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Agenda 

Hvad er problemet?

hvorfor er det (stadig) et problem?

• Lederens udfordringer 

• Arbejdsmiljørepræsent og deres uddannelse

• Regulering af psykisk arbejdsmiljø

• Konsulenter/arbejdsmiljøprofessionelle

Hvor skal vi hen?
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Hovedfund - Ph.d. afhandling om arbejdsrelaterede psykiske 
lidelser
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Download Ph.d. afhandlingen via research gate: https://www.researchgate.net/publication/327777725_Work-
related_mental_disorders_A_quantitative_and_qualitative_investigation_of_employees_and_managers_experiences_at_the_workplace_and_in_the_Workers'_Compensation_System
Download Rapport via research gate: 
https://www.researchgate.net/publication/328996332_PROJEKT_ARBEJDSSKADESYSTEM_Hvordan_oplever_medarbejdere_anmeldt_med_en_erhvervssygdom_det_danske_arbejdsskadesystem
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Hvad er problemet?

• Mangler der indsatser?

• Er der for mange indsatser?

• Både – og?

• Andre perspektiver 
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”Jeg har en medarbejder som er 
ekstrem dedikeret til sit arbejde, 
meget detaljeorienteret, helt vild god performer, den bedste kollega der findes, 
altid overskud til at hjælpe, 
har altid overskud til at deltage i projekter. 
Hun er verdens bedste mor, 
dvs. hun vil altid gerne hente sine børn kl. tre, 
de skal ikke være i institutionen for længe. 
Når hun holder børnefødselsdag 
skal hun altid lave hjemmelavet boller, 
altid lave hjemmelavet marmelade, 
de holder ikke fødselsdag 1 gang, 
de holder 3 gange fordi først kommer 
børnehave, venner og familien…
Hun skal i hvert fald fast hver torsdag 
besøge sine bedsteforældre på 
plejehjemmet. Hun går ned med stress..” (Leder, forsikringsbranchen)

Mellemledere overladt til sig selv  



Arbejdsmiljørepræsentanter sjældent involveret
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Ladegaard, Skakon & Netterstrøm (2018). Projekt Arbejdsskadesystem. Rapport for Arbejdsmiljø Forsknings fonden
Ladegaard, Langer & Netterstrøm (2012). Copework- Copestress Workplace study, Rapport fra Bispebjerg Hospital  

https://www.researchgate.net/publication/328996332_PROJEKT_ARBEJDSSKADESYSTEM_Hvordan_oplever_medarbejdere_anmeldt_med_en_erhvervssygdom_det_danske_arbejdsskadesystem
https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/arbejds-og-miljoemedicinsk-afdeling/forskning/forskningsprojekter/psykisk-arbejdsmilj%C3%B8/Documents/Rapport over Copework-projektet.pdf


Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse - risikerer at gøre 
mere skade end gavn 

1. Ingen sikring af ikke viden/kompetencer 
indenfor psykisk arbejdsmiljø 

2. Afgørende mangler i nuværende evaluering

”Hvordan har uddannelsen forberedt dig på hvilken 
rolle du som arbejdsmiljørepræsentant eller leder har 
i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø?”

3.  Ingen kvalitetskrav til supplerende 
arbejdsmiljøuddannelser

Ladegaard et al. 2016. Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse svigter det psykiske arbejdsmiljø —
kvalitetsløft efterlyses. Tidsskrift for Arbejdsliv
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https://www.altinget.dk/artikel/lovpligtige-kurser-
svigter-psykisk-arbejdsmiljoe

https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/fors
ker-neergaard-skoejter-for-nemt-over-kritik-af-
arbejdsmiljoeuddannelsen

https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/109018
https://www.altinget.dk/artikel/lovpligtige-kurser-svigter-psykisk-arbejdsmiljoe
https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/forsker-neergaard-skoejter-for-nemt-over-kritik-af-arbejdsmiljoeuddannelsen
https://www.altinget.dk/artikel/lovpligtige-kurser-svigter-psykisk-arbejdsmiljoe
https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/forsker-neergaard-skoejter-for-nemt-over-kritik-af-arbejdsmiljoeuddannelsen


Kvalifikationskrav til underviserne på OAU 

• §17 i Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske 
arbejdsmiljøuddannelser (Arbejdstilsynet 2010b)

• Gennemgået underviserkursus af ni dages varighed. 

• Deltaget i en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, jf. § 1, eller i anden tilsvarende 
arbejdsmiljøuddannelse. 

• Erfaring med udførelse af praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde af en 
varighed på mindst ét år inden for de seneste fem år. For undervisere på 
arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer, skal der være tale om praktisk 
arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde inden for bygge- og anlægsområdet. 

• Gennemført en voksenpædagogisk uddannelse svarende til minimum 120 timer. 

• Relevant undervisningserfaring. 
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REGULERING: Forebyggelse ved arbejdsskadeanmeldelse?  -
AT & AES

Har Arbejdstilsynet været på 
inspektion på din arbejdsplads som 
følge af din anmeldelse? (N=433) 
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Ja Til dels Nej Ved ikke

6 % 2 % 61 % 31 %

437 partshøringer i 2017

https://www.djoefbladet.dk/artikler/2018/9/din-
arbejdsgiver-f-aa-r-din-version-i-indbakken.aspx

For virksomheder forsikrede 
gennem AES (obligatorisk for alle 

undtaget er offentlige arbejdspladser som kan 
være selvforsikrede)

Der er ikke økonomiske incitamenter, da 
forsikringspremien fastsættes pr brance og 
ikke pr. arbejdsplads hvis de har haft 
anerkendte erhvervssygdomme. 
Ulykkesområdet har potentielle økonomiske 
incitamenter, det er dog mit indtryk at dette 
ikke bruges systematisk ift. at sikre 
forebyggelse efter ulykker, på nuværende 
tidspunkt 

Download Ph.d. afhandlingen via research gate: 
https://www.researchgate.net/publication/327777725_Work-
related_mental_disorders_A_quantitative_and_qualitative_investi
gation_of_employees_and_managers_experiences_at_the_workpla
ce_and_in_the_Workers'_Compensation_System

https://www.djoefbladet.dk/artikler/2018/9/din-arbejdsgiver-f-aa-r-din-version-i-indbakken.aspx
https://www.djoefbladet.dk/artikler/2018/9/din-arbejdsgiver-f-aa-r-din-version-i-indbakken.aspx
https://www.researchgate.net/publication/327777725_Work-related_mental_disorders_A_quantitative_and_qualitative_investigation_of_employees_and_managers_experiences_at_the_workplace_and_in_the_Workers'_Compensation_System


Alvorlige begrænsninger i Arbejdstilsynet regulering af 
Psykisk arbejdsmiljø

• Partsaftaler (13 %) & Arbejdsmiljøcertificeringer (8 %)– reguleres ikke af 
Arbejdstilsynet (Rigsrevisionen 2015)

Aftale (Metodeudvalgets anbefalinger)

• 1) forhold der IKKE direkte eller indirekte vedrører den enkeltes 
arbejdsfunktion 

• Er der nogen som vil sige noget

Yun Ladegaard, Janne Skakon, Bo Netterstrøm. Psykisk Arbejdsskade - Illusionen om den forbyggende indsats. Tidsskrift for 
Arbejdsliv. Marts 2016. 

Rigsrevisionen (2015) Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø
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• 2 af samme type fra samme halvår fra samme arbejdsplads 

http://www.nyt-om-arbejdsliv.dk/images/pdf/2016/nr1/tfa1_2016_107_123.pdf
http://www.rigsrevisionen.dk/media/2027691/tilsyn-med-det-psykiske-arbejdsmiljoe.pdf


Det store grå marked af konsulenter 

Autoriserede arbejdsmiljørådgivere 

• Der skal kun være en medarbejder, som opfylder kravene for hvert af 
de ansøgte autorisationsområder. 

• Danmark er det eneste land i Norden og Nordeuropa som ikke har en 
arbejdsmiljøuddannelse på masterniveau.

Madsen & Hasle 2017: Tiden er inde til en arbejdsmiljøuddannelse for professionelle. Ingeniøren.  
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‘Hjælp med stress’
4.15 mio. resultater

https://ing.dk/artikel/kronik-tiden-inde-arbejdsmiljoeuddannelse-professionelle-209144


Psykisk Arbejdsmiljø – drukner vi i suppen pga. inkompetence?
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Arena for forebyggelse af sygefravær 
Ladegaard Y & Skakon J (2018) Arena for forebyggelse af sygefravær. 
Tilpasset efter Loisel P et al. (2005) i Journal of Occupational Rehabilitation 

Behov for en opskrift som 
bygger på viden, ‘ingredienser’ 
der passe sammen og 
koordinerede arbejdsgange 
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Læs mere i Ph.d. afhandling og rapport 

Bogen kan bestilles hos Jurist- og Økonomforbundets Forlag: 
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Tak for opmærksomheden
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Anbefalinger ift. arbejdspladserne

• Styrk uddannelsen af 
arbejdsmiljørepræsentanter og 
arbejdsmiljølederne

• Arbejd med systematisk kortlægning 
og forebyggende tiltag ift. det 
psykosociale arbejdsmiljø

• Sørg for, at arbejdspladser har adgang 
til kompetent rådgivning og hjælp

• Giv adgang til relevant behandling og 
støtte i ’tilbagevenden til arbejdet’-
processen
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Anbefalinger ift. Arbejdsskadesystemet

• Sikre, at medarbejdere med arbejdsskadeanmeldelser forstår 
arbejdsskadesystemet (forsikringsselskab, AES, fagforeninger, 
læger/psykologer)

• Sikre, at det står klart, hvordan en anmeldelse sættes i bero

• Undersøg risikoen for utilsigtede virkninger af partshøringer (af 
arbejdsgivere)

• Brugervenlige spørgeskemaer
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