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Netguide til et bedre arbejdsmiljø
I relation til arbejdsmiljø vil internettet ofte være din hurtigste adgang til relevant viden
og værktøjer. Med denne netguide finder du nemt frem til de arbejdsmiljøadresser på
internettet, som er særligt væsentlige at kende.

Arbejdsmiljø på www.dsr.dk

På www.dsr.dk finder du DSR´s arbejdsmiljøfaglige stof. På portalens forside finder du
’Arbejdsmiljø’ ved at klikke på menuoversigten i venstre side og herefter på ’Løn og arbejdsvilkår’. Arbejdsmiljøsiderne er tilgængeligt for alle. På siderne finder du også links
til andre websider og materialer om arbejdsmiljø.
Hvis du er arbejdsmiljørepræsentant (AMiR), kan du også finde ’AMiR-kompasset’ allernederst på menuoversigten. AMiR-kompasset indeholder information og tilbud, som
er forbeholdt AMiR. Er du arbejdsmiljørepræsentant, så husk at tilmelde dig nyheder
fra AMiR-kompasset. Det gør du via oversigten under ’Medlemskab’, ’ Selvbetjening’ og
dernæst opdatere din profil.

Centrale arbejdsmiljøaktører
www.at.dk
Arbejdstilsynet (AT) er den danske tilsynsmyndighed på arbejdsmiljøområdet. AT udarbejder bl.a. regler og vejledningsmateriale til virksomhederne. Alle regler, bekendtgørelser og vejledninger kan læses online. På www.at.dk kan du også finde information om
Arbejdsmiljøtemaer, APV mm.
www.aes.dk
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en offentlig myndighed, som træffer afgørelser i
arbejdsskadesager. På www.aes.dk kan du bl.a. finde procedurer for erhvervssikringens
behandling af arbejdsskadesager.
www.amr.dk
Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsmarkedets parter drøfter og samarbejder
om et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Rådet rådgiver desuden beskæftigelsesministeren.

Viden og metoder – især målrettet social- og sundhedssektoren
BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA)
består af repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, herunder også
DSR. BFA Velfærd og Offentlig administration udarbejder information, branchevejledninger, kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udvikler og gennemfører en lang række oplysnings- og uddannelsesaktiviteter.

www.arbejdsmiljoweb.dk
Her findes materiale målrettet hele den offentlige sektor, herunder BFA Velfærd og
Offentlig administrations materialer, som specifikt retter sig mod social- og sundhedssektoren. Foruden det generelle materiale er der også henvisninger til BFA Velfærd og
Offentlig administrations emnespecifikke hjemmesider:
www.forflyt.dk
God praksis og vejledninger i sikre og sunde forflytninger.
www.etsundtarbejdsliv.dk
Her finder du masser af viden om psykisk arbejdsmiljø, herunder om forebyggelse af
stress/udbrændthed, social kapital, mobning, konflikter mv. samt en række metoder til
at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Forskning og formidling
www.arbejdsmiljoforskning.dk
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udfører strategisk forskning og
medvirker til at sikre den størst mulige koordinering af den danske arbejdsmiljøforskning. Her finder du viden om forskningsprojekter, udgivelser, ’gå hjem’ møder etc.
www.arbejdsmiljoviden.dk
Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA) er en del af NFA og et nationalt formidlingssted for
viden om arbejdsmiljø. Her finder du viden fra virksomheder, fra projekter samt forskningsbaseret viden. VFA har bl.a. fokus på emner indenfor fysisk arbejdsmiljø, psykosocialt arbejdsmiljø og arbejdsulykker.
www.arbejdsmiljobutikken.dk
Arbejdsmiljøbutikken er en online butik, hvor du kan købe informationsmateriale om
arbejdsmiljø. I butikken finder du bøger, pjecer, film, spil, uddannelsesmaterialer mv. I
butikken kan man også oprette abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø.

Andre specifikke hjemmesider
www.vold-som-udtryksform.dk
En hjemmeside om vold og voldsforebyggelse på jobbet. En bred vifte af artikler, kurser,
redskaber osv.
www.mentalsundhed.dk
På sitet finder du værktøjer og viden om, hvordan I på arbejdspladsen kan styrke mental sundhed på arbejdspladsen og mindske mentale helbredsproblemer. Det handler
om at skabe trivsel på arbejdspladsen, fastholde medarbejdere i arbejde og/eller lette

vejen tilbage til arbejdet efter langtidssygemelding pga. mentale helbredsproblemer.
’Sammen om mental sundhed’ er et partnerskab mellem en række offentlige institutioner og arbejdsgiver og arbejdstagerorganisationer m. fl.

Internationalt
www.europe.osha.eu.int/OSHA
Det europæiske arbejdsmiljøagenturs hjemmeside med masser af viden om arbejdsmiljø. Findes også i en dansksproget udgave.

Faglige organisationer
www. ftf.dk
På FTF´s hjemmeside finder du arbejdsmiljøfagligt stof og også jævnligt opslag om
kurser mv. med arbejdsmiljøfagligt indhold.
www.sundhedskartellet.dk
På Sundhedskartellets hjemmeside kan du også finde information om arbejdsmiljø,
herunder diverse udgivelser.
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www.vpt.dk
vpt.dk (Viden på Tværs) formidler lederes og medarbejderes fælles erfaringer med personalepolitik og arbejdsmiljø. KL og Forhandlingsfællesskabet står bag hjemmesiden.

