjet ”Guide til læring af 
ulykker”, som arbejdspladsen kan bruge til at analysere, 
hvad der gik galt i forbindelse med en ulykke. Ved at 
analysere en ulykke kan arbejdspladsen få god viden om 
forhold, som medfører manglende sikkerhed i arbejdet. 
Guiden indeholder 15 kategorier af mulige årsager til en 
arbejdsulykke. 
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AT værktøj - Arbejdspladsvurdering 

http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvu
rdering/apv-tjeklister/find-din-apv-
tjekliste/social-og-sundhed.aspx 

Tjeklisten er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal 
udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). 

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV. APV en er 
virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse 
arbejdsmiljøproblemer. Tjeklisten indeholder en række spørgsmål, 
som virksomheden skal svare ja eller nej 

til. De spørgsmål, som virksomheden svarer ja til, udgør et 
arbejdsmiljøproblem, der skal indgå i en handlingsplan, som 
virksomheden skal udarbejde. 
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Socialpædagogernes redskaber 

 

• Vend Arbejdsmiljøet, klart til uge 4-5 

• Debatdug, klar til uge 4-5 
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