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Program 

Velkomst og introduktion v. kontorchef Inger Sandgrav 

Præsentation af den nye bekendtgørelse om psykisk 

arbejdsmiljø v. psykolog Jenny Hjortebjerg 

Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø v. 

tilsynsførende Anne Mette Rasmussen | 

Spørgsmål og refleksioner fra deltagerne 

 



Mød Arbej stilsynet 
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Bekendtgørelsen viser vej 
 

 
 



Rejsen herhen 
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Præsentation af den nye 
bekendtgørelse om psykisk 

arbejdsmiljø 



Det hurtige overblik 

• De centrale regler om psykisk arbejdsmiljø er nu
samlet

• Alle påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø er
omfattet af bekendtgørelsen (§ 5)

• Ingen nye krav, ingen ny praksis - men mange nye
bestemmelser

• Større tydelighed om hvad psykisk
arbejdsmiljø er.



Kapitel 1 

Omrade-0 

bestemmelser 
og pligtsubjekter 

Kapitel 2 
Generelle 
bestemmelser 

Kapitel 3
Bestemmelser
om enkelte
påvirkninger
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Kapitel 4 
Klage, straf og 
ikrafttræden 

Bilag IForebyggelses-
tiltag og 
forebyggelses-
principper 
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Kapitel 2 - generelle bestemmelser 

§ 5. Arbejdet skal i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres således, at påvirkningerne i det psykiske
arbejdsmiljø både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt
forsvarlige på kort og lang sigt.

§ 6. Forebyggende tiltag iværksættes under hensyn til de generelle forebyggelsesprincipper, jf. bilag 1.

§ 7. Ved påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø forstås i denne bekendtgørelse psykosociale påvirkninger i
arbejdet, som opstår i forbindelse med følgende:

1) Den måde, som arbejdet er planlagt og tilrettelagt på.

2) De organisatoriske forhold af betydning for de ansattes arbejde.

3) Arbejdets indhold, herunder kravene i arbejdet.

4) Den måde, som arbejdet udføres på.

5) De sociale relationer i arbejdet.
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Kapitel 2 
- generelle bestemmelser

§ 8: Hensyn til den ansattes forudsætninger og
beskyttelse af særlige risikogru pper, herunder
gravide og ammende

§ 9: Nødvendig sagkundskab ift. det psykiske
arbejdsmiljø

§ 10: Oplæring og instruktion i at udføre arbejdet
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

§ 1 1: Tilsyn med at arbejdet udføres sikkerheds
og sundhedsmæssigt forsvarligt

§ 1 2: Sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt
forsvarlig indretning af arbejdsstedet
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Kapitel 3 
- særlige bestemmelser for enkelte
påvirkninger  

  

  

  

 

 

  

 



HESTE Eels 
Stor arbejdsmængde og tidspres 

== SER 

 



Eksempel på definition 
Stor arbejdsmængde og tidspres 

 

8 14. Ved stor arbejdsmængde og tidspres forstås 
i denne bekendtgørelse, at der er ubalance mellem 

det arbejde, der skal udføres, og den tid, der er til 

rådighed til at udføre arbejdet således, at der 

arbejdes 

 1) intensivt, herunder i højt tempo eller 

uden pauser til restitution, eller 

 2) mange timer, som kan påvirke muligheden 

KolglrsSeit urene 

Stk. 2. Stor arbejdsmængde og tidspres 

kan indebære en risiko for sikkerhed eller 

sundhed, jf. 8 15.  

 

 

 



Eksempel på vurdering 
Stor arbejdsmængde og tidspres 

§ 1 5. Ved vurderingen af, om stor arbejdsmængde og tidspres indebærer en risiko for sikkerhed eller
sundhed, skal især lægges vægt på forholdet mellem følgende elementer:

Omfanget af stor arbejdsmængde og tidspres, herunder den tidsmæssige udstrækning. 

Karakteren af stor arbejdsmængde og tidspres. 

Forebyggende tiltag, herunder de tiltag, der er nævnt i bilag 1. 

Stk. 2. Derudover skal der ved vurderingen efter stk. 1 lægges vægt på, om andre påvirkninger i 
arbejdsmiljøet øger risikoen for sikkerhed eller sundhed ved stor arbejdsmængde og tidspres. 
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Tilsyn med psykisk 
arbejdsmiljø 



Den tilsynsførendes rolle 

• Kommer som myndighed og kontrollerer, om
AM L er overholdt

• Afdækker og dokumenterer eventuelle 
overtrædelser af AML ➔ udsteder pabud

• Tilbyder aftaleforløb herunder hjælp og
vejledning ift. konkrete arbejdsmiljøproblemer

• Går i dialog med og vejleder virksomheden
om deres arbejdsmiljøarbejde

• Har udelukkende fokus pa0  de ansattes 
arbejdsmiljø.
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Anledninger til vores besøg 
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Psykisk arbejdsmiljø 
- et prioriteret område



Hvad træffer vi typisk 
afgørelser om? 

Påvirkninger i arbejdet: 
• Stor arbejdsmængde og tidspres
• Uklare krav og modstridende

krav i arbejdet
• Høje følelsesmæssige krav i

arbejdet med
mennesker

• Krænkende handlinger,
herunder mobning og
seksuel chikane

• Arbejdsrelateret vold
(fysisk og psykisk)
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Typisk tilsynsforløb & datakilder ift. psykisk arbejdsmiljø 

Tilsynsforløb: 
Indledende møde 

Rundgang, observation og samtale i 
udvalgte afdelinger med 
tilstedeværende medarbejdere 

Evt. gru ppesamtaler med ansatte 
eller interviews med enkeltpersoner. 

Samtale med ledelse. 

Afsluttende møde 
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Kilder til data: 
Samtaler med ledelse og ansatte 
- gru ppesamtaler og samtaler med enkeltpersoner

Observationer 

Skriftlige materialer 
- fx APV, trivselsmåling, sygefravær, arbejdsulykker,
interne registreringer af vold og trusler mv.



Vurderingen jf. bekendtgørelsen 
om psykisk arbejdsmiljø 

Her eksemplificeret med stor arbejdsmængde og tidspres (SAT): 

Ved vurderingen af, om stor arbejdsmængde og tidspres 
indebærer en risiko for sikkerhed eller sundhed, skal der især 
lægges vægt pa forholdet mellem følgende elementer: 

1) Omfanget af stor arbejdsmængde og tidspres,
herunder den tidsmæssige udstrækning

2) Karakteren af stor arbejdsmængde og tidspres

3) Forebyggende tiltag, herunder tiltag, der er nævnt i bilag 1.

Stk. 2. Derudover skal der ved vurderingen efter stk. 1 lægges 
vægt på, om andre påvirkninger i arbejdsmiljøet øger risikoen 
for sikkerhed eller sundhed ved stor arbejdsmængde og tidspres. 
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Vurdering af psykisk arbejdsmiljø 
- er der en sikkerheds- og/ eller sundhedsmæssig risiko 
forbundet med arbejdet? 

Hvordan er balancen mellem krav og ressourcer i 
arbejdet? 

• Forekomst: Omfang og karakter af påvirkningen 
(hvordan, hvor ofte, hvor længe, hvem)? 

• Forebyggelse: Er påvirkningen forebygget effektivt? 
• Er der nogle arbejdsmæssige konsekvenser? 

ALTID en konkret vurdering af aktuelle og konkrete 
forhold 

Fo 

Konsekvenser? 

t 
<:9Q/ Arbejdstilsynet 



FOREKOMST 
Omfanget af SAT 
• Højt arbejdstempo? Mulighed for pauser?
• Overarbejde?
• Hele arbejdsdagen/alle ugens dage?
• Hvor længe har det staet 0 pa? 0 
• Er der udsigt til det fortsætter?

Karakteren af SAT 
• Store opgaver?
• Mange (samtidige) opgaver?
• Korte deadlines?
• Mange afbrydelser?

Andre påvirkninger som 
øger risikoen 
• Høje krav til

koncentration,
opmærksomhed?

• Ansvar for andre
mennesker?

• Høje følelsesmæssige
krav?

• Uklare krav?
• Støj?
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Arbejdstilsynets reaktioner ift. 
psykisk arbejdsmiljø 

Strakspåbud (Betydelig fare) ➔ tilbud om dialog &
vejledning 

Påbud med frist (Helbredsrisiko) ➔ tilbud om dialog
& vejledning 

Undersøgelsespabu0 d (§ 2 1) 

Rådgivningspåbud (mobbepåbud) 

Afgørelse uden handlepligt (AUH) 

Aftaleforløb (Bestyrket mistanke) ➔ hjælp &
vejledning undervejs 

Skriftlige vejledninger 
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Skal vi dele viden? 
Tag fat i os ... 

Inger Wesenberg Sandgrav 
at@at.dk 
Tlf: 72208541 

Arbejdstilsynets Call Center 
Tlf:70121288 

Arbejdstilsynets hjemmeside 
at.dk 
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Tak for i dag
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