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Hvordan gode erfaringer fra de særlige tilsynsind-

satser indbygges i det risikobaserede tilsyn 

 

 

 Baggrund 

Arbejdstilsynet konstaterer på det risikobaserede tilsyn ikke lige så mange proble-

mer i forhold til psykisk arbejdsmiljø og muskel-skelet-besvær sammenlignet med 

de særlige tilsynsindsatser.  

 

Arbejdstilsynet har udviklet en metode  -  Udvidede Risikobaserede Tilsyn (URT) - 

hvorved gode erfaringer fra de særlige tilsynsindsatser (herunder de særlige tilsyns-

indsatser i forhold til psykisk arbejdsmiljø) er indbygget i det risikobaserede tilsyn 

fra januar 2016. Dermed vil Arbejdstilsynet også fremover have et særligt fokus på 

psykisk arbejdsmiljø og muskel-skelet-besvær, selvom de særlige tilsynsindsatser 

bortfalder.  
 

Hvilke gode erfaringer fra de særlige tilsynsindsatser indbygges i det risiko-

baserede tilsyn? 

Følgende gode erfaringer fra de særlige tilsynsindsatser indbygges i det risikobase-

rede tilsyn: 

• målrettede tilsyn gennemføres i udvalgte, særligt belastede brancher 

• ekstra fokus på muskel-skelet-besvær og psykisk arbejdsmiljø, som er kom-

plekst at afdække 

• tilsynene gennemføres af tilsynsførende, der har fået en særlig brancherettet 

undervisning som supplement til den brancherettede viden og erfaring, som de 

tilsynsførende i forvejen har fået i forbindelse med deres gennemførelse af al-

mindelige risikobaserede tilsyn 

• muligheden for at planlægge det grundige og målrettede tilsyn på forhånd 

• der er afsat ekstra tid til et grundigt og målrettet tilsyn (til fx at observere flere 

arbejdsprocesser og gennemføre flere gruppesamtaler) 

• der afholdes møder med nogle juridiske enheder (fx kommuner) - for at erfa-

ringer og læring fra enkelte produktionsenheder (fx skoler) spredes til flere 

 

Hvad er formålet med de udvidede risikobaserede tilsyn? 

Formålet med de Udvidede Risikobaserede Tilsyn er at gøre en ekstra grundig og 

målrettet indsats for at afdække eventuelle arbejdsmiljøproblemer vedrørende mu-

skel-skelet-besvær og psykisk arbejdsmiljø. Samtidig skal tilsynene motivere virk-

somhederne til at løse problemerne, og de skal understøtte, at erfaringer og læring 

spredes. 

 

Hvilke virksomheder er omfattet? 

Denne særligt grundige og målrettede afdækning sker på virksomheder af en vis 

størrelse, der i forvejen er udvalgt til risikobaseret tilsyn. I 2016 foregår de udvide-

de risikobaserede tilsyn på virksomheder inden for følgende udvalgte brancher, 



 

2 

som er belastede pga. enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold til det 

psykiske arbejdsmiljø eller overbelastning i forhold til muskel-skelet-besvær: 

 Hospitaler 

 Døgninstitutioner og hjemmepleje 

 Bygge- og anlægsbranchen 

 Rengøring 

 Restauranter og barer 

 Transport af passagerer 

 Undervisning 

 

Hvad sker der i praksis? 

I korte træk betyder metoden, at det almindelige risikobaserede tilsyn udvides med 

en særlig grundig og målrettet gennemgang af psykisk arbejdsmiljø og muskel-

skelet-besvær, sådan at de tilsynsførende kan afdække og reagere på eventuelle ar-

bejdsmiljøproblemer. Den grundige afdækning vil som udgangspunkt ske på et til-

synsbesøg, der ligger efter det indledende, almindelige risikobaserede tilsyn. 

 

Ofte vil den tilsynsførende kunne bruge det indledende, almindelige risikobaserede 

tilsyn til at planlægge den efterfølgende grundige afdækning af psykisk arbejdsmil-

jø og muskel-skelet-besvær. Den tilsynsførende kan fx sørge for at aftale med virk-

somheden, at de relevante personer er til stede, eller at det efterfølgende tilsyn sker 

på et tidspunkt, hvor særligt relevante arbejdsfunktioner udføres. 

 

De udvidede risikobaserede tilsyn gennemføres af tilsynsførende, der har fået en 

særlig brancherettet undervisning. 

 

Udover at afdække arbejdsmiljøproblemer på de udvalgte virksomheder, vil der 

også blive lagt vægt på, at erfaringer og læring fra tilsyn på én produktionsenhed 

(fx en skole) kan spredes til andre tilsvarende produktionsenheder. Derfor afsættes 

der også tid til, at Arbejdstilsynet kan holde møder med nogle juridiske enheder (fx 

kommuner), der omfatter flere produktionsenheder, således at der kan ske en 

spredningseffekt.  


