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Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant
Et godt arbejdsmiljø og muligheden for at kunne yde en faglig kvalitet i
arbejdet, som man er tilfreds med, har stor betydning for sygeplejerskers
jobtilfredshed og arbejdsglæde.
Sygeplejerskers arbejdsmiljø er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads.
Alligevel viser et overordnet billede, at sygeplejersker har en meget stor
arbejdsmængde, højt arbejdstempo og høje følelsesmæssige krav i arbejdet,
når man sammenligner med andre danske lønmodtagere.
I Dansk Sygeplejeråd arbejder vi for at sikre de bedst mulige betingelser for
arbejdsmiljøet. Det gør vi ved at holde Dansk Sygeplejeråds viden opdateret
om sygeplejerskers arbejdsmiljø. En viden, vi får fra arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og medlemmer, som vi mødes med, men også
fra fx spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmer. Den viden bringer
vi i spil alle de steder, vi kan, fx i dialoger med politikere på Christiansborg,
politisk valgte i regioner og kommuner og arbejdsgivere inden for de ansættelsesområder, hvor sygeplejersker typisk arbejder.
Samtidig ved vi også, at de mennesker, der arbejder på en konkret arbejdsplads og kender arbejdet og de lokale forhold, er dem, der er bedst til at
gennemføre forbedringer af arbejdsmiljøet. Du er som arbejdsmiljørepræsentant en nøgleperson i det arbejde.
I Dansk Sygeplejeråd vil vi gerne bidrage til, at du kan varetage dit hverv
bedst muligt. Denne pjece er tænkt som en introduktion til rollen som arbejdsmiljørepræsentant, og den giver svar på spørgsmål, du måske har som
nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant.
Vi vil også gerne fremover kunne give dig information, tilbyde dig uddannelse
og rådgive dig på arbejdsmiljøområdet. Derfor er det vigtigt, at du registrerer
dig som arbejdsmiljørepræsentant på hjemmesiden dsr.dk/medlem/skift-form
Dansk Sygeplejeråd byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant,
og vi ser frem til samarbejdet. Når vi alle står sammen – arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, ledere, medlemmer og faglig organisation
– kan vi opnå den størst mulige styrkelse af arbejdsmiljøet.
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Hvad er min rolle?
Som arbejdsmiljørepræsentant repræsenterer du dine kolleger, og ofte vil
det være både sygeplejersker og andre faggrupper. Du er ikke alene om at
varetage arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Du indgår i en arbejdsmiljøgruppe sammen med en ledelsesrepræsentant, og jeres gruppe udgør
kernen i det daglige arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen. I arbejdsmiljøgruppen omtales lederen som arbejdsleder.
En arbejdsplads kan have flere arbejdsmiljøgrupper, som hver dækker et
afgrænset område, så arbejdsmiljøorganisationen kan løse opgaverne på en
tilfredsstillende måde i forhold til:
• ledelsesstrukturen
• øvrige strukturer, fx geografisk adskilte enheder og størrelse
• arbejdsmiljøforholdene, bl.a. arbejdets art, farlighed, risici og positive
arbejdsmiljøfaktorer
• særlige ansættelsesformer, fx blandede vagter
• andre hensyn, der påvirker arbejdsmiljøopgaverne.
Arbejdsmiljøloven udgør den lovgivningsmæssige ramme i arbejdsmiljøarbejdet og skal medvirke til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Hvordan foregår valg af arbejdsmiljørepræsentant?
Som sygeplejerske skal du have været ansat i minimum seks måneder for
at kunne blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Der kan dog efter aftale
med arbejdsgiver dispenseres for det.
Som arbejdsmiljørepræsentant er du valgt af og blandt alle medarbejdere
indenfor det område, du skal dække (typisk en afdeling eller et arbejdsområde). Valgperioden er to år, med mindre arbejdsmiljøorganisationen
aftaler, at valgperioden forlænges til fire år. Du kan ikke frasige dig hvervet i
valgperioden. Dine kolleger kan heller ikke bede dig trække dig fra hvervet,
medmindre parterne (arbejdsgiver, du og kolleger) er enige om det.
Er du fraværende på grund af orlov eller sygdom i en sammenhængende
periode på fire måneder eller mere, er det muligt at vælge en ny arbejds-
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miljørepræsentant. Årsagen er, at der ikke er en suppleant for arbejdsmiljørepræsentanten, der kan træde ind i hvervet.
Du er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af dine forhold på
samme måde som tillidsrepræsentanterne og følger ligeledes de tillidsrepræsentantregler, der er aftalt via DSR. Hvis du er i tvivl om, hvad der
gælder for dig, kan du kontakte din lokale DSR-kreds.
Anmeld, at du er blevet valgt
Det er vigtigt, at din arbejdsgiver bliver orienteret om, at du er valgt, da
din beskyttelse indtræder herefter. Det er også vigtigt, at du orienterer
DSR, fordi vi så kan sende dig relevant information om aktiviteter og
uddannelsestilbud.
Du kan anmelde eller afmelde dit hverv som arbejdsmiljørepræsentant på
dsr.dk/medlem/skift-form

Hvordan organiseres arbejdsmiljøarbejdet på
arbejdspladsen?
Hvis I er 10 eller flere medarbejdere på arbejdspladsen, skal arbejdsmiljøarbejdet være organiseret og sat i system. Det kan ske ved at etablere en
arbejdsmiljøorganisation, som det er beskrevet i arbejdsmiljøloven.
Er i 35 eller flere ansatte på din arbejdsplads, skal arbejdsmiljøorganisationen mindst bestå af 2 niveauer:
• et operationelt niveau bestående af en eller flere arbejdsmiljøgrupper
• et strategisk niveau bestående af et eller flere arbejdsmiljøudvalg.
Hvis der er aftalt MED-struktur på arbejdspladsen, skal principperne for
dannelse af arbejdsmiljøgrupper fremgå af den lokale MED-aftale. Aftalen
kan du finde på arbejdspladsen – spørg eventuelt din leder eller tillidsrepræsentant.
Det er vigtigt at understrege, at en MED-aftaler ikke sætter arbejdsmiljøloven
ud af kraft, men blot skaber mulighed for en anden organisering.
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Hvad er mine daglige opgaver?
I arbejdsmiljøloven finder du en overordnet beskrivelse af arbejdsmiljøgruppens daglige opgaver.
Du kan også bruge nedenstående liste, så du kan lave en mere konkret og
detaljeret opgavebeskrivelse af din funktion. Det er vigtigt, at din opgavebeskrivelse er tilpasset arbejdets karakter og arbejdsprocesserne på din
afdeling eller i dit område.
Som minimum har arbejdsmiljøgruppen følgende opgaver:
Planlægningsopgaver
Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages i planlægningen af:
• ændringer i arbejdets organisering
• udvidelse eller ombygning af arbejdsområdet/afdelingen
• anskaffelse eller ændringer af tekniske hjælpemidler eller maskiner, fx
indførelse af ny teknologi
• indkøb af stoffer og materialer.
Kontrolopgaver
Arbejdsmiljøgruppen har til opgave at kontrollere, at:
• arbejdet, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder er tilrettelagt og bliver udført arbejds- miljømæssigt forsvarligt
• de ansatte får effektiv oplæring og instruktion i at kunne udføre arbejdet
arbejds- miljømæssigt forsvarligt
• tekniske hjælpemidler og maskiner er indrettet og bruges arbejdsmiljømæssigt forsvarligt
• stoffer og materialer kun bruges ved arbejdsprocesser og metoder, der
effektivt sikrer de ansatte mod unødige påvirkninger.
Arbejdspladsvurdering (APV)
På alle arbejdspladser skal der være udarbejdet en arbejdspladsvurdering
(APV). En APV er en systematisk kortlægning af alle de arbejdsmiljøproblemer,
der er på en arbejdsplads, og en plan for, hvordan de skal løses og af hvem og
hvornår. APV kan også bruges som redskab til at forebygge, at arbejdsmiljøproblemer opstår i forbindelse med ændringer i arbejdet eller rammerne herfor.
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Den seneste APV kan hjælpe dig til at få et godt overblik over status for
arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.
Kravene til APV er blandt andet, at den skal:
• være skriftlig og tilgængelig for alle på arbejdspladsen
• ajourføres, når der sker ændringer i arbejdsmetoder eller arbejdsgange,
dog mindst hver tredje år
• indeholde en kortlægning, vurdering, prioriteret handlingsplan og en
opfølgning.
Arbejdsmiljøgruppens opgaver i APV-arbejdet er at deltage i:
• identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene
• vurdering af arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet
• beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne
• prioritering og opstilling af handlingsplan
• gennemførelse af og opfølgning på handlingsplanen.
Vær opmærksom på, at APV’en også skal indeholde en vurdering af arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet.
Du kan læse mere i Arbejdstilsynets vejledning D.1.1-3 om Arbejdspladsvurdering, som du finder på Arbejdstilsynets hjemmeside www.amid.dk.
Undersøgelser
Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i undersøgelser af arbejdsulykker,
sundhedsskader samt tilløb til ulykker. Gruppen skal også arbejde med at
forebygge, at den samme arbejdsulykke opstår igen.
Se afsnittet om arbejdsulykker og anmeldelse af arbejdsskader på side 14.
Involveringsopgaver
Arbejdsmiljøgruppen skal også:
• orientere arbejdsgiver/arbejdsmiljøudvalg/MED om væsentlige arbejdsmiljøforhold og de arbejdsmiljøproblemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke
selv kan løse
• deltage i alle aktiviteter om beskyttelse af de ansatte, forebygge risici samt
inddrages i løsningen af nye arbejdsmiljøproblemer
• informere om, hvad der er hensigtsmæssige praksisser og procedurer på

8

arbejdsmiljøområdet, så den enkelte medarbejder bliver bevidst om egen
og andres sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
Opgaver på strategisk niveau
Som arbejdsmiljørepræsentant kan du stille op og blive valgt til at sidde i et
eller flere arbejdsmiljø-/ MED-udvalg på din arbejdsplads.
Her varetages de overordnede arbejdsmiljøopgaver, der som minimum
består i at:
• planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.
Udvalget skal iværksætte de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de
ansatte samt aktiviteter til at forebygge risici
• kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom
• deltage i hele processen vedrørende planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning samt ajourføring af arbejdspladsens APV
• deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse
• rådgive arbejdsgiveren i spørgsmål om arbejdsmiljøet, løsninger og
arbejdsmiljøarbejdet samt om, hvordan arbejdsmiljø integreres i arbejdspladsens strategiske ledelse og daglige drift
• sørge for, at årsager til ulykker og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og at der iværksættes foranstaltninger for at forhindre gentagelse
• holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod
arbejdsmiljørisici
• opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion,
som er tilpasset arbejdsforholdene og de ansattes behov, samt sikre kontrol af, at instruktionerne overholdes
• rådgive arbejdsgiveren om arbejdspladsens kompetenceudviklingsplan
– se eventuelt side 18.
• sørge for, at der udarbejdes en plan over arbejdsmiljø-/MED-organisationens opbygning med oplysning om medlemmer og sørge for, at de ansatte
bliver bekendt med planen.
Årlig arbejdsmiljødrøftelse
Arbejdsmiljø-/MED-udvalget skal også gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor udvalget:
• tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det
kommende år
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• fastsætter, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer
og mødeintervaller
• vurderer, om det foregående års mål er nået
• fastsætter mål for det kommende års samarbejde.
På mange større arbejdspladser er der ansat arbejdsmiljøprofessionelle,
som koordinerer arbejdsmiljøarbejdet på udvalgsniveauets vegne.
Samarbejde med andre tillidsvalgte
Det er en god idé at arbejde sammen med tillidsrepræsentanten på din
arbejdsplads. Især når det gælder arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø,
fx i forhold til organiseringen af arbejdet, planlægningen af arbejdstiden og
samarbejdet i afdelingen. Du kan også danne netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen, så I kan give hinanden inspiration
til arbejdsmiljøarbejdet.
Læs mere om din rolle og opgaver på www.arbejdsmiljoweb.dk under menuen ”Arbejdsmiljøarbejdet”.

Hvilke politikker og aftaler bør jeg kende?
Foruden arbejdsmiljølovgivningen influerer overenskomster, lokalaftaler (fx
vedrørende arbejdstid, frivilligt ekstraarbejde m.v.), personalepolitikker og
EU-aftaler på arbejdsmiljøgruppens virkefelt. Du er derfor nødt til at kende
overenskomsternes bestemmelser om arbejdsmiljø, typisk i form af ’aftale
om trivsel og sundhed’. I den forbindelse er tillidsrepræsentanterne gode
samarbejdspartnere for dig som arbejdsmiljørepræsentant.
Overenskomster og aftaler indeholder typisk bestemmelser om:
• gennemførelse af trivselsmålinger
• redegørelser for sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde
• retningslinjer for udarbejdelse af handleplaner i forbindelse med APV
• retningslinjer for indsats mod stress
• retningslinjer for indsats mod vold, mobning og chikane.
Aftalerne kan også indeholde hensigtserklæringer omkring indflydelse på
egne opgaver og om at mindske forekomsten af natarbejde og afhjælpe
gener ved natarbejde.
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Du kan finde trivselsaftalerne på AMiR-kompasset på dsr.dk dsr.dk/
amir-kompasset/viden-og-vaerktoejer

Fokusområder for arbejdsmiljøgruppen
Arbejdsmiljøgruppen skal have fokus på de vigtigste arbejdsmiljøproblemer, der er inden for deres funktionsområde. Nedenfor kan du læse mere
om nogle af de risikofaktorer, som DSR finder væsentlige i sygeplejerskers
arbejdsmiljø. Du kan også besøge Arbejdstilsynets hjemmeside på www.
amid.dk. Her finder du de såkaldt brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, fx
’Døgninstitutioner og hjemmepleje’ og ’Hospitaler’.

Psykisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø er et af de emner, der diskuteres mest på arbejdspladserne. Det er samtidig en af de store udfordringer for dig som arbejdsmiljørepræsentant.
Psykisk arbejdsmiljø handler om samspillet mellem mennesker og arbejde,
og om de faktorer, der påvirker mennesker psykisk i arbejdet.
Inden for sundhedssektoren ved vi, at problemerne ofte opstår i forbindelse med:
• arbejdets organisering, fx forholdet mellem opgaver, ansvar og kompetence
• arbejdstidsplanlægning, herunder skiftende vagter og vagtbelastningen
• kollegial og ledelsesmæssig støtte
• arbejdspres
• vold, trusler og krænkende handlinger
• samarbejdet, herunder det tværfaglige samarbejde
• forandringer
• uddannelse og udvikling
• kommunikationen.
Der er sjældent kun en enkelt årsag til, at arbejdet bliver belastende. Ofte
er det en kombination af flere faktorer. Belastningerne kan medføre symptomer som træthed, mangel på engagement, frustrationer mv. samt i sidste
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ende føre til stress og udbrændthed. Derfor er det vigtigt, at du i høj grad
lytter, når dine kolleger ønsker sig forbedringer i arbejdsmiljøet.
Du kan læse mere om emnet på dsr.dk/arbejdsmiljø. Her finder du også
information om, hvordan du håndterer det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdspres
Sygeplejerskers arbejdspres er højt og ligger markant højere sammenlignet
med landsgennemsnittet for øvrige lønmodtagere i Danmark, når vi måler
på arbejdsmængden og arbejdstempoet. Arbejdspres opstår, når kravene til
det arbejde, der skal udføres, bliver for store i forhold til de ressourcer, som
er rådighed. Det kan skyldes flere ting, bl.a. mangel på tid, personale, faglige
kompetencer, erfaring, viden, arbejdsredskaber eller hjælp og støtte fra
leder eller kollegaer.
Når arbejdspresset bliver for stort, kan det få konsekvenser for både kvaliteten af det arbejde, der skal udføres, og for den enkelte sygeplejerskes helbred.
Arbejdspres er derfor et tema i det psykiske arbejdsmiljø, som det er væsentligt, at arbejdsmiljøgruppen arbejder med at håndtere og forebygge, så arbejdet kan udføres fagligt forsvarligt og kollegaerne ikke bliver syge af stress.
Selv om I har mange arbejdsopgaver og oplever stort tidspres, er der en
række faktorer og løsninger i det psykiske arbejdsmiljø, der kan medvirke
til, at arbejdspresset opleves som mindre belastende. Du kan som arbejdsmiljørepræsentant overveje at bringe nogen af de løsninger i spil, eventuelt
sammen med TR. Det drejer sig fx om:
• hjælp og støtte i arbejdet fra ledelsen og kollegaer
• tydelige arbejdsgange og klare roller
• fælles prioriteringer ved travlhed og afstemte forventninger til kvalitet
• sikring af den nødvendige information til at klare arbejdet, særligt i forbindelse med forandringer
• fokus på kompetenceudvikling
• systematisk introduktion og oplæring af nyansatte kollegaer
• indflydelse på forandringsprocesser
• fagligt forsvarlige normeringer.
Læs mere på dsr.dk/fokuspåarbejdspres
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Personløft
Mange sygeplejersker og andre ansatte i sundhedssektoren kommer til skade i
ryg og lænd på grund af personforflytninger. Det er derfor, vigtigt at I i arbejdsmiljøgruppen arbejder med at minimere belastningerne. Det kan ske ved at
ændre arbejdsstedets indretning eller arbejdets organisering. Det kan også
gøres gennem effektiv oplæring og instruktion i bl.a. brug af hjælpemidler og
forflytningsteknikker. Kulturen på arbejdspladsen spiller en rolle, fx i forhold til
at være to personer i forflytningssituationer, hvor det er nødvendigt.
Du kan finde mere om indretning af arbejdspladsen, arbejdets organisering og korrekt forflytningsteknik på www.forflyt.dk og hos Videncenter for
Arbejdsmiljø på www.amid.dk under ’Viden og forebyggelse’.

Stikskader
Der sker forsat mange stikuheld i sundhedssektoren, og der er stadig en
massiv underrapportering. Alle medarbejdere skal kunne udføre deres arbejde, så de undgår stikuheld og dermed risiko for at blive smittet. På arbejdspladsen skal medarbejderne derfor være orienteret om smitterisici, sikre
arbejdsrutiner og forholdsregler i tilfælde af stikuheld. Arbejdsmiljøorganisationen spiller en central rolle i dette arbejde, og du bør have særligt fokus
på jeres rutiner, arbejdsteknikker og mulighed for at anvende fx kanyler med
sikkerhedsanordning, så I kan forebygge stikuheld.
Alle stikskader på arbejdspladsen bør registreres. Hver gang, der sker et
uheld, er der en opgave i at beskrive, hvorfor det opstod. Registrering medfører, at det bliver lettere at lave forebyggende tiltag.
Du kan læse mere om forebyggelse af stikskader på www.stikboksen.dk.

Hudbelastninger
Hudlidelser hører til blandt de hyppigste arbejdsbetingede lidelser på det
danske arbejdsmarked, og ansatte i sundhedsvæsenet er særligt udsatte.
Eksem og allergi som følge af arbejdet kan medføre svære gener i det daglige
arbejde og kan i nogle tilfælde kræve jobskifte, fx til andet erhverv.
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Som sygeplejerske er de hyppigste hudbelastninger:
• vådt arbejde, hyppig håndvask, hånddesinfektion og fugtigt miljø under
handsker
• allergi, fx i forbindelse med brug af latexhandsker
• kontakt med kemiske produkter og visse lægemidler.
Det er muligt at forebygge gener og hudlidelser. I APV-indsatsen bør I afdække de hudbelastende risikofaktorer i arbejdet og drøfte mulige løsninger for
at mindske eksponeringen.
Her skal I bl.a. være opmærksomme på at:
• vælge de rigtige handsker til arbejdet
• vaske og desinficere hænder korrekt
• pleje huden med creme.
Du kan læse den nyeste viden om sund hud og arbejdsmiljø, valg af handsker, vask, hudpleje mm. på BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø, Velfærd og
Offentlig Administrations (BFA’s) særlige hjemmeside www.sund-hud.dk

Hvordan samarbejder jeg med DSR omkring
arbejdsskader?
Selv med en forebyggende indsats er det svært at undgå, at der sker arbejdsskader i dit arbejdsområde. En arbejdsskade kan blive en stor belastning for
den tilskadekomne – både menneskeligt og økonomisk.
Det er derfor vigtigt at tage hånd om din kollega, som er kommet til skade,
bl.a. ved at følge op på ulykken. I DSR tilbyder vi medlemmer hjælp til at føre
en arbejdsskadesag. Du kan henvise en sygeplejerskekollega til den lokale
DSR-kreds for yderligere information om hjælp.
Læs mere her www.dsr.dk/arbejdsskader

Ulykker
Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde arbejdsulykker inden ni dage efter
første fraværsdag. Som en del af arbejdsmiljøgruppen kan du hjælpe den til-
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skadekomne med at sikre, at skaden anmeldes korrekt. Hvis du er i tvivl om
anmeldelsesproceduren på din arbejdsplads, kan du kontakte din daglige
arbejdsmiljøleder eller arbejdspladsens HR-/arbejdsmiljøenhed.
En del arbejdspladser har udarbejdet interne anmeldelsesblanketter. Du
skal være opmærksom på, at en intern anmeldelse ikke sikrer, at ulykken
bliver anmeldt til Arbejdstilsynet og forsikringsselskab/Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring. Ulykken skal anmeldes til Arbejdstilsynet, hvis ulykken
medfører uarbejdsdygtighed i mindst én dag udover den dag, ulykken sker.
Ulykken skal også anmeldes til arbejdsgivers forsikringsselskab/ Arbejdsskadestyrelsen, hvis der forventes erstatning efter ulykken eller sygefravær
i mere end fem uger grundet ulykken. Vær opmærksom på, at de fem ugers
sygefravær tæller, selv om fraværet ikke indtræder umiddelbart efter ulykken. For at få refusion for behandlingsudgifter, fx fra psykolog eller fysioterapeut, skal ulykken anmeldes til forsikringsselskab og anerkendes.
Ulykken kan anmeldes til forsikringsselskab/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indenfor ét år fra ulykkesdatoen.
Det er vigtigt, at arbejdspladsen har en procedure, så skadelidte er helt klar
over, om ulykken udelukkende er registreret internt, eller om ulykken er
anmeldt til Arbejdstilsynet/ forsikringsselskab/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Du skal være opmærksom på, at ulykken skal analyseres af arbejdsmiljøgruppen for at forhindre gentagelse.

Erhvervssygdomme
Arbejdsbetingede lidelser (også kaldet erhvervssygdomme) er også arbejdsskader. Det er sygdomme forårsaget af (ofte længevarende) påvirkninger fra arbejdet.
Arbejdsbetingede lidelser er karakteriseret ved, at der er:
• en arbejdsmæssig påvirkning, der har en karakter og et omfang, der gør
sygdommen sandsynlig
• en sammenhæng mellem påvirkning fra arbejdet og sygdom
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• undersøgelser om udbredelse i befolkningen, der bekræfter en sammenhæng
• overbevisende rapportering af tilfælde, der er konstateret ved lægeundersøgelser
• en betydelig overhyppighed af sygdommen blandt personer, som er udsat
for denne påvirkning, i forhold til personer, som ikke er udsat.
Læger og tandlæger, som formoder eller konstaterer, at der er tale om en
arbejdsbetinget lidelse, har pligt til at anmelde det.
Arbejdspladsen, arbejdsmedicinsk klinik eller den enkelte medarbejder har
også mulighed for at anmelde.
Er du i tvivl om eksempelvis sagsgangen i forbindelse med anmeldelsen,
kan du eller den tilskadekomne via henvendelse til den lokale DSR-kreds
få hjælp fra DSR centralt, hvor der er ansat arbejdsskadekonsulenter til at
rådgive medlemmer, som har fået en arbejdsskade.

Solidaritetsfonden
Medlemmer af DSR, som er kommet i akutte økonomiske vanskeligheder
som følge af sygdom eller lignende, og hvor det offentlige kun yder lidt eller
ingen støtte, har mulighed for at søge DSR’s Solidaritetsfond om et økonomisk tilskud. Tilskuddet bliver fx givet til dækning af autoriseret psykologbehandling. Man kan søge støtte fra Solidaritetsfonden på en særlig blanket.
Den finder du på www.dsr.dk/solidaritetsfonden. Det er vigtigt, at du gør
dine kolleger opmærksomme på denne mulighed.

Hvor meget tid har jeg til arbejdsmiljøarbejdet?
Du skal udføre arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant i din arbejdstid.
Din arbejdsgiver skal sørge for, at du har den fornødne tid til rådighed til at
varetage dine opgaver. Hvor meget tid, du har brug for, er derfor en konkret
vurdering og forhandling med din arbejdsgiver ud fra bl.a.:
• hvor stort og mangeartet område arbejdsmiljøgruppen dækker, herunder
flere matrikler
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•
•
•
•

forestående arbejdsmiljøopgaver
arbejdets karakter
arbejdsprocesserne
den risiko, der er i arbejdet.

Hvis du har problemer med at få den fornødne tid, kan du kontakte den
lokale tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant eller den lokale DSRkreds, som kan hjælpe dig med at forhandle spørgsmålet.
For at komme godt i gang som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant er det
vigtigt, at du aftaler med din leder, hvor meget tid du konkret kan bruge på
funktionen. Her kan du tage udgangspunkt i de opgaver, arbejdsmiljøgruppen skal løse ifølge arbejdsmiljølovgivningen/den lokale MED-aftale og den
konkrete situation på din afdeling eller i dit område. Se side 7 om arbejdsmiljøgruppens opgaver.
I den forbindelse er det en god idé at udarbejde en funktionsbeskrivelse
for hvervet som arbejdsmiljørepræsentant på netop din afdeling eller i dit
område.

Hvilken uddannelse kan jeg få?
Du har ret til at bruge tid på uddannelse, så du bliver bedre rustet til at varetage arbejdsmiljøarbejdet.
Du har som minimum ret og pligt til at deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, hvor du får en grundlæggende viden om arbejdsmiljøarbejdet.
Uddannelsen bliver betalt af din arbejdsgiver, som også skal sørge for, at du
bliver tilmeldt hos en godkendt udbyder.
Du skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed indenfor tre måneder efter valget. Derudover skal du tilbydes
en supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til to dages varighed i
dit første funktionsår. Du skal have uddannelsen tilbudt og have mulighed
for at starte inden for de første ni måneder efter valget. Uddannelsen skal
gennemføres i arbejdstiden.
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Herefter har du og arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen krav på at få
tilbudt 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år. Din arbejdsgiver skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for
arbejdsmiljøgrupperne vedrørende den supplerende uddannelse. Planen
skal tage afsæt i arbejdspladsens arbejdsmiljøbehov.
Derudover har du ret til at erhverve dig den fornødne viden og uddannelse
til at kunne varetage funktionen. Også i den forbindelse er der tale om en
konkret vurdering af, hvad der er tilstrækkeligt.
Eventuelle udgifter til uddannelse eller andre arbejdsredskaber skal dækkes
af arbejdspladsen. Hvis der opstår uoverensstemmelser om niveauet for
fornøden viden og uddannelse, og hvornår og i hvilket omfang arbejdsgiver
skal dække udgifter i forbindelse med dine aktiviteter som arbejdsmiljørepræsentant, kan du kontakte din tillidsrepræsentant/lokale kreds.
Du har på lige fod med dine kolleger ret til at deltage i kurser og efter-/videreuddannelse, selv om du også deltager i uddannelse i forbindelse med hvervet som arbejdsmiljørepræsentant.

Hvilke uddannelser/temadage udbyder Dansk
Sygeplejeråd?
I DSR bestræber vi os løbende på, både centralt og i kredsene, at udvikle
aktiviteter og uddannelser, der kan støtte dig i arbejdsmiljøarbejdet og i din
rolle som arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads.
For at skabe overblik og systematik i vores kompetenceudviklingstilbud til
dig, har vi udviklet en strategisk ramme for organisatorisk kompetenceudvikling, som giver dig et overblik over DSR’s uddannelsestilbud.
Er du ny arbejdsmiljørepræsentant, er de første trin i din kompetenceudvikling i
DSR-regi en introduktionsdag i din kreds samt grunduddannelsen ’Styrk din rolle
som AMiR’, som er DSR´s overbygning på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Uddannelsen er målrettet sygeplejerskernes arbejdspladser, og den giver dig mulighed for at arbejde brancherettet med arbejdsmiljø og komme mere i dybden
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med din funktion som arbejdsmiljørepræsentant. Derudover får du rig mulighed
for at etablere netværk og udveksle erfaringer med andre sygeplejersker, som
ligeledes er arbejdsmiljørepræsentanter, fx om din rolle, opgaver og vilkår som
arbejdsmiljørepræsentant og håndtering af konkrete arbejdsmiljøproblematikker.
Når du har gennemført grunduddannelsen, har du mulighed for at deltage i
andre uddannelsestilbud rettet mod den kompetente arbejdsmiljørepræsentant. Læs mere om DSR´s kompetenceudviklingstilbud dsr.dk/tr-kompasset/
din-kompetenceudvikling
Som et led i din kompetenceudvikling udbyder din lokale DSR-kreds sideløbende en række møder og aktiviteter for dig som arbejdsmiljørepræsentant.
Tjek derfor tilbuddene i din kreds.

Udviklingsretning for arbejdsmiljørepræsentanter
Du er som arbejdsmiljørepræsentant en afgørende nøgleperson i indsatsen
for et godt arbejdsmiljø. Derfor mener DSR, at der er behov for at styrke din
mulighed for at påvirke arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
I DSR’s ’Udviklingsretning for arbejdsmiljørepræsentanter’ sætter vi fokus på
de nødvendige ressourcer, vilkår og kompetencer, der skal sikre, at du som
arbejdsmiljørepræsentant kan udføre hvervet inden for facetterne:
• sundt og sikkert arbejdsmiljø
• attraktive arbejdspladser
• strategi, systematik og udvikling
• faglighed og arbejdsmiljø.
’Udviklingsretning for arbejdsmiljørepræsentanter’ finder du under ’ Viden
og Værktøjer på dsr.dk/amir-kompasset

Hvordan er Dansk Sygeplejeråds struktur?
DSR består af et centralt kontor i København og fem kredse, der matcher
regionerne. Derudover består DSR af Studerendes Landssammenslutning,
SLS, og af Lederforeningen.
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Såvel centralt som i kredsene sidder der medarbejdere med specifik viden
om arbejdsmiljø. Centralt er der også arbejdsskadekonsulenter, der bl.a. kan
hjælpe dig eller din sygeplejerskekollega med at rådgive og anke i arbejdsskadesager.
Den daglige politiske ledelse af DSR bliver varetaget af hovedbestyrelsen i
overensstemmelse med de love og beslutninger, som DSR’s kongres har truffet. Det er på den måde hovedbestyrelsens ansvar at sikre politikudvikling
og sammenhæng i organisationens virke.
Du kan læse om hovedbestyrelsens sammensætning og DSR´s vision på dsr.
dk>Om DSR

Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø
I 2018 vedtog Dansk Sygeplejeråds kongres et holdningspapir om arbejdsmiljø: ’Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø’. Et væsentligt element i
holdningspapiret er, at sygeplejerskers arbejdsmiljø skal være sikkert og
sundt, både fysisk og psykisk. Skal det lykkes, er det væsentligt, at vi står
sammen – både medlemmer, tillidsvalgte, ledere og DSR. I holdningspapiret
er der formuleret tre holdninger, som vi arbejder med som ’ledetråde’:
• sygeplejersker skal have mulighed for at udføre et godt arbejde, som skaber faglig stolthed, trivsel og arbejdsglæde
• arbejdsmiljøproblemer angår hele arbejdspladsen og skal løses i fællesskab – også når problemerne rammer individuelt
• ledelser i sundhedsvæsenet skal have bedre rammer og vilkår for retningsgivende ledelse med fokus på arbejdsmiljø.
Du kan finde holdningspapiret på dsr.dk, søg på ’6 klare holdninger’

Hvordan får jeg nyheder som arbejdsmiljørepræsentant?
DSR har en række tilbud og værktøjer, du kan få glæde af. Se disse på
AMiR-kompasset på hjemmesiden dsr.dk/amir-kompasset
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På DSR’s hjemmeside kan du tilmelde dig en nyhedsservice, så du er sikker på
at få de nyeste informationer og tiltag på arbejdsmiljøområdet på mail. Du skal
gå ind under fanebladet “Min side”. Når du er logget ind, kan du under overskriften “Min profil” vælge, hvilke nyheder du ønsker at få tilsendt på mail.
Husk også at tilmelde dig din lokale kreds´ nyhedsservice for arbejdsmiljørepræsentanter.

Hvordan kan jeg få visitkort?
Du kan gratis bestille visitkort, som du kan dele ud til bl.a. dine kollegaer
og samarbejdspartnere. Bestil dine visitkort på AMiR-kompasset på dsr.dk.
under ’Viden og Værktøjer’ finder du link til at bestille visitkort.

Hvordan kan jeg samarbejde med min lokale
DSR-kreds?
Din lokale DSR-kreds er din primære samarbejdspartner i DSR i forhold til
arbejdsmiljørepræsentantarbejdet. Her kan du få råd, vejledning og støtte
af de faglige konsulenter og lokale politikere, der har arbejdsmiljø som
ansvarsområde.
Kreds Hovedstaden hjemmeside: dsr.dk/kredse/hovedstaden
Sjællands hjemmeside: dsr.dk/sjaelland
Kreds Syddanmarks hjemmeside: dsr.dk/syddanmark
Kreds Midtjyllands hjemmeside: dsr.dk/midtjylland
Kreds Nordjyllands hjemmeside: dsr.dk/nordjylland

Hvor kan jeg finde mere information og viden?
Dine opgaver, rettigheder og pligter som medlem af arbejdsmiljøgruppen
kan du læse mere om på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk. Se bl.a.
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• Bekendtgørelse nr. 1084 af lov om arbejdsmiljø - 19. september 2017 - med
senere ændringer
• Bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed
og sundhed
• At-vejledning F.3.3-1 om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med
mindst 35 ansatte - januar 2016
• At-vejledning F.3.7-2 om Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af
arbejdsmiljøorganisationen – januar 2016
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