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LOVGIVNINGEN OM DEN ÅRLIGE 
ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 - 15. oktober 2010 

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

§ 3. I virksomheder med 1-9 ansatte er der ikke pligt til at oprette 

arbejdsmiljøorganisation, jf. dog § 7. 

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal i disse virksomheder sørge for, at 

samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted. Samarbejdet 

sker ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, 

eventuelle arbejdsledere og de øvrige ansatte.



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

LOVGIVNINGEN OM DEN ÅRLIGE 
ARBEJDSMILJØDRØFTELSE
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§ 4. Arbejdsgiveren i virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation skal hvert år i samarbejde med de 
ansatte og eventuelle arbejdsledere gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor deltagerne

1.tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år,

2.fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå,

3.vurderer, om det foregående års mål er nået,

4.fastlægger mål for det kommende års samarbejde og

5.drøfter, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.
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STORT ARBEJDSPRES

1. Afdækning

2. Konsekvenser

3. Tiltag
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STORT ARBEJDSPRES
AFDÆKNING – TJEKLISTE

APV, trivselsmåling eller andre undersøgelser som har afdækket problemets 

omfang

Mange opgaver i forhold til ens arbejdstid

Mange nye opgaver – hvilke og tyngden i dem

Mange akutte opgaver – hvilke og hvornår

Mange forstyrrelser 

Mange administrative opgaver

Hyppige spidsbelastninger

Hvor lang tid har det stået på

Andet
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2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

STORT ARBEJDSPRES
KONSEKVENSER

Arbejdet

• Fejl i opgaverne - UTH

• Opgaver der ikke bliver udført

• Overarbejde

• Klager fra patienter

• Manglende mulighed for at holde pauser

Personligt

➢ Bekymret før man møder ind

➢ Social samvær nedprioriteres

➢ Sygefravær

➢ Taler meget med den bedre halvdel om arbejdet

➢ Moralsk stress 

➢ Søvnbesvær
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STORT ARBEJDSPRES
TILTAG

❑ Dokumentation

❑ Prioriteringer

❑ Tilstrækkelig instruktion og oplæring

❑ Klarhed over forventningerne til arbejdet( Opgaverne)

❑ Funktionsbeskrivelse

❑ Information

❑ Fordeling af opgaver

❑ Færre opgaver til den enkelte

❑ Indflydelse på af eget arbejde

Det er et arbejdspladsproblem - og ikke dit problem

Derfor kan det kun løses i fællesskabet – årlig arbejdsmiljødrøftelse 


