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Indledning

Denne bog er frugten af mange års arbejde med at hjælpe mennesker som 
har oplevet problemer med deres psykiske arbejdsmiljø.
Erfaringerne viser, at det er vigtigt med tidligst mulig indsats for at opnå de 
bedst mulige resultater for den/de involverede. 

Som hjælper og vejleder er det din opgave at give trøst og lindring til den ”nød-
stedte”, samtidig med at du skaffer dig overblik og adskiller følelser fra fakta.
Det forhold, at en person har det dårligt og er dybt ulykkelig, er nødvendigvis 
ikke det samme som, at det er berettiget at klandre andre eller at rejse en sag.

Den professionelle hjælper viser forståelse og har empati, samtidig med at 
man klarlægger hvad der er fakta, og gør sig en række overvejelser om, på 
hvilke måder det er muligt at få løst sagen på den bedst mulige måde.
Såkaldte retfærdige løsninger findes sjældent på dette område, men alene 
det forhold, at man understøtter og vejleder en ”nødstedt” kollega, kan være 
det som gør, at pågældende kommer godt igennem forløbet.

Indholdet er udtryk for, hvordan HK/Kommunal anbefaler at man i praksis kan 
arbejde med at løse spørgsmål og tvister omkring det psykiske arbejdsmiljø.

Om brug af bogen
Tanken med Grønspættebogen er ikke at den skal læses fra begyndelse og 
til sidste side, men der er tale om en opslagsbog, hvor man kan  få korte og 
præcise svar på spørgsmål, om hvad man kan gøre omkring f.eks. mob-
ning, chikane, misbrug af ledelsesretten, sygefravær og stress mv..
Når du søger at få belyst et emne så tag udgangspunkt i indholdsforteg-
nelsen / registret forrest i bogen.
Spørgsmål omkring denne bog kan rettes via mail til arbejdsmiljøkonsulent 
Niels Jakobsen, niels.jakobsen@hk.dk .

HK/Kommunal Januar 2013
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Tidlig indsats

Når du bliver kontaktet i spørgsmål omkring psykisk arbejdsmiljø, kan du 
typisk dele henvendelserne op i to hovedgrupper

 1.  Sagen er kørt helt af sporet, og det kræver at der omgående 
tages fat for at få udbedret og begrænset skaderne.

 2.  Du får henvendelser eller erfarer at noget ikke er helt som det 
burde være, men der er ingen akut sag.

I det sidste tilfælde er det en rigtig god idé, at du får talt med og rådgivet 
den pågældende, men også overvejer, på hvilke måder det er muligt med 
en forebyggende indsats.

Alle kommuner og regioner har personalepolitikker og retningslinjer om, 
at man ønsker gode, sunde og udviklende arbejdspladser, og der findes 
ingen steder hvor man ønsker, at det skal være dårligst muligt.
Opstår der uhensigtsmæssigheder, direkte urimeligheder eller for store 
belastninger på enkeltpersoner eller grupper, må man sørge for at arbejds-
giveren er/bliver vidende om, at tingene ikke kører helt som de skal.

Arbejdsgiveren i kommuner og regioner er de folkevalgte råd, men i daglig-
dagen er det borgmesteren, regionrådsformanden og den ledende direktør.
For at de kan rette op på noget, er det en forudsætning, at de er vidende 
om at tingene ikke fungerer hensigtsmæssigt.
Oftest lever arbejdsgiverne i kommuner og regioner i uvidenhed om at 
der er problemer i deres virksomhed, ligesom de ikke er vidende om hvori 
problemerne består.

Så et godt tiltag kan ofte være, hvis konflikter og enkeltsager er kørt fast 
nede i organisationen, at bringe dem op til arbejdsgiveren til en værdiprø-
velse. Alle erfaringer viser at urimeligheder mv. herefter stoppes og driften 
bringes i overensstemmelse med værdier, politikker og retningslinjer.

Ved en tidlig indsats i forhold til beslutningstagerne er der større mulighed 
for at få reel indflydelse og få indgået aftaler som løser nogle problemstil-
linger, medens det ofte er begrænset hvad der kan gøres, når en ledelse 
har besluttet sig.



5

FAKTA og FØLELSER

Når et medlem henvender sig for at få hjælp omkring sit psykiske arbejds-
miljø, skal man huske at det ofte er svært for dem, og at de har skullet 
overvinde meget hos sig selv, inden de endelig har taget sig sammen til at 
kontakte dig.

Det gælder uanset om der er tale om stress, trusler, vold chikane eller mob-
ning.

Din opgave er at vise forståelse for og anerkende at pågældende er i en 
vanskelig situation, og som hjælper skal du gennem din samtale med 
pågældende, og indhentning af yderligere oplysninger, finde rede på hvad 
der er fakta i den pågældende sag, og om der overhovedet er en sag at gå 
videre med.

Når medlemmet fortæller om sine oplevelser, vil følelser fylde meget og 
fakta kun lidt. Det er din opgave at få fakta frem, samtidig med at der er 
plads til medlemmets følelser.

Skab ro og gå kronologisk frem

Oplysningerne vil ofte komme hulter til bulter, og her kan tidslinjen og en 
spørgeramme være et godt værktøj, fordi du ikke er afhængig af at få op-
lysningerne i den rigtige rækkefølge.
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Forslag til grundspørgsmål 
(skemaet udfyldes løbende under samtalen)

 1. Hvornår blev du ansat?

 2. Uddannelses- og beskæftigelsesmæssig baggrund mv.

 3. Hvad er din beskæftigelse pt.?

 4. Hvornår begyndte det at gå galt?

 5.  Var der en bestemt begivenhed, hændelse, person eller  
andet der ændrede situationen?

 6. Hvad skete der?

 7. Hvem var involveret?

 8. Hvad har du eller andre gjort for at få løst problemet?

 9. Er arbejdsgiveren (chefen) vidende om, at der et problem?

 10.  Er det noget, som alene vedrører dig, eller er der andre lig-
nende tilfælde?

 11.  Hvis pågældende er syg/sygemeldt, så spørg om der forelig-
ger nogle lægelige vurderinger i sagen.

Hvis du anvender denne spørgeteknik, går kronologisk frem og anvender 
tidslinjen, vil du få dannet dig et overblik over sagen, og du kan derefter 
beslutte, hvad der kan gøres for at hjælpe pågældende.
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Eksempel på tidslinje
 
Leders navn: __________________  Navn:  __________________________

 Cpr-nr.: __________________________
Tidligere beskæftigelse  Arbejdsplads: ____________________
og uddannelse:  Overenskomst: ___________________
______________________________ Løn: ____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Øvrige bemærkninger:
______________________________
______________________________

Ansat 
som

assistent
Skifter

forvaltning

Består 
diplom-

uddannelsen

Sygemeldt
p.g.a. 
stress

Udsat 
for

overfald
Ny 

chef

Sygemeldt
p.g.a. 
stress

Påtænkt
afskedigelse

1/1 1989 1/1 1995 maj 2000 1/8 2008 14/5 2012 1/10 2012 1/12 2012 20/1 2013
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Hvad skal man tåle?

Et ansættelsesforhold stiller særlige krav til alle parters adfærd.

Den adfærd, som måske er acceptabel i det private rum, er ikke nødven-
digvis acceptabel hvor der består et ansættelses-/tjenesteforhold.

På en arbejdsplads har ingen ret til at opføre sig dårligt eller genere kol-
leger eller medarbejdere.

På en arbejdsplads har alle krav på at blive godt behandlet.

Derfor skal ingen ansatte under nogen form tåle chikanøs eller urimelig 
behandling.

En chikanør kan handle ansvarspådragende, misbruge sit ansættelses-
forhold og udover den skade man påfører andre, bringe sit eget ansættel-
sesforhold i fare.

Til ledere stilles der særlige krav til adfærd.

En leder er ikke privat i arbejdstiden. Alle handlinger udføres på vegne af 
arbejdsgiveren og er dermed omfattet af arbejdsgiveransvaret.

Der er ingen lov som foreskriver, at man som leder/arbejdsgiver skal opføre 
sig ordentligt, men domspraksis og de ansættelsesretlige fremstillinger 
indeholder alle udsagn om en arbejdsgivers forpligtigelse til at behandle de 
ansatte anstændigt.

Fra de ansættelsesretlige fremstillinger kan nævnes:

Ole Hasselbalch anfører i Ansættelsesretten (2. udgave 1997) side 936 f, 
at arbejdsgiveren må behandle arbejdstageren med respekt og takt.

Ruth Nielsen anfører i Lærebog i Arbejdsret (7. udgave, 1998), side 249, at 
arbejdsgiveren og dennes repræsentanter over for personalet har pligt til at 
vise passende og sømmelig opførsel.
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Lars Svenning Andersen anfører i Funktionærret (2. udgave, 1998), side 
181 f, og 188 f, at arbejdsgiveren er forpligtet til at behandle funktionæren 
i overensstemmelse med de krav, man kan stille til rimelig og sømmelig 
behandling af medarbejdere.

Som det klart fremgår, skal en ansat alene tåle at blive godt behandlet.
I forbindelse med udøvelse af ledelsesretten er der klare grænser for, hvad 
der er tilladelig kommunikation og adfærd.

”Bageriet”
Opstår der en uenighed imellem en leder og en medarbejder, og lederen 
afslutter uenigheden med ”kan du ikke tåle lugten i bageriet”, så er der 
tale en trussel imod den ansatte, og her går lederen klart udover, hvad der 
er en tilladelig måde at afslutte en uenighed på, idet den afsluttes med en 
trussel.

Afsluttes en uenighed på denne måde og man er truende overfor sine med-
arbejdere, er der klart tale om utilstedelig adfærd og dermed misbrug af 
ledelsesretten 

Misbrug af ledelsesretten er et særskilt overenskomstbrud, som, hvis 
det ikke kan løses ved en forhandling, skal behandles arbejdsretligt og 
kan medføre et bodsansvar.
 
Hvad skal man tåle – eller finde sig i?
Der kan ikke gives nogle klare rammer for hvad der er tilladelig adfærd, 
men hvis det der sker, af den enkelte opleves som krænkende og ikke 
sømmeligt, er man nået grænsen for det acceptable.

Eksempler på krænkende adfærd (og her er det alene fantasien, som sæt-
ter grænser):

• Udskælden af en medarbejder.
• Offentlig udskælden af en medarbejder.
• Offentlige irettesættelser.
• Hænge en person offentligt ud.
• Råber ad/efter en medarbejder.
•  Benytter sig af ukvemsord i kommunikationen, således at det bedre 

forstås!
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• Taler nedsættende til medarbejderen.
•  Hentydninger til anatomi f.eks. du tykke/tynde – med den store XX 

og hårfarve mv. 
 Det er klart når/fordi du er tysker!
• Gøre nar af en medarbejder.
• Nedsættende og ringeagtende tale. 
• Tydelig forskelsbehandling.
• Unødig kontrol.
• Det er klart, det er sådan, med den mand/kone du har!

Hvis det opleves, at en leder anvender en adfærd og kommunikation der 
kan betegnes som krænkende og ikke sømmelig, er der tale om utilstedelig 
adfærd.

Utilstedelig adfærd er et særskilt misbrug af ledelsesretten.

Hvis en leder har utilstedelig adfærd må det omgående stoppes, og det 
gøres mest effektivt ved at henvende sig til arbejdsgiveren. 

En sådan henvendelse skal altid ske via tillids-/arbejdsmiljørepræsentant 
eller en medarbejder i HK/afdelingen, og der må foreligge en helt klar skrift-
lig sagsfremstilling over, hvad der rent faktisk er passeret.

Det må i den efterfølgende dialog med arbejdsgiveren sikres, at der træffes 
de fornødne foranstaltninger og beslutninger, der bringer de utilstedelige 
forhold til ophør.

Herudover må det sikres, at arbejdsgiveren tager de fornødne tjenstlige 
skridt overfor den pågældende leder. 

Hvis det mod forventning ikke sker, skal sagen overdrages til central forhand- 
ling.
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Mobning
Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over 
længere tid, på grov vis udsætter andre personer for krænkende hand-
linger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

Problemet med mobning er, at det ofte starter i det små, f.eks. i forbindelse 
med en harmløs konflikt, som i sig selv ikke kan siges at være mobning. 
Men over tid bliver de mange bække små til en stor brusende å.

Mobning udspiller sig imellem to eller flere personer, hvor der er en uba-
lance i magtforholdet mellem de involverede parter. De negative handlinger 
der bliver udført er gentagne og vedvarende. Det er specielt ubalancen i 
forholdet mellem parterne der adskiller mobning fra konflikter og frustra-
tioner. Magtforholdet er ikke baseret på den formelle magt, men på den 
reelle magt. Således sker der også mobning af ledere, hvor det er med-
arbejderne, der mobber.

I mobningsforholdet er der ofte det særlige, at der ud over ”offer” og ”bøddel” 
også er ”vidner”. Og ”vidnerne” er medansvarlige, så længe de ikke griber ind.

Ledere indtager ved mobning en særstatus hvis de misbruger den mu-
lighed der er for magtudøvelse, som er forbundet med lederhvervet.

Eksempler på mobning

• Tilbageholdelse af nødvendig information.
• Udelukkelse af fællesskabet ”Silent treatment”.
• Negativt kropssprog.
• Kolleger går, når man kommer ind i kaffestuen.
• Undlader at spørge om man vil med til frokost.
• Flytter væk, når man sætter sig i kantinen eller ved mødebordet.
•  Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på 

samtale.
• Nægter at uddanne en kollega.
•  Når der spørges om hjælp er man, ud fra såvel det talte som krops-

sproget, ikke i tvivl om, at man nu igen er til meget stor ulejlighed.
• Sårende bemærkninger, bagtalelser og latterliggørelser.
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•  Krænkende ytringer om fysiognomi, beklædning, børn og ægte-
fæller mv.

• Nedvurdering af offerets job, arbejdsindsats eller kompetencer.
• Drillerier.
• Nedvurdering på grund af alder eller køn.
• Fysiske overgreb.
• Sabotage af offerets ejendele.
•  Sabotage af PC’er, telefon og andre værktøjer som er en forudsæt-

ning for at kunne udføre arbejdet.
•  Usaglig behandling/beslutninger fra lederside om f.eks. ansvar, op-

gaver og fratagelse af ”goder”.
 •  Hvis mobning ledelsesmæssigt tages op, så er det noget som of-

feret har misforstået!

Chikanørerne arbejder ofte meget systematisk, og kan, f.eks. i forbindelse 
med at mobningsofferet eller chefen får indkaldt til et møde for at få stop-
pet den dårlige adfærd, samlet give udtryk for, at ”det er noget som den 
pågældende har misforstået”, da der aldrig har været tale om mobning. De 
smyger sig af krogen og placerer ansvaret hos offeret.

Hvis chikanørerne får lov til det, har det oftest til følge at mobningsofferet får 
det endnu dårligere og bryder sammen.

Mobning kan ske på mange måder og forudsætter ikke altid, at man er 
fysisk til stede, men kan også ske via de elektroniske medier, på hjemme-
sider, facebook, mails og sms.

Alle kommunale og regionale arbejdspladser skal være omfattet af retnings- 
linjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og 
håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af mobning i tilknytning til 
udførelsen af arbejdet.

Mobning gør os svage
Mobning gør ikke kun ondt på sjælen – det kan også gøre fysisk skade, 
ved at nedsætte kroppens evne til at frigive energi til sine depoter.

Konsekvensen kan være, at den mobbede ikke får dækket sit daglige 
energibehov og dermed bliver ude at stand til at løse hverdagens opgaver, 
såvel på arbejdet som privat.
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De psykiske stressreaktioner som følge af mobning er hos offeret typisk 
modløshed, depression, angst, søvnproblemer, koncentrationsbesvær,  
irritabilitet og en tendens til at trække sig ind i sig selv. 

Disse reaktioner forhindrer offeret i at få opfyldt nogle helt grundlæggende 
menneskelige behov:
• Behovet for at høre til.
• Behovet for at opretholde sit selvværd.
• Behovet for at føle, at man har kontrol over sit eget liv.
• Behovet for en meningsfuld tilværelse.

Praktisk håndtering af mobning

• Få klarhed over, hvad der rent faktisk er foregået?
• Hvem har sagt/gjort hvad?
• Hvordan er det sagt? 
• Hvordan har kropssproget været?
• Hvem er chikanørerne?

Når der er klarhed over fakta, må der omgående rettes henvendelse til den 
relevante leder, og der skal etableres en dialog om hvordan pågældende 
med blandt andet anvendelse af retningslinjerne vil få stoppet mobningen 
og draget de fornødne konsekvenser.

Er pågældende leder ikke i stand til at klare denne opgave hurtigt og effek-
tivt, må man som tillidsvalgt søge beslutningstagere på et højere niveau.

Er lederen en del af konflikten skal man også søge afklaring og dialog med 
beslutningstagere på højere niveau.

Udover trivselsaftalen er mobning omfattet af bestemmelsen i Bekendt-
gørelse om arbejdets udførelse §9a, og efter arbejdsmiljølovens §16, 
skal arbejdsgiveren føre det fornødne tilsyn med, at der eksempelvis ikke 
foregår mobning.

Såfremt en leder medvirker til mobning, er der tale om misbrug af ledelses-
retten.
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Tjek retningslinjerne

Når man står overfor at skulle løse et problem omring psykiske arbejdsmiljø 
spørgsmål, er noget af det første man skal gøre, det er at tjekke de stedlige 
retningslinjer.

Alle kommuner og regioner skal have retningslinjer for hvordan man bla. 
håndterer:

• Stress
• Mobning
• Chikane
• Trusler og vold
• Sygefraværssamtaler
• Trivselsmålinger

Retningslinjers retskraft 

Retningslinjer skal være skriftlige.

Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at 
forsvare og anvende dem.

En retningslinje kan sidestilles med andre kollektive aftaler, herunder hen-
sigtserklæringer, som arbejdsgiveren er forpligtet til at handle efter, når 
beslutning træffes.

Såfremt arbejdsgiveren ikke følger aftalte retningslinjer vil det påhvile arbejds- 
giveren en bevismæssig forpligtelse til at godtgøre sine lovlige grunde til at 
handle anderledes end retningslinjen tilsiger.

Omkring retningslinjer eller hensigtserklæringer påhviler der parterne såvel 
moralsk som retlige forpligtelser hvis overholdelse kan påses af fagretlig vej 
– i sidste ende ved faglig voldgift og Arbejdsretten.

Det bemærkes, at det er arbejdsgiveren som har bevisbyrden for, at han 
har søgt at forholde sig som bestemmelsen tilsiger, eller der er tilstræk-
kelige grunde til ikke at gøre det.
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Retningslinjer skal overholdes

Som det fremgår har retningslinjer samme retskraft som andre kollektive 
aftaler og er bindende for parterne.

Såfremt retningslinjer ikke efterleves, må man meddele dette skriftligt til 
arbejdsgiveren. I dette tilfælde til en overordnet beslutningstager.

Såfremt man herefter ikke ønsker at efterleve de aftalte retningslinjer, må 
sagen overdrages til HK/afdelingen og HK/Kommunal til videre forfølgelse.

Retningslinjer på institutions eller arbejdsplads niveau 

Udover at medvirke til at fastlægge retningslinjer på området, har det øver-
ste medindflydelsesudvalg til opgave, at revidere og overvåge de vedtagne 
retningslinjer med henblik på at sikre, at de er effektive både i forhold til at 
forebygge problemer og til at håndtere sagerne når de opstår.

Der skal på arbejdsplads niveau være operative retningslinjer for hvordan 
man rent faktisk kan identificere, forebygge og håndtere problemerne.

Er der ikke udarbejdet retningslinjer på arbejdsplads niveau, har man ikke 
levet op til ”Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen” fra OK 2008, 
og der vil i yderste konsekvens være tale om aftalebrud og de heraf følgen-
de mulige konsekvenser.

Retningslinjer om stress på arbejdspladsen

Der skal være aftalt retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for 
at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejds-
betinget stress.

Hvis der er konstateret problemer med arbejdsbetinget stress, skal der 
tages skridt til at forebygge eliminere eller reducere det. Det er arbejds- 
givers ansvar at iværksætte passende foranstaltninger. Planlægningen af 
og gennemførelsen af disse tiltag skal ske med deltagelse af og i sam-
arbejde med de ansatte og/eller deres repræsentanter.

Ledelsen har en retlig forpligtelse til at beskytte sikkerheden og sundheden 
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for alle ansatte. Denne forpligtelse omfatter også problemer som følge af 
arbejdsbetinget stress i den udstrækning, dette medfører risiko for sik-
kerhed og sundhed. Alle ansatte har en generel forpligtelse til at anvende 
beskyttelsestiltag, der er fastsat af ledelsen.

Såfremt arbejdsgiveren ikke selv råder over den fornødne sagkundskab, for 
at kunne løse problemerne, er han forpligtet til at indhente ekstern sagkyn-
dig bistand med henblik på at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadig-
hed er fuldt forsvarligt.

Det bør løbende vurderes om vedtagne retningslinjer stadig er tilstrækkelige 
og nødvendige. Herunder om tiltagene medfører en effektiv udnyttelse af 
ressourcerne.

Sådanne tiltag kan for eksempel omfatte:

•  Ledelses- og kommunikationstiltag, som eksempelvis: Afklaring 
af virksomhedens mål og rollen for den enkelte ansatte. Sikring af 
tilstrækkelig ledelsesstøtte for den enkelte og for teams. Sikre sam-
menhæng mellem ansvar og kontrol over arbejdet, forbedring af 
arbejdsorganiseringen og arbejdsprocesserne, arbejdsbetingelser 
og arbejdsmiljø.

•  Efteruddannelse af ledelse og ansatte med henblik på at øge op-
mærksomheden og forståelsen af stress, dets mulige årsager og 
hvordan man håndterer stress, og/eller hvordan man håndterer 
ændringer.

Retningslinjer om vold, mobning og chikane på arbejdspladsen

Der skal være aftalt retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for 
at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten 
af vold, mobning og chikane i tilknytning til udførelse af arbejdet.

Arbejdsgiveren har efter dansk ret pligt til at beskytte medarbejderne mod 
vold, mobning og chikane på arbejdspladsen.

Forskellige former for vold, mobning og chikane kan påvirke arbejdsplad-
sen. De kan:
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• Være af fysisk, psykisk og/eller seksuel karakter
•  Være enkeltstående tilfælde eller mere systematiske handlingsmøn-

stre forekomme blandt kolleger, mellem overordnede og under-
ordnede medarbejdere eller udøves af tredjeparter, såsom klienter, 
borgere, patienter, elever osv.

•  Være fra mindre tilfælde af krænkende adfærd til mere alvorlige hand- 
linger, herudover lovovertrædelser der kræver indgreb fra offentlige 
myndigheder.

Vold, mobning og chikane er udtryk for uacceptabel opførsel fra en eller 
flere personer og kan antage mange forskellige former, heraf nogle lettere 
at udpege end andre. Arbejdsmiljøtiltag kan forebygge samt påvirke den 
vold, mobning og chikane, folk udsættes for.

Vold, mobning og chikane finder sted, når en eller flere medarbejdere eller 
ledere gentagne gange og bevidst udsættes for krænkelser, trusler og/eller 
ydmygelser i arbejdsrelaterede sammenhænge.

Vold, herunder fysisk og psykisk vold, finder sted, når en eller flere personer 
med det formål eller den virkning at krænke en ansats værdighed, hvilket 
påvirker vedkommendes helbred og/eller skaber dårligt arbejdsmiljø.

Risikoen for at blive udsat for vold, mobning og chikane på arbejdspladsen 
kan reduceres, såfremt man uddanner medarbejdere og ledere indenfor 
området.

Herudover skal arbejdsgiveren tage passende skridt overfor den forulem-
pede part, og tilbyde den skadelidte den nødvendige støtte og om nødven-
digt hjælp til at vende tilbage til arbejdet.

• Er der retningslinjer på arbejdspladsniveau?

• Har man efterlevet retningslinjerne?

• Hvad er årsagerne til at man ikke har fulgt retningslinjerne?

• Er ledere og medarbejdere uddannet i at håndtere problemerne?
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For store arbejdsmængder

Et af de problemer man ofte støder på er henvendelser om alt for store 
arbejdsmængder. Det er vigtigt, at man ikke bare svinger med og siger ”det 
er da også for galt”, men i stedet for med det samme går ind i en analyse 
af hvori problemet består.

Alt arbejde også service og myndighedsudøvelse i forhold til borgere og 
klienter kan måles/opgøres. Her udover er service og kvalitet nogle variable 
størrelser, som der kan skrues op og ned for.

En argumentation gående på, at ”sådan er det bare”, omkring arbejds-
mængder er useriøs og på ingen måde holdbar.

Lovgivningsmæssigt skal arbejdet udføres under forhold som er fuldt for-
svarlige.

Endvidere skal arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres således, at 
det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljømæssige hensyn skal tilgodeses ikke blot under arbejdet, men 
allerede på det tidspunkt hvor arbejdet planlægges og tilrettelægges.

Arbejdsgiveren er lovgivningsmæssigt forpligtet til at sikre, at der er over-
ensstemmelse imellem krav og ressourcer, og allerede på det tidspunkt 
hvor man eksempelvis etablerer en ny afdeling eller igangsætter nye tiltag, 
skal det sikres at der er balance imellem krav og ressourcer. (Arbejds-
miljølovens § 38)

Såfremt en leder erfarer, at der indenfor pågældendes ledelsesområde, er 
problemer med at løse opgaverne indenfor de tildelte ressourcer og krav til 
kvalitet og serviceniveau, er det lederens pligt at kontakte den øvre ledelse, 
for at få bistand til at løse problemet.

Ingen fast formel

Der findes ingen fast formel, et forskningsresultat eller lignende, som klart 
foreskriver, at ”så mange arbejdsopgaver er det forsvarligt at udføre”.
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Vær opmærksom på:

• Vi er som mennesker meget forskellige
•  Vi har forskellige erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige bag-

grunde
•  Arbejdspladserne og opgaverne er organiseret/strukturerer meget 

forskelligt i de enkelte kommuner og regioner
• En klient/borger/familie er ikke en standardiseret enhed
•  En sag og en sagsbehandling er ikke standardenheder og har  

varierende  kompleksitet 

Det er især problemerne med at sammenligne på tværs af opgaver, per-
soner og arbejdspladser der gør, at det er meget vanskeligt at udmelde 
fælles normer for mængden af arbejdsopgaver.

Derfor kan man ikke bare udmelde og vedtage, at en sagsbehandler kan 
varetage og magte 67 sager og en lægesekretær… 

Hvorvidt der er for meget arbejde eller ej, kommer altid an på en konkret vur-
dering af de rent faktiske forhold, som det pågældende arbejde udføres und-
er, og der må altid være tale om en vurdering af de samlede belastninger.

Opgørelse af arbejdsbelastningerne

Når man skal opgøre arbejdsbelastningerne må man hense til såvel kvanti-
tative som intellektuelle krav.

• Antal sager/klienter
• Sværhedsgrad og kompleksitet 
• Henvendelser, personlige, telefoniske, sms, mail, brev
•  Er der mulighed for planlægning af arbejdet, og kan arbejdet  

udføres uforstyrret
• Møder og øvrige administrative forhold
• Sammenhængen med øvrige administrative enheder
• Osv. …

For alle personerne i en afdeling må de samlede arbejdsmængder og  
belastninger opgøres.
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Ressourcerne

Efter at man har opgjort de samlede belastninger, skal de tilstedeværende 
ressourcer opgøres.
• Antal ansatte
•  Arbejdstimer
•  Hvilken ”form” er de ansatte i (her tænkes på stress og udbrændthed mv.)
• De ansattes uddannelse og erfaring på området
•  Gennemgang af de enkelte arbejdsopgaver og estimering af tidsfor-

brug. Her skal bla. henses til svær/mindre svær og uddannelse/og 
erfaring, hvorfor tidsforbruget vil være på en +/- skala

• Sygefravær, ferie, møder, uddannelse, kontrol funktioner
• Mulighed for vikarer og bistand fra andre?

Opgørelsen

Først når der er udarbejdet en udredning over de samlede belastninger og 
opgjort hvor mange ressourcer der rent faktisk er til stede er der baggrund 
for en seriøs drøftelse om hvorvidt der er tildelt tilstrækkelige ressourcer i 
forhold til de fastsatte servicemål og kvalitetskrav.
Hvis man vil løse f.eks. stressproblemer, som følge af for store arbejdsbelast- 
ninger, er det nødvendigt at gå ind at se på hele arbejdets organisering og de 
vilkår det udføres under, og ikke blot antal ansatte til et givet antal sager.

Drøftelsen med ledelsen
Som altid når man forhandler og drøfter mulige ændringer af forhold på en ar-
bejdsplads, er det vigtigt at man sikrer sig, at den ledelses modpart man for- 
handler med også er i stand til at træffe de fornødne beslutninger på virksom-
hedens vegne. Derfor skal en forhandlingsmodpart altid være på ”rette niveau”.
De håndtag man kan dreje på ved arbejdsbelastninger kan være:
•  Har medarbejderne de rette kompetencer 
•  Er værktøjerne/teknologien i orden
•  Fælles faglighed
•  Antallet af ansatte
•  Organiseringen af arbejdet
•  Serviceniveau
•  Kvalitet
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De samlede belastninqer:

Her er der tale om arbejdsbelastninger som f.eks.:

•   Hvor mange klienter der er og hvor meget tid der i gennemsnit skal 
bruges på en klient

•   Hvor mange personlige,skriftlige, mail og telefoniske henvendelser 
er der, og hvor lang tid tager de i gennemsnit

•   Hvor mange sager, opgaver, journaler osv. arbejdes der med og 
hvor lang tid tager de i gennemsnit

•  Møder og øvrige administrative funktioner - skønnet tidsforbrug

•  Interne servicefunktioner og ansvarsområder - tidsforbrug

Samlet tidsforbrug: _____________________________________

Hvilke ressourcer er der til rådighed:

•  Hvor mange ansatte er der på området

•   Hvor mange arbejdstimer er der ?, her skal der reduceres for 
sygefravær, pauser og uddannelse mv.

•  Mulighed for vikarer

•  Mulighed for hjælp fra andre

Samlede ressourcer til rådighed _________________

Difference    _________________

Her er det saglige grundlag for en forhandling.
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Arbejdsgivers ansvar

Arbejdsgiveren har retten til at lede og fordele arbejdet.

Med denne ret følger også det særlige arbejdsgiveransvar.

Arbejdsgiveren er overordnet set ansvarlig for arbejdsmiljøet på arbejds-
pladsen. Det er altså ledelsens ansvar, at arbejdet bliver udført under sikre 
og sunde forhold. Det betyder imidlertid ikke, at de ansatte er fritaget for 
ansvar. De har nemlig et ansvar for at medvirke til, at arbejdsforholdene er 
sunde og sikre.

Denne ansvarsfordeling bygger grundlæggende på, at det er arbejdsgive-
ren, der har forpligtelsen overfor det offentlige. Man kan sige, at lovgivers 
bagvedliggende tanke er, at når arbejdsgiveren har ansatte, er han også 
forpligtet til at passe på sine ansatte.

Arbejdsgiveren har pligt til at give den ansatte en tilstrækkelig og hen-
sigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde.
Arbejdsgiveren har også pligt til at føre et effektivt tilsyn med, at arbejdet 
rent faktisk også udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og 
at instruktionen følges.

Ledelsespligten

Traditionelt har man udelukkende talt om arbejdsgiverens ledelsesret. Han 
har imidlertid også en pligt til at lede.

I arbejdsmiljølovens § 15 er det f.eks. udtrykkeligt angivet, at arbejdsgiveren 
skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
fuldt forsvarlige.

Modstykket til ledelsesretten er således den pligt, arbejdsgiveren har til fak-
tisk at udøve ledelsesbeføjelserne. Heri ligger også, at arbejdsgiveren ikke 
kan skubbe den endelige afgørelse af de anliggender, i hvilke han forud-
sættes at træffe en beslutning, over på de ansatte selv. Ej heller kan han 
undlade overhovedet at træffe en beslutning, hvis dette påfører de ansatte 
problemer.
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Ved oplæring forstås:

En proces, hvor den ansatte tilegner sig viden og indøver færdigheder, 
så han/hun kan udføre sit arbejde. Oplæring skal være ”tilstrækkelig og 
hensigtsmæssig” efter arbejdsmiljøloven. Det betyder, at oplæringen skal 
gøre den ansatte i stand til at udføre arbejdet forsvarligt, så evt. risici, f.eks. 
stress og udbrændthed mv., der er forbundet med arbejdet, undgås eller 
bliver forebygget i den måde, arbejdet er planlagt og tilrettelagt på.

Ved instruktion forstås:

En besked eller ordre om, hvordan den ansatte skal udføre bestemte faser 
i sit arbejde – den vil typisk være målrettet og kortfattet. ”Tilstrækkelig 
instruktion” efter arbejdsmiljøloven betyder, at instruktionen skal give klar 
besked om, hvordan den ansatte skal håndtere situationer og belastninger, 
for at arbejdet kan udføres sikkert og sundt.

Ved tilsyn forstås:

Kontrol og dialog via besigtigelse af de ansattes udførelse af arbejdet. 
Tilsynet skal omfatte kontrol af, at arbejdet udføres, som det er planlagt og 
aftalt. ”Effektivt tilsyn” efter arbejdsmiljøloven betyder, at det skal kontrolleres, 
at arbejdet rent faktisk udføres på en farefri måde. F.eks. at man ikke er udsat 
for alt for store belastninger i arbejdet. Tilsynet indebærer også, at arbejds-
giveren skal påtale og rette evt. fejl og mangler i måden, arbejdet udføres på.

I sager hvor medarbejdere har været udsat for arbejdsbelastninger, som 
f.eks. har påført dem stress og måske udbrændthed, må det undersøges 
om arbejdsgiveren eller dennes repræsentant har levet op til:

1. Ledelsespligten.
2. Er der sket tilstrækkelig oplæring? 
3. Instruktionspligten? 
4. Har der været ført et effektivt tilsyn?

Har men en sag med et medlem, som er sygemeldt, og som påtænkes 
afskediget på grund af sygdom og heraf driftsmæssige forstyrrelser, er det 
meget vigtigt at finde ud af, hvorvidt sygdommen skyldes forhold og årsag-
er i arbejdet, eller det skyldes andre forhold.
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Er der handlet forsvarligt?

Såfremt en ansat har pådraget sig en skade, sygdom eller lidelse i forbind-
else med sit arbejde, må det vurderes, hvorvidt der fra arbejdsgivers side 
er handlet forsvarligt. Der kan f.eks. være tale om sygefravær på grund af 
stress, depression, udbrændthed og PTSD mv.. Der kan også være tale om 
fysiske skader.

En arbejdsbetinget skade kan dokumenteres ved lægeerklæring.

Når man står overfor en fysisk eller psykisk skadet, må det vurderes, hvor-
vidt arbejdsgiveren har handlet forsvarligt eller uforsvarligt.

Er der handlet uforsvarligt er det ansvarspådragende.

Husk, at alt hvad en chef/leder gør i tjenesten, ”gør man på vegne af arbejds-
giveren”, hvorfor det er arbejdsgiveren, der er den egentlige ansvarlige, og 
som kan drages til ansvar for handlingen.

Spørgsmål og overvejelser

•  Er der tale om enkeltstående handlinger/isoleret tilfælde, hvor en 
enkeltperson har overskredet regler, beføjelser og love?

•  Er der tale om at man ikke har sikret sine ansatte på en passende 
måde?

•  Har ledelsen været bekendt med, at der er forhold som ikke er i 
orden, kritisable eller sikre mv., men man har ikke gjort noget, eller 
tilstrækkeligt, for at ændre eller sikre forholdene?

Arbejdsbelastninger

Bliver en medarbejder sygdomsramt mv. på grund af for store arbejds-
belastninger (stress og udbrændthed mv.) og arbejdsgiver eller dennes 
repræsentanter er vidende om, at der er alt for store arbejdsbelastninger, 
og man af én eller flere årsager ikke har ønsket at gøre noget ved forhold-
ene, er der ikke handlet forsvarligt.
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Her kan man høre mange argumenter som f.eks.:
• ”sådan er det bare”
• ”det kan der ikke laves om på”
• ”det vil den øverste ledelse aldrig gå med til”
• ”det vil vi aldrig få bevilget”
• ”det er der ikke økonomi til at gøre noget ved”
•  og truslen ”kan du ikke tåle…, så” !! 

Dette er ikke en forsvarlig måde at udføre sin ledelse på, og kan givet være 
ansvarspådragende. 

Mobning og chikane

Bliver en medarbejder udsat for mobning eller chikane og dette medfører 
sygdom og lidelser mv., og arbejdsgiver eller dennes repræsentanter har 
været vidende om, at der på arbejdspladsen foregår mobning og/eller 
chikane, og man ikke har gjort noget effektivt for at få disse forhold bragt til 
ophør, er der ikke handlet forsvarlig og dermed ansvarspådragende.

Vold og trusler

Bliver en medarbejder skadet eller sygdomsramt på grund af trusler eller 
voldeligt overgreb fra en klient, og arbejdsgiver forinden denne begivenhed 
har været vidende om at forholdene ikke er fuldt forsvarlige, at der f.eks. 
mangler flugtveje og alarmer mv., men at man ikke har rettet op på disse 
forhold, er der ikke handlet forsvarligt og dermed ansvarspådragende. 

Ansvarspådragende forhold

Hvis en arbejdsgiver eller dennes repræsentanter har handlet uforsvarligt 
og dermed ansvarspådragende, bør det overvejes at rejse et krav overfor 
arbejdsgiveren.

Der er to veje, man kan følge:
1)  Ved forhandling rejses der krav om en given økonomisk kompensation til 

den syge/skadelidte. Opnås der her enighed er sagen afsluttet.
2)  Kan der ikke opnås en forhandlingsmæssig løsning, må sagen overgives 

til HK/Kommunal, som så har mulighed for at foranledige at der rejses et 
civilt søgsmål, eller i særlige tilfælde oversende sagen til politiet.
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Krav i forhold til arbejdsgiveren

Der er to muligheder som kan anvendes, og som skal overvejes, forinden 
man kontakter en arbejdsgiver:

1.  Har ledelsen ikke levet op til sit arbejdsgiveransvar i henhold til lov-
givningen, eller har der været tale om utilstedelig adfærd?

2. Er der handlet uforsvarligt og dermed ansvarspådragende?

Arbejdsgiveransvar

At ledelsen ikke har levet op til sit arbejdsgiveransvar kan f.eks. ske ved, at 
man ikke har overholdt love, regler og aftaler, eller at der i forbindelse med 
utilstedelig adfærd er sket et misbrug af ledelsesretten.

Det anbefales, at der aftales en passende økonomisk kompensation til den 
skadelidte, og er det ikke muligt på lokalt niveau at indgå en passende af-
tale, kan uenighedsreferatet og sagen oversendes til vurdering og eventuel 
videreførelse i HK/Kommunal.

Uforsvarligt

Skønnes det, at der er handlet uforsvarligt, kan der være tale om en adfærd 
som er ansvarspådragende. Skønnes det at det er tilfældet, må der i første 
omgang lokalt rejses et passende krav overfor arbejdsgiveren.

Kan der ikke opnås enighed om en tilfredsstillende aftale, kan sagen med 
uenighedsreferat oversendes til vurdering og eventuel videreførelse i HK/
Kommunal.

Det bemærkes, at begge krav kan rejses sideløbende.
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De vigtigste love og regler

Arbejdsmiljøloven

§1 Formål

Arbejdsmiljøloven hviler på det såkaldte udvidede sundhedsbegreb, idet 
det af §1 fremgår:

”Ved loven tilstræbes, at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til 
enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale ud-
vikling i samfundet”.

Udtrykket ”sikkert og sundt arbejdsmiljø” skal forstås meget vidt og omfat-
ter alle påvirkninger i arbejdet, der forbigående eller varigt forringer den 
fysiske eller psykiske sundhedstilstand.

Sikkerhed – det vil sige at man i arbejds medfør ikke bliver påført en skade 
eller udsat for en ulykke. Der kan f.eks. være tale om at medarbejdere ud-
sættes for trusler eller egentlig vold.

Sundhed - det betyder blandt andet, at det ikke er acceptabelt, at medar-
bejdere bliver syge eller nedslidt på grund af forhold og årsager i arbejdet.

§15 Arbejdsgiverens ansvar for sikkerhed og sundhed

”Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige”.

Der henvises særligt til:

Kapitel 5 om arbejdets udførelse

Kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet

Kapitel 7 om tekniske hjælpemidler

Kapitel 8 om stoffer og materialer
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Som det klart fremgår, omfatter arbejdsgivers ansvar det totale arbejdsmiljø, 
eller alle de påvirkninger en ansat udsættes for i forbindelse med arbejdet.

Ansvaret er ret vidtgående og det fremgår klart, at arbejdsforholdene i en-
hver henseende skal være fuldt forsvarlige.

Hvis en medarbejder bliver sygdomsramt på grund af forhold og årsager 
i arbejdet, har arbejdet ikke været udført under forhold som er fuldt for-
svarlige, og arbejdsgiver har givetvis ikke levet op til sit ansvar efter lov-
givningen.

Har forholdene ikke været fuldt forsvarlige, er der baggrund for, i forbin-
delse med en forhandling, at rejse krav overfor arbejdsgiveren.
Medmindre der er tale om en kendt konkret begivenhed/ulykke, må det altid 
dokumenteres ved lægelig udtalelse/erklæring, at sygdommen/skaden er 
begrundet i forhold og årsager i arbejdet. 

§16 Arbejdsgiverens tilsynspligt

”Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbej- 
det udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt”.

Der skal ikke blot føres et tilsyn, men der skal i alle led føres et effektivt 
tilsyn.

Arbejdsgiveren må udarbejde instrukser til sine ledere på alle niveauer, 
der har direkte personaleledelse, om hvordan, og med hvilke midler de på 
arbejdsgivers vegne fører det fornødne tilsyn.

Arbejdsgiveren må endvidere sikre, at lederne besidder de fornødne kom-
petencer, således at de også er i stand til at føre et effektivt tilsyn.

Omkring arbejdsbelastninger og stress er det meget vigtigt, at lederne er i 
daglig kontakt med og har en dialog med de enkelte ansatte. Her må det 
bla. sikres, at der er en passende balance imellem de arbejdsmæssige 
udfordringer og den ansattes personlige ressourcer.

Opleves der blot begyndende ubalance, må der ledelsesmæssigt gribes ind.
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Sker der på en arbejdsplads mobning eller medarbejdere bliver ramt af 
arbejdsbetinget stress, må den umiddelbare konklusion være, at arbejds-
giveren ikke har ført et effektivt tilsyn, og dermed ikke levet op til sit arbejds-
giveransvar.

Hvis der ikke er levet op til arbejdsgiveransvaret, er der baggrund for, ved 
en forhandling, at rejse krav overfor arbejdsgiveren.

§17 Pligten til at informere, instruere og oplære

”Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og syg-
domsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde”.

”Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig 
oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde”.

Bestemmelsen fastslår arbejdsgiverens almindelige pligt til at sørge for den 
nødvendige og tilstrækkelige information, instruktion og oplæring af de 
ansatte.

Arbejdsgiveren skal med andre ord oplære og instruere sine medarbejdere 
i så tilstrækkelig grad, at de ikke pådrager sig sygdomme som følge af 
arbejdet eller udsættes for skader i øvrigt.

Dette gælder uanset om der er tale om voldelige eller truende klienter, eller 
alt for store arbejdsbelastninger, så skal medarbejderne have en uddan-
nelse og instruktion som sætter dem i stand til at udføre arbejdet på en 
farefri måde.

I forbindelse med et sagsforløb må det altid undersøges hvorvidt og i 
hvilket omfang arbejdsgiveren har levet op til denne forpligtelse. Hvis ar-
bejdsgiver ikke har det, er der baggrund for, ved forhandling, at rejse krav.

§38 Arbejdet udførelse

”Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt”.
Som det fremgår skal arbejdet såvel planlægges og tilrettelægges på en så-
dan måde, at man ikke pådrager sig sygdomme og lidelser som følge heraf.
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Bestemmelsen understreger, at arbejdsmiljømæssige hensyn skal tilgode-
ses, ikke blot under arbejdet, men allerede på det tidspunkt, hvor arbejdet 
planlægges og tilrettelægges.

Alle steder i kommuner og regioner sker der løbende ændringer i arbejds-
processer, samtidig med at der omstruktureres. Der kommer nye opgaver 
og andre forsvinder.

Allerede når en ny arbejdsgang tilrettelægges eller der ændres i bestående, 
skal det sikres, at der er overensstemmelse imellem krav og ressourcer og 
at arbejdet kan udføres under forhold, hvor de ansatte ikke påføres arbejds-
betinget stress.

Ved sager om for store arbejdsbelastninger og heraf følgende stresslidel-
ser, er det vigtigt at få undersøgt, hvorvidt man ved starten af arbejdspro-
cessen har sikret, at der er overensstemmelse imellem krav og ressourcer, 
og at man har sikret, at der er de nødvendige kompetencer til at kunne 
udføre arbejdet fuldt forsvarligt.

Husk, man skal revidere sin APV, når der sker ændringer i arbejdet eller i 
den måde arbejdet udføres på.

Såfremt det ikke er tilfældet, er der baggrund for, ved forhandling, at rejse 
krav overfor arbejdsgiveren.

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

§4 Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet

”Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det 
kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Plan-
lægningen og tilrettelæggelsen skal ske under hensyn til de forebyg-
gelsesprincipper, der er angivet i bilag 1”.

”Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet 
på kort eller langt sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sund-
hed”.
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Bilag 1 Generelle forebyggelsesprincipper (jfr. Rådets direktiv 89/391/EØF)

1) Forhindring af risici
2) Evaluering af risici, som ikke kan forhindres
3) Bekæmpelse af risici ved kilden
4)  Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår  

udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og  
arbejds- og produktionsmetoder.

5) Hensyntagen til den tekniske udvikling
6)  Udskiftning af det der er farligt, med noget der er ufarligt eller 
 mindre farligt
7)  Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhæn-

gende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, 
tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og 
påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet

8)  Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for  
foranstaltninger til individuel beskyttelse

9)  Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne

Som det fremgår stilles der ret vidtgående krav til arbejdsgiveren omkring 
planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet, og der skal også ses på 
påvirkningerne på både kort og langt sigt.

Ved sager om for store arbejdsbelastninger og heraf følgende sygdom og 
lidelser, er det ofte sandsynligt, at arbejdsgiveren ikke har levet op til de ret 
vidtgående krav, der er i denne bestemmelse, og at man dermed ikke har 
levet op til sit arbejdsgiveransvar.
Er dette tilfældet bør der, ved forhandling, rejses krav overfor arbejdsgiveren.

§5 

”Ved planlægning af nye eller ændring af eksisterende arbejdspladser, 
arbejdsprocesser og metoder, indførelse af ny teknologi, anskaffelse af 
tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler og stoffer og materialer 
skal det sikres, at arbejdsmiljøet bringes i overensstemmelse med  
arbejdsmiljølovgivningens almindelige og specielle krav”.

Det betyder, at man i alle sammenhænge skal sikre, at arbejdet kan udføres 
under forhold som sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.
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§7 Arbejdets udførelse

”Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, 
ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller 
langt sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed”.

Når arbejdsmiljøpåvirkningerne skal vurderes skal samtlige faktorer indgå. 
Man kan ikke dele arbejdsmiljøpåvirkningen op i småbidder, men man må 
se på den totale påvirkning på både kort og langt sigt.

§9a Mobning – seksuel chikane

”Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører 
risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, 
herunder seksuel chikane”.

Ifølge bestemmelsen skal der være de fornødne foranstaltninger, som sikrer 
medarbejderne imod mobning og seksuel chikane.

I henhold til trivselsaftalens §10 skal alle kommunale og regionale arbejds-
pladser have retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at 
identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten 
af mobning og chikane i tilknytning til udførelsen af arbejdet.

Retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare 
og anvende dem.
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Pauser

Om pauser

Såfremt mennesker igennem længere perioder skal kunne holde til at yde 
gode præstationer, og undgå stress og stressrelaterede lidelser, er det en 
forudsætning, at der i arbejdsforløbet er mulighed for den nødvendige res-
titution i form af pauser. 

Hvis man glemmer eller der ikke er tid til pauser, over en given periode, 
som er meget individuel, er det sandsynligt at pågældende først vil komme 
ind i dårlige cirkler med lavere produktivitet, dårligere kvalitet, fejl og dår-
lig kommunikation, som et forvarsel til begyndende belastningslidelser og 
efterfølgende sammenbrud.

Forskningen har siden 1920’erne vist, at det går udover effektiviteten og 
kvaliteten, hvis man springer pauserne over.

Man kan også sige at pauser er nødvendige, eller er en forudsætning for, at 
kunne være effektive og levere kvalitet.

Fokus på pauser

Kommuner og regioner er økonomisk hårdt pressede, og vi ser ofte at der 
i forbindelse med de årlige budget forberedelser og forhandlinger frem-
kommer forskellige forslag om, at der er penge i hvis man sparede på 
pauserne.

Det kan være politikere, som ikke kender til aftale grundlag mv., som ud fra 
en husholdningsberegning kommer frem til forslag til store besparelser.

Der kan også være tale om at budgetmedarbejdere udarbejder såkaldte 
business cases / økonomiske modeller hvor af fremgår store mulige be-
sparelser såfremt man bortskaffer pauser af forskellig art.

De oplæg vi har set indtil nu, er ikke forbundet med dybere menneskelig og 
ledelsesmæssig indsigt og øvrige afledte virkninger.
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Der er tale om tekniske besparelser, ikke besparelser hvor man går ind og 
ser på om, og i hvilket omfang man effektiviserer produktiviteten.

Debat om pauser

Det er altid godt hvis en debat foregår på et sagligt og oplyst grundlag. Det 
gælder også debat omkring pauser.

En debat om pauser må tage udgangspunkt i, hvordan man indenfor 
det gældende regelsæt på den enkelte arbejdsplads kan have en god 
pausekultur. En kultur som sikrer den enkelte imod nedslidning og stress, 
samtidig med at der er en god effektivitet og kvalitet.

Klare aftaler om pauser

Det er vigtigt at man på de enkelte arbejdspladser har klare aftaler, for 
pauser, pausevilkår og pausekultur, og at man overholder disse aftaler.

Aftalerne bør være skriftlige og kendt af alle.

Grundlaget for pauser

Det juridiske grundlag for pauser kan findes i den relevante overenskomst, 
i lokale aftaler indgået i MED regi og i myndighedsvejledninger fra bla. 
Arbejdstilsynet.

Overenskomster – spisepauser

Retten til spisepauser indgår i alle HK/Kommunal’s overenskomster under 
arbejdstid.

I de enkelte overenskomster er der bestemmelser omkring spisepauser og 
øvrige pauser.

Læs derfor altid den relevante overenskomst, inden I på nogen måde 
beskæftiger jer med emnet spisepause mv.

I HK/Kommunal’s overenskomster er spisepausen altid inkluderet i arbejds- 
tiden.
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Spisepausen er således en ret den enkelte har via overenskomst bestem-
melsen. Det er en rettighed som ikke kan bortskaffes af en stedlig arbejds-
giver.

Spisepausens form og indhold

Spisepausens form og indhold er defineret ved retspraksis. Således er det 
fastslået, at spisepausen er en arbejdsfri periode indenfor den almindelige 
arbejdstid.

I forbindelse med pausen kan medarbejderen forlade arbejdsstedet og 
indtage frokosten på et dertil indrettet sted.

Det er altså ikke en ret til at forlade arbejdspladsen i forbindelse med 
spisepausen, med mindre at dette specifikt er aftalt med arbejdsgiveren.

Der skal være tale om en reel pause, med en reel værdi for den enkelte 
medarbejder, således at pausens rekreative formål kan opfyldes

Retten til at forlade arbejdsstedet indebærer, at medarbejderne har mu-
lighed for at indtage deres frokost i arbejdspladsens kantine eller frokost-
stue.

I det omfang der ikke er adgang til kantine eller frokoststue, kan det ac-
cepteres, at arbejdsgiver anviser et andet sted hvor medarbejderne kan 
holde spisepause. Der stilles blot det krav, at stedet/pladsen er af en sådan 
beskaffenhed, at spisepausens rekreative formål vil kunne blive tilgodeset.

Det er arbejdsgivers ansvar, at der ved arbejdstilrettelæggelsen tages højde 
for at der er mulighed for at afholde de overenskomstbestemte spisepauser, 
således at arbejdet i normalsituationen må klares af andre i spisepausen.

Medarbejderne er forpligtet til, at stå til rådighed ved særligt opståede  
situationer. 

Med særligt opståede situationer menes situationer, der ikke har kunnet 
forudses af ledelsen, og som derfor har kunnet takles ved en rimelig plan-
lægning fra arbejdsgivers side.



36

Med normalsituationen menes den situation, arbejdsgiver kan forvente på 
en almindelig arbejdsdag.

FAKTABOKS Om spisepauser
•  Spisepausen er en arbejdsfri periode indenfor den almindelige 

arbejdstid.
• Pausen skal have rekreativ værdi
•  Man kan forlade arbejdsstedet ( ikke arbejdspladsen hvis dette 

ikke er aftalt ) og indtage frokost på et dertil indrettet sted.
•  Alene er forpligtet til at stå til rådighed i særligt opståede situationer.
• I normalsituationen må arbejdet klares af andre i spisepausen

AT-vejledning  A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder om-
handler bla. reglerne om spiseplads under punkt 3.2. .

MED

I henhold til MED - aftalens § 6 stk. 2, og § 8 stk. 1 og 2 er der mulighed for 
at indgå aftaler og retningslinjer omkring personaleforhold.

I alle kommuner og regioner er der igennem årene indgået rigtigt mange 
aftaler omkring personaleforhold, herunder pauser.

Aftalerne er  ofte indeholdt i den lokale personalepolitik, og mange af af-
talerne kan være rigtigt gamle, og ingen nuværende ansatte kan huske, 
eller har historien for, de enkelte afsnit i personalepolitikken.

Hvis der er en lokal debat omkring pauseforhold, er det en rigtig god idé, at 
man som det første genopfrisker hvad der egentlig er aftalt i MED regi og 
hvad der står i personalepolitikken eller personalehåndbogen mv..

Er der noget som trænger til revision og tydeliggørelse kan det alene ske 
via parterne.

Forholdet må dagsordensættes i MED, og der må her ske en drøftelse og i 
fællesskab opnås en fortolkning eller indgået ny aftale.

Ved uenighed er det i sidste ende Hoved MED, som vejleder i eller afgør 
spørgsmålet.
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Det bemærkes, at aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som 
er forpligtet til at forsvare og anvende dem.

Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan op-
siges med 3. måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges 
gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne.

Øvrige pauser – skærmarbejde

Teknologiseringen og de heraf afledte ændrede arbejdsformer- og metoder 
giver nogle arbejdsmiljømæssige udfordringer.

Dette er der taget høje for i de fleste af HK/Kommunal’s overenskomster og 
Arbejdstilsynet har med baggrund i Skærmdirektivet udsendt en vejledning 
om skærmarbejde.

Overenskomst

Såfremt der er en bestemmelse er den typisk som følger:

”Ved tastearbejde, telefonomstilling og skærmterminalarbejde af læn-
gerevarende karakter skal der med jævne mellemrum gives den an-
satte tid til afspænding af belastede muskler”.

Denne bestemmelse har været i overenskomsterne siden 1983, og der er 
hverken dengang eller senere givet nogen vejledning fra parterne i hvordan 
man konkret skal tolke aftalen.
Dette skal ske lokalt i MED regi.

MED må udarbejde nogle retningslinjer for hvordan man lokalt tolker aftal- 
en, og om hvordan man med hensyn til pauser mv. tilrettelægger arbejds- 
tiden, således at man efterlever denne del af overenskomsten.
Til dette arbejde kan man få hjælp og vejledning ved at hense til Arbejdstil-
synets vejledning om skærmarbejde.

Arbejdstilsynets vejledning D.2.3  juni 2009 om skærmarbejde

Denne vejledning beskriver de regler der findes i ”Bekendtgørelse om  
arbejde ved skærmterminaler”.
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De særlige bestemmelser omkring skærmarbejde gælder, når medarbejderen 
regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af arbejdstiden arbejder ved skærm.

Som en tommelfingerregel gælder de særlige bestemmelser, når den en-
kelte medarbejder så godt som hver dag arbejder ved skærm ca. to timer 
eller mere.

Arbejdsgiveren skal sørge for at tilrettelægge skærmarbejdet, så det dag-
lige arbejde ved skærmen regelmæssigt afbrydes af andet arbejde, eller 
hvor dette ikke er muligt, afbrydes af pauser, så sundhedsskadelige på-
virkninger undgås.

Det mest optimale for den enkelte medarbejder er det varierende arbejde 
med pauser.

Ved en del skærmarbejde kan der arbejdes 1 – 2 timer uden ophold. Andre 
former for skærmarbejde kan være så intensivt, at der er behov for hyppig-
ere afbrydelser i form af variationer og pauser.

Brug MED

Det rette forum for lokale aftaler, retningslinjer og fortolkning omkring hele 
pause problematikken er MED.

For at undgå misforståelser og sikre rettighederne omkring pauser, og und-
gå vilkårligheder på området, er det vigtigt at der er klare aftaler omkring 
spisepauser, øvrige pauser, pausekultur og vilkår.
De skal naturligvis være skriftlige og tilgængelige for alle.

Aftaler skal overholdes
Det er vigtigt at alle parter udviser en god selvjustits omkring de lokale 
aftaler for pauser.

Såfremt enkeltpersoner ikke overholder lokale aftaler, må der omgående 
gribes ind overfor de pågældende, og ikke i form af kollektive sanktioner.
Husk, at lokale aftaler og retningslinjer ikke kan være ringere end hvad ove-
renskomster og myndighedsvejledninger foreskriver, samt at man ikke kan 
veksle pauser til noget andet.
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FAKTA BOKS

HUSK! omkring pauser

• Hvad står der i overenskomsten om spisepauser?

• Er der i overenskomsten bestemmelse om skærmarbejde?

• Er der allerede lokale skriftlige aftaler ?

• Er der lokale kutymer, som har været efterlevet i en årrække?

• Arbejdstilsynets vejledning om skærmarbejde

Afslutning

Alle er bedst tjent med at alle forhold omkring pauser og pausekultur er 
nøje aftalt, beskrevet og kendt af alle.

Hvis arbejdsgiveren ønsker at ændre på eksisterende forhold, skal der 
forinden optages en forhandling imellem parterne.

Såfremt man oplever at der pludselig fra arbejdsgivers side eller dennes 
repræsentanter pludselig fremkommer diktater omkring ændringer af eksi-
sterende pauseforhold, må det henvises til en forhandling mellem parterne 
forinden der kan ske ændringer.

Sagen kan dagsordensættes i MED og kan der ikke opnås stedlig enighed, 
skal sagen videresendes til forvaltnings- eller hoved MED.

Der er altid mulighed for at søge råd og vejledning i den stedlige HK/afdeling.

En god arbejdsdag bør være præget af varierede arbejdsopgaver, og 
arbejdet skal afbrydes en daglig spisepause og af kortere uformelle 
pauser formiddag og eftermiddag.

Herudover må arbejdet være organiseret på en måde hvor man undgår 
forjagethed og kronisk mangel på tid til opgaveløsningerne.
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Sygefravær

I henhold til trivselsaftalen har medarbejdere med længerevarende 
sygefravær ret til en sygefraværssamtale med nærmeste leder. Lederen 
tager initiativ til gennemførelsen af samtalen.

Herudover har arbejdsgiveren i henhold til lovgivningen pligt til at holde en 
sygefraværs-samtale med en syg medarbejder.

Den lovpligtige sygefraværssamtale kan finde sted når som helst i syg-
domsforløbet – dog skal den afholdes inden 4 ugers sygefravær.

Formålet med at afholde sygefraværssamtaler er, at få sygemeldte med-
arbejdere hurtigere tilbage og fastholdt i job.

Mulighedserklæring

Arbejdsgiveren kan kræve mulighedserklæringen på et hvilket som helst 
tidspunkt i et sygefravær. Arbejdsgiver kan også forlange en muligheds-
erklæring i tilknytning til et forløb med gentagne sygemeldinger.

Mulighedserklæringen har til formål at bidrage til, at lønmodtageren fasthol-
des i arbejde.

Lønmodtager og arbejdsgiver udfylder på baggrund af samtalen første del 
af erklæringen.

Lægen udfylder anden del med vurdering af de af lønmodtager og arbejds-
giver beskrevne funktionsnedsættelser og arbejdsmuligheder.

Lægen foreslår eventuelle skånevilkår.

Medarbejderen har pligt til at bidrage til at erklæringen bliver udfyldt.

Det bemærkes, at såfremt arbejdsgiveren har valgt ikke at få udarbejdet/
udfyldt en mulighedserklæring, kan der stilles spørgsmål ved viljen og 
evnen til at fastholde den pågældende i beskæftigelse, og dermed undgå 
afskedigelse.
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I forbindelse med en opsigelse begrundet i sygefravær, hvor man har valgt 
ikke at få udarbejdet en mulighedserklæring, vil det være hensigtsmæs-
sigt at spørge ind til årsagerne til, at man har valgt ikke at få udarbejdet en 
mulighedserklæring. 

Blanket kan downloades mange steder.

Fastholdelsesplan

Hvis en medarbejder forventer at være syg i mere end otte uger, kan han 
eller hun bede sin arbejdsgiver om en fastholdelsesplan.

En fastholdelsesplan er en plan for, hvordan den syge kan fastholde sin 
tilknytning til arbejdspladsen. Mange sygemeldte bliver usikre på, om de 
risikerer at miste deres job, hvis de er syge i lang tid.

Denne utryghed kan en fastholdelsesplan modvirke, og skabe tryghed om-
kring medarbejdernes fremtid på arbejdspladsen.

Blanket kan downloades flere steder.

Retningslinjer

I alle kommuner og regioner skal der være retningslinjer om sygefraværs-
samtaler. 

Her skal beskrives hvordan man rent praktisk forholder sig omkring 
sygefraværssamtaler, mulighedserklæring og fastholdelsesplan mv.
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HUSK – vær opmærksom på ved sygefravær

✓ Skyldes sygefraværet forhold og årsager i arbejdet?
✓ Er der noget man med rette kan bebrejde arbejdsgiveren?
✓ Har arbejdsgiveren levet op til sit arbejdsgiveransvar?
✓ Har der i alle forhold været handlet forsvarligt?
✓  Er der udarbejdet retningslinjer om sygefraværssamtaler og er de 

overholdt?
✓  Er der udarbejdet retningslinjer om arbejdsbetinget vold, mobning 

og chikane og er de blevet overholdt?
✓ Hvordan kan påstandene dokumenteres eller sandsynliggøres?

Af trivselsaftalens § 7 fremgår retten til sygefraværssamtalen.

.
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Afsked på grund af sygdom

Varighedserklæring

Det fremgår af funktionærlovens § 5, stk. 4, at :

”Under sygdom af mere end 14 dages varighed har arbejdsgiveren ret 
til – uden udgift for funktionæren – at kræve nærmere oplysninger om 
varigheden af funktionærens sygdom”.

En varighedserklæring giver ikke arbejdsgiveren oplysninger om, hvad man 
fejler, men alene om varighed.

Der er i funktionærloven ingen bestemmelser om, at arbejdsgiveren skal ind-
hente oplysninger om varigheden forud for afskedigelsen af en lønmodtager.

Spørgsmålet om en sådan forpligtelse kan imidlertid udredes af andre  
bestemmelser.

På det offentlige område følger det af almindelige forvaltningsretlige sags-
behandlingsregler (herunder officialprincippet), at arbejdsgiveren er for-
pligtet til at indhente oplysninger om varigheden af sygdommen forud for 
afskedigelsen af lønmodtageren.

Dette er fastslået ved VL dom af 28. juni 2007 samt VL dom af 6. januar 1998.

Der findes herudover en lang række af domme, som fastslår, og det er 
således fast landsretspraksis for, at en arbejdsgivers afskedigelse med 
henvisning til længerevarende sygefravær som udgangspunkt ikke er 
rimelig begrundet i hverken funktionærens eller lønmodtagerens forhold, 
hvis arbejdsgiveren ikke på afskedigelsestidspunktet har interesseret sig 
for, hvornår funktionæren forventeligt vil kunne genoptage arbejdet.

Har der på afskedigelsestidspunktet ikke været indhentet oplysninger om, 
hvornår man forventeligt kan genoptage arbejdet, er afskedigelsen ikke 
rimeligt begrundet og dermed usaglig.
Undersøg i øvrigt, hvilke personalepolitikker og regler man har i den pågæl-
dende virksomhed om:
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• Sygefravær
• Fastholdelse
• Sundhed

Arbejdsbetinget sygdom

Jørgen Rønnow Bruun skriver i Usaglig afskedigelse – håndbog side 
187 at:

”Det er….. almindeligt anerkendt, at ikke ethvert fravær på grund af syg-
dom er saglig afskedigelsesgrund.

Særligt hensyn må dog tages til arbejdsbetinget fravær. Her må et læng-
ere sygefravær end normalt accepteres, og omplaceringsmuligheder må 
undersøges”.

Arbejdsbetinget sygdom indtager således umiddelbart en særstilling, når 
det skal vurderes, om en opsigelse er rimelig begrundet…

I en dom fra Sø- og Handelsretten af 1. marts 2002 udtalte retten:
”at opsigelsens saglighed afhang af, om lønmodtagerens sygefravær 
havde været arbejdsbetinget”.

I Øster Landsrets dom af 11. februar 2003 var en lønmodtager med 18 års 
anciennitet kommet til skade ved en arbejdsulykke. Der var problemer med 
at finde en vikar ….

Det fremgår af rettens præmisser, at:
”Trods de betydelige gener for arbejdsgiveren finder retten under hensyn 
til lønmodtagerens høje anciennitet, og at der var tale om arbejdsbetinget 
sygefravær ikke, at den opsigelse af en lønmodtager efter cirka fire måned-
ers sygefravær var rimelig begrundet i parternes forhold”.

Det må i almindelighed antages at være en betingelse for, at opsigelsen er 
rimelig begrundet, at arbejdsgiveren har forsøgt at løse de problemer, der 
var årsagen til det arbejdsbetingede sygefravær.
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Tilkendegivelse fra afskedigelsesnævnet på LO/DA området af 21. maj 
2003.

I den pågældende sag var en lønmodtager sygemeldt som følge af en ar-
bejdsbetinget sygdom, der havde haft en varighed på cirka seks måneder 
på opsigelsestidspunktet.

Opmanden udtalte, at:
”Efter bevisførelsen er der ikke grundlag for at antage, at lønmodtageren 
ikke efter en kortere oplæring ville kunne sættes i stand til at udføre andre 
arbejdsopgaver i virksomheden, der på afskedigelsestidspunktet beskæf-
tigede 124 medarbejdere. Henset til lønmodtagerens sygefravær har været 
arbejdsbetinget samt til hans alder og anciennitet, har virksomheden i en 
situation som den foreliggende været forpligtet til at undlade at afskedige 
lønmodtageren og i stedet overføre ham til anden afdeling med henblik på 
oplæring”.

Det påhviler således arbejdsgiveren en forpligtelse til at undersøge mu-
lighederne for omplacering, og denne forpligtelse påhviler arbejdsgiveren, 
selv om det konkret vil bevirke, at lønmodtageren skal oplæres til et nyt 
arbejde. Det gælder særligt, når der er tale om en arbejdsgiver af en vis 
størrelse.

Det bemærkes, at det er lønmodtageren, som har bevisbyrden for, at år-
sagen til sygefraværet er forhold, som kan tilregnes arbejdsgiveren
(arbejdsbetinget sygefravær), og at der ikke er tale om andre konkur- 
rerende skadeårsager.

Hvis der blot er mistanke om, at sygdom skyldes forhold og årsager i  
arbejdet, bør man omgående søge egen læge, således at pågældende  
senere ved erklæring kan dokumentere årsagssammenhængen.

Det kan sammenfattende konkluderes, at sygefravær begrundet i arbejds-
giverens forhold (det vil sige arbejdsbetinget sygdom) i almindelighed vil 
betyde, at arbejdsgiveren må tåle et længere sygefravær end i normaltil-
fældene, og at der påhviler arbejdsgiveren en pligt til at søge at løse pro- 
blemerne forinden afskedigelsen for eksempel i form af omplacering.
 
 



46

Forpligtelser overfor medarbejdere med høj anciennitet

I forbindelse med arbejdsmangel, det vil for det regionale og kommunale 
område sige besparelser og budgetnedskæringer, vil der ofte skulle ske 
afskedigelse, for at opnå balance i budgettet.

På det private arbejdsmarked er der praksis for, at medarbejdere med lang 
anciennitet nyder en særlig beskyttelse.

Det indebærer, at den private virksomhed har en særlig forpligtelse til at 
undlade, at afskedige medarbejdere, der har været beskæftiget i virksom-
heden i den overvejende del af deres arbejdsliv.

Denne særlige praksis, hvor medarbejdere med lang anciennitet (25 år) har 
en særlig beskyttelse, gælder ikke på det regionale og kommunale arbejds-
marked.

Der er dog intet til hinder for, at den regionale eller kommunale arbejdsgiver 
tager anciennitetsmæssige hensyn, men det må ikke afstedkomme en situa- 
tion, hvor den regionale eller kommunale arbejdsgiver kommer i strid med 
forvaltningsretlige forbud mod at sætte skøn under regel.

Således er det i U 1995/177H anført:

”I forbindelse med afgørelsen af, hvilke stillinger blandt flere ensartede 
stillinger der skal inddrages, er kommunen forpligtet til at udøve et indivi-
duelt, konkret skøn med hensyn til hvilke stillinger, der skal inddrages og 
dermed hvilke tjenestemænd, der bør afskediges. Ved udøvelsen af dette 
skøn findes det ikke uberettiget at lade ansættelsestidspunktet indgå som 
et blandt flere saglige kriterier for afskedigelsen.”

I en faglig voldgift (FV 8.12.2004) udtalte opmændene, at:

”Vi er endvidere enige i, at en offentlige myndighed eller institution i tilfælde 
af pålagt lønsumsbesparelse er forvaltningsretlig forpligtet til, at foretage en 
konkret individuel vurdering af medarbejdernes kvalifikationer med hen-
blik på at vurdere, hvem der under de givne omstændigheder bedst kan 
undværes. Det må dog samtidig antages at følge såvel af det almindelige 
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forvaltningsretlige proportionalitetsprincip som af Fællesoverenskomstens 
§ 26, at den offentlige arbejdsgiver i den samlede vurdering af medarbej-
dernes kvalifikationer er forpligtet til også at inddrage sociale beskyttelses-
hensyn til de ansatte og herunder også er forpligtet til at tage anciennitets-
mæssige hensyn.”

Omplaceringspligt (Proportionalitetsprincippet)

Det følger af proportionalitetsprincippet, at arbejdsgiveren er forpligtet til at 
foretage mindre indgribende skridt, og det ønskede mål derved kan nås 
uden at anvende mere drastiske skridt.

Mindre forholdsregler der kan anvendes i stedet for afskedigelse er eksem-
pelvis påtaler, advarsler og omplacering.

I forbindelse med afskedigelse, vil det ud fra proportionalitetsprincippet ofte 
være et krav, at forvaltningen forsøger at omplacere den pågældende  
offentligt ansatte.

I U 2003.1660 H fandt Højesteret, at ”i en sag som den pågældende inde-
bar proportionalitetsprincippet, at den ansatte i videst muligt omfang skulle 
søges omplaceret til en anden stilling ved kommunen, eventuelt uden for 
afdelingen for Børn og Unge.(1)” 

Folketingets Ombudsmand har også udtalt sig om proportionalitetsprincip-
pet, således siger han:

”Som ved disciplinære reaktioner må det… antages, at det følger af det 
almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, at det ofte vil være 
en forudsætning for f.eks. en (korrekt) diskretionær afskedigelse at vedk-
ommende forinden er blevet tildelt en tjenstlig mildere sanktion – typisk en 
advarsel – for det eller de forhold som ligger til grund for afskedigelsen.(2)” 

______________________________________

(1)  Karsten Revsbech, Forvaltningspersonalet, 2. udg. s. 76

(2)  FOB 2003.192
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Personer der er kommet til skade på arbejdspladsen

Virksomhederne skal tage hensyn til personer som er arbejdsskadede 
eller syge på grund af forhold og årsager i arbejdet.

Afskedigelsesnævnet

En virksomhed har i den pågældende medarbejders afskedigelsesperiode 
ansat flere nye medarbejdere, og det findes ikke bevist, at sagsøren ikke 
kunne udføre de opgaver, som nogle af de nyansatte blev sat til at udføre.
Virksomheden har som begrundelse for, at man valgte at afskedige sag-
søren bla. henvist til hans mindre fleksibilitet.

Denne skyldes imidlertid efter de foreliggende oplysninger skader, som er 
påført ham ved arbejde i virksomheden.

Under disse omstændigheder findes afskedigelsen af sagsøren at have 
været urimelig.

En 53 årig har været ansat i 23 år i virksomheden, og har i forbindelse med 
sit arbejde pådraget sig en arbejdsskade, som har medført et varigt mén 
på 60% .

Det må påhvile virksomheden at påvise, at helt særlige og afgørende 
hensyn begrunder, at en sådan medarbejder bør afskediges i stedet for en 
medarbejder med en væsentlig lavere alder og anciennitet.

Virksomheden er ikke fremkommet med en overbevisende forklaring på, 
hvorfor pågældende ikke kan fortsætte i det etablerede job på særlige vilkår.
På denne baggrund skal virksomheden betale den pågældende med- 
arbejder en godtgørelse på kr. 75.000.

De civile domstoles praksis
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Byretten  

En kommunalt ansat pådrager sig som følge af arbejdet ryglidelse, skade 
på en finger og luftvejslidelser.

Retten finder godtgjort at liftvejslidelsen og brud på en finger, eller 47 dages 
sygdom var arbejdsbetinget eller skyldes en arbejdsulykke, hvilket arbejds-
giveren vidste eller burde vide.

Retten fandt det imidlertid ikke godtgjort, at sygefraværet på grund af dårlig 
ryg på samme måde var arbejdsbetinget. Alligevel udtalte retten, at den 
ikke kunne udelukke en vis sammenhæng imellem ryglidelsen og en forkert 
eller uhensigtsmæssig arbejdspladsindretning.

Retten fandt ikke opsigelsen rimeligt begrundet i funktionærens forhold og 
tilkendte derfor en godtgørelse iht. funktionærlovens § 2 b.

Som det fremgår af ovenstående har virksomheden bevisbyrden for, 
at det ikke er muligt at beskæftige en arbejdsskadet person i virksom-
heden.
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Kort om reglerne i Med/SU aftalen

Håndhævelse af forpligtelserne 

Såfremt en af parterne ikke overholder sin forpligtelse til at samarbejde og 
i øvrigt følge indgåede aftaler om retningslinjer mv. skal man omgående 
skriftligt meddele modparten, at man ikke finder forpligtelserne overholdt.

Dette gælder også for hele ”Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne”.

Fra det tidspunkt man modtager en skriftlig henvendelse fra modparten, 
skal man indenfor en måned tage skridt til at efterkomme anmodningen.

Såfremt der ikke tages skridt til at opfylde forpligtelserne indenfor fristen på 
1 måned, kan sagen oversendes til de centrale parter ( dvs. HK/Kommunal ) 
med anmodning om, at sagen søges løst ved bistand fra de centrale parter.

Hvis arbejdsgiveren ikke vil eller kan – dvs. har viljen til at kunne – er det 
vigtigt, at man er aktiv og følger proceduren.

Hvis den skriftlige henvendelse ikke fører til det ønskede resultat, bør der i 
samarbejde med den geografiske HK/afdeling rettes en henvendelse til HK/
Kommunal for løsning af sagen.

Retningslinjer § 8 

Det centrale punkt omkring medbestemmelse – MED/SU aftalen – er der 
skal aftales retningslinjer.

Retningslinjer er på hele personaleområdet de ”daglige færdselsregler” for 
hvordan man får arbejdspladsen til at fungere på en god og gnidningsløs 
måde.

Som eksempler på retningslinjer vedrørende spørgsmål, der berører arbejds- 
personale- ,samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold kan nævnes:

•  Personalepolitiske principper, herunder arbejdsmiljø-, ligestillings-, 
familie- og seniorpolitik
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• Ansættelser, afskedigelser, sygdom, forfremmelser

•  Efteruddannelsesaktiviteter for medarbejderne, herunder efteruddan-
nelsesplanlægning

• Tryghedsforanstaltninger

Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til 
at forsvare og anvende dem.

Alle retningslinjer skal udformes skriftligt.

Hvis aftalte retningslinjer ikke efterleves, må man omgående skriftlig gøre 
opmærksom på dette overfor ledelsen, og i øvrigt følge reglerne om hånd-
hævelse af forpligtelserne.
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Aftale om 
trivsel og sundhed
på arbejdspladsen

KL - Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte
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Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne 
KL
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

§ 1. Aftalens område
Aftalen gælder for alle ansatte inden for KTO’s forhandlingsområde i
1)   KL’s forhandlingsområde,
2)    selvejende dag- og/eller døgninstitutioner - dog for Københavns Kom-

munes vedkommende alle selvejende institutioner m.v. - som kom-
munen har indgået driftsoverenskomst med og som er omfattet af 
kommunale overenskomster og

3)    naturgasselskaber og andre fælleskommunale virksomheder.

§ 2. Aftalens formål
Denne aftale har til formål, at:
•  skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og 

sundhed på arbejdspladsen 
•  styrke grundlaget for kommunernes forebyggelses- og fasthold-

elsesindsats
• skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet.

Bemærkning:
 Parterne er enige om, at denne aftale ikke ændrer ved arbejdsmiljølovens 
princip om, at arbejdsgiveren har hovedansvaret m.h.t. at sørge for, at arbejds- 
forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Aftalen  
ændrer heller ikke ved det ansvar, arbejdsmiljøloven tillægger arbejdsledere 
og ansatte med hensyn til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sund-
hed og medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæs-
sigt fuldt forsvarlige inden for vedkommendes arbejdsområde. Endelig 
ændrer aftalen ikke ved Arbejdstilsynets kompetence på området.

§ 3. Trivselsmålinger
Stk. 1.
Kommunen er fra 2008 forpligtet til, mindst hvert tredje år, at foretage 
målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske 
arbejdsmiljø. Målingerne kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejds- 
pladsvurdering (APV). Første måling skal gennemføres snarest muligt,  
senest sammen med næste APV. 
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Stk. 2. 
Kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg aftaler 
retningslinjer for indhold og opfølgning på målingerne, jf. stk. 1. Såfremt 
sikkerhedsarbejdet ikke varetages i det øverste medindflydelses- og med-
bestemmelsesudvalg forudsættes det, at indsatsen koordineres med kom-
munens øverste sikkerhedsudvalg.

§ 4. Sundhedsfremmeordning
Stk. 1. 
Der skal i kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesud-
valg aftales retningslinjer vedrørende sundhed. Retningslinjerne skal have 
til formål at fremme en forebyggende indsats i forhold til medarbejdernes 
sundhed og arbejdsmiljø. Retningslinjerne skal indeholde konkrete sund-
hedsfremmeinitiativer.

Bemærkning:
Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg beslutter, i hvilket 
omfang retningslinjerne skal udfyldes lokalt (fx i forhold til sektor/institution). 
Sundhedsfremmeindsatsen kan fx indeholde tilbud om massage, fysioterapi, 
kiropraktor, motion, rygestopkurser, kostvejledning, psykologhjælp, helbreds-
vurdering, zoneterapi.

Stk. 2.  
Sundhedsfremmeinitiativernes effekt og anvendelse drøftes og evalueres i 
medindflydelses- og samarbejdssystemet med passende mellemrum.

Bemærkning:
Drøftelserne kunne fx finde sted i forbindelse med drøftelser af APV,  
trivselsmålinger eller sygefraværsstatistikker.

§ 5. Pligt til redegørelse om sammenhæng mellem ressourcer og  
arbejdsmængde
I tilknytning til kommunens budgetbehandling skal ledelsen – i det øverste 
medindflydelsesorgan – redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- 
og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forhold til sam-
menhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde.
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Bemærkning:
Der gøres opmærksom på, at i henhold til Rammeaftale om medindflydelse 
og medbestemmelse § 8, stk. 3 nr. 1 skal der aftales retningslinjer for proce-
duren for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personale- 
forhold.
Der gøres endvidere opmærksom på, at i medfør af § 7, stk. 2 i Ramme- 
aftale om medindflydelse og medbestemmelse og § 16, stk. 4 i Aftale om 
tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg skal informationen 
”gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at 
det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/ 
medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grund-
laget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger.

§ 6. Sygefraværsstatistik på institutionsniveau
Stk. 1.
Institutionsledelsen skal årligt fremlægge en institutionsbaseret 
sygefraværsstatistik for det lokale medindflydelses- og medbestem-
melsesudvalg eller samarbejdsudvalg, og hvis et sådant ikke findes, for de 
ansatte på institutionen.

Bemærkning:
Den statistik, som skal fremlægges, udarbejdes forudsætningsvis af Det 
Fælleskommunale LønDatakontor (FLD), på baggrund af de sygefraværs- 
registreringer, som allerede finder sted på de enkelte institutioner. Fremlæg-
gelsen af de institutionsbaserede sygefraværsstatistikker vil først kunne ske 
fra det tidspunkt, statistikkerne er tilgængelige. 

Stk. 2.
Det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg eller samarbejds-
udvalg aftaler retningslinjer for fremlæggelsen samt opfølgning på 
sygefravær i institutionen.

Bemærkning:
I drøftelsen af retningslinjer kan bl.a. indgå opfølgning på trivselsmålinger, jf. 
§ 3, APV og stress mv. jf. §§ 8-10 samt indsatser vedrørende fastholdelse af 
sygemeldte medarbejdere mv.
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§ 7. Sygefraværssamtaler efter længerevarende fravær
Stk. 1.
Medarbejdere med længerevarende sygefravær har ret til en sygefraværs-
samtale med nærmeste leder. Lederen tager initiativ til gennemførelsen af 
samtalen.

Bemærkning:
Sygefravær af mere end 4 ugers varighed vil normalt være at betragte som 
længerevarende sygefravær. Der vil kunne afholdes sygefraværssamtaler 
tidligere end efter 4 uger. 
I forbindelse med længerevarende sygefraværsforløb kan der være behov 
for, at der er kontakt mellem arbejdspladsen og den sygemeldte ad flere om-
gange, herunder evt. behov for mere end én egentlig samtale mellem den 
sygemeldte og dennes nærmeste leder. 

Stk. 2.
Formålet med gennemførelse af sygefraværssamtaler er at få sygemeldte 
medarbejdere hurtigere tilbage og fastholdt i job.

Stk. 3.
Såfremt sygefraværet har en sådan karakter, at både leder og medarbejder 
er enige om, at tilbagevenden til arbejdet på normale vilkår er forhindret 
varigt eller i en længerevarende periode, aftaler leder og medarbejder en 
handleplan for det fremadrettede forløb. 

Bemærkning:
Indholdet i handleplanerne kan bl.a. være om muligheden for tilpasning af 
den sygemeldtes jobfunktioner eller for omplacering.
Lederen bør sikre sig, at en handleplan, som måtte blive aftalt i forbindelse 
med en samtale, er forstået af begge samtaleparter, samt at det er klart, 
hvem der har ansvar og initiativpligt. Ved udarbejdelse af handleplan hen-
ledes opmærksomheden på notatpligten, jf. offentlighedsloven.
Det er forudsat, at kommunerne i tide er opmærksomme på ansatte, der 
på grund af sygdom og/eller midlertidig nedsættelse af arbejdsevnen er 
udstødningstruede. Kommunen undersøger de eksisterende muligheder 
for justering af ansættelsesbetingelserne samt for at fastholde på ordinære 
vilkår fx via ændret arbejdstilrettelæggelse, omplacering eller omskoling til 
andet arbejde, jf. også Aftale om Socialt Kapitel § 2, stk. 2.
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Stk. 4.
Kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg aftaler 
retningslinjer om sygefraværssamtaler.

§ 8. Retningslinjer vedr. handlingsplaner i forbindelse med APV’er
Det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg eller samarbejds-
udvalg aftaler retningslinjer for udarbejdelse af handlingsplaner, hvis der 
konstateres problemer i arbejdspladsvurderingen (APV). Handlingsplaner 
drøftes i sikkerhedsudvalget/MED-udvalget.

Bemærkning:
Institutionerne har i henhold til arbejdsmiljølovgivningen pligt til at udarbejde 
arbejdspladsvurderinger (APV) samt til at følge op på resultaterne af disse. I 
forbindelse med udarbejdelse af en handlingsplan i tilknytning til arbejds- 
pladsens APV til løsning af specifikke arbejdsmiljøproblemer, skal handlings- 
planen i henhold til arbejdsmiljølovgivningen indeholde konkrete anvisninger 
på, hvordan problemet skal løses, ligesom det tydeligt skal fremgå, hvordan 
og hvornår der skal følges op på planen. Det gælder både i forhold til det 
fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 
I henhold til arbejdsmiljølovgivningen skal kommunens sikkerhedsorganisa-
tion inddrages i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
samt opfølgning på APV’en. Såfremt sikkerhedsarbejdet ikke varetages af et 
MED-udvalg forudsættes, at indsatsen koordineres med sikkerhedsorgani-
sationen.

§ 9. Indsats mod arbejdsbetinget stress
Der skal i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg eller samarbejds-
systemet aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at 
identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejds- 
betinget stress, jf. vedlagte protokollat om indsats mod arbejdsbetinget 
stress (bilag 1). Såfremt sikkerhedsarbejdet ikke varetages af et MED-ud-
valg, forudsættes at indsatsen koordineres med sikkerhedsorganisationen.

Bemærkning: 
Bestemmelsen er ikke ny, men blev aftalt ved O.05, jf. § 8, stk. 4 i Ram-
meaftale om medindflydelse og medbestemmelse og § 17, stk. 3 i Aftale om 
tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg.
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§ 10. Indsats mod vold, mobning og chikane
Stk. 1. 
Der skal i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet eller samar- 
bejdssystemet aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats 
for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekom-
sten af vold, mobning og chikane i tilknytning til udførelsen af arbejdet, jf. 
vedlagte protokollat om indsats mod vold, mobning og chikane på arbejds- 
pladsen (bilag 2). Forpligtigelsen omfatter også vold, mobning og chikane 
fra 3. person. I de kommuner, hvor der ikke er indgået en MED-aftale, eller 
hvor sikkerhedsarbejdet ikke varetages af et MED-udvalg, forudsættes ind-
satsen koordineret med sikkerhedsorganisationen.

Stk. 2.
Hvis der ikke senest den 1. april 2010 er opnået enighed om retningslin-
jerne skal ledelsen ensidigt fastlægge retningslinjer på området.

Bemærkning:
Af EU-aftalen om vold og chikane fremgår det, at ”Enterprises need to have a 
clear statement outlining, that harassment and violence will not be tolerated.” 
Direkte oversat betyder det: ”Virksomheder må have en tydelig erklæring, 
som angiver, at chikane og vold ikke tolereres.”

§ 11. Håndhævelse af forpligtelserne vedr. aftaler om retningslinjer
Stk. 1.
De almindelige samarbejds- og medindflydelsesregler om de centrale par-
ters opgaver samt håndtering af uoverensstemmelser gælder også i forhold 
til bestemmelserne i denne aftales § 3, stk. 2, § 4, § 5, § 6, stk. 2, § 7, stk. 4, 
§ 8, og § 9, dvs. i forhold til de bestemmelser, hvor MED- eller SU-systemet 
er tillagt en rolle i forhold til retningslinjer.

Bemærkning:
De almindelige regler er at finde i henholdsvis: 
•  Rammeaftale om medindflydelses- og medbestemmelse §§ 22 og 

23.
•  Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg § 

28.

Stk. 2.
Hvis en af parterne overtræder retningslinjer aftalt efter § 10, stk. 1, eller 
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hvis der ikke er opnået enighed om retningslinjer, jf. § 10, stk. 1, og ledelsen 
efterfølgende ikke opfylder forpligtelsen jf. § 10, stk. 2, gælder reglerne i 
Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse § 21 henholdsvis 
Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg § 29.

§ 12. Ikrafttræden
Aftalen træder i kraft 1. april 2008. 

Bemærkning
Parterne er enige om at anbefale at retningslinjer aftales hurtigst muligt, idet 
parterne også er opmærksomme på at medindflydelses- og medbestem-
melsessystemet og samarbejdssystemet i kommunerne får en række nye 
opgaver, som forudsætter den nødvendige tid at implementere. 

København, 
For
KL

For
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte
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KL KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG 
 OVERENSKOMSTANSATTE

Bilag 1: Protokollat om indsats mod arbejdsbetinget 
stress

Indledning
Dette protokollat omhandler arbejdspladsens indsats for at reducere eller 
minimere forekomst af arbejdsbetinget stress.

Stress kan potentielt påvirke ethvert arbejdssted og enhver ansat uanset 
størrelsen af virksomheden, hvilket område der arbejdes indenfor, eller 
hvilken form for ansættelsesforhold der er tale om. I praksis vil ikke alle 
arbejdssteder eller alle ansatte nødvendigvis blive påvirket af stress.

Forebyggelse af arbejdsbetinget stress kan forbedre sikkerhed og sundhed 
og føre til større effektivitet. Konsekvenserne heraf kan være såvel økono-
miske, arbejdsmæssige som sociale for virksomheden, arbejdstagerne og 
for samfundet som helhed. Det er vigtigt at tage hensyn til, at de ansatte er 
forskellige, når man håndterer arbejdsbetinget stress.

Målsætningen med protokollatet om indsats mod arbejdsbetinget stress er, 
at:
  Øge opmærksomheden og forståelsen hos arbejdsgivere, ansatte 

og deres repræsentanter om arbejdsbetinget stress
  Øge deres opmærksomhed mht. signaler der indikerer arbejds- 

betinget stress

Formålet er at give ledelse og ansatte en ramme til at identificere, forebyg-
ge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Formålet er 
ikke at lægge skylden for stressrelaterede problemer på den enkelte.

Parterne er enige om, at KL og KTO med dette protokollat har aftaleimple-
menteret den europæiske aftale ”Draft framework agreement on work-rela- 
ted stress” indgået mellem UNICE , CEEP og ETUC den 8. oktober 2004.

Beskrivelse af stress og arbejdsbetinget stress 
Stress er en tilstand som ledsages af fysiske-, psykiske-, eller sociale reak-
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tioner eller funktionssvigt, som er resultatet af den enkeltes følelse af util-
strækkelighed i forhold til at kunne imødekomme de krav eller forventninger, 
der er stillet til ham/hende.

Den enkelte er i stand til at håndtere stress i kortere perioder, hvilket kan 
ses som noget positivt, men har vanskeligt ved at håndtere langvarigt 
intensivt pres. Yderligere kan forskellige individer reagere forskelligt i sam-
menlignelige situationer, og det samme individ kan reagere forskelligt i 
sammenlignelige situationer på forskellige tidspunkter i hans/hen des liv.

Stress er ikke en sygdom, men længerevarende udsættelse for stress kan 
føre til helbredslidelser og kan resultere i reduceret effektivitet på arbejds- 
pladsen.

Stress, der udspringer af forhold uden for arbejdspladsen, kan lede til 
ændret opførsel og reduceret effektivitet på arbejdspladsen. Ikke alle udtryk 
for stress kan betragtes som arbejdsrelateret stress. Arbejdsbetinget stress 
kan forårsages af forskellige faktorer så som arbejdsindhold, arbejdets 
organisering, arbejdsmiljø, dårlig kommunikation, osv.

Identificering af problemer skabt af arbejdsbetinget stress
Stressfænomener er meget komplekse. Dette protokollat indeholder derfor 
ikke en udtømmende liste over potentielle stressindikatorer. For eksempel 
kan høj fraværsprocent, hyppig personaleomsætning, hyppige personale- 
konflikter eller klager fra de ansatte være tegn, der måske indikerer et ar-
bejdsbetinget stressproblem.

For at klarlægge om der er et problem mht. arbejdsbetinget stress, kan det 
være nødvendigt at analysere forskellige faktorer så som:

•  arbejdsorganisation og arbejdsprocesser (arbejdstidsfastlæggelse, 
graden af selvstændighed i arbejdet, samspillet mellem den an-
sattes kvalifikationer og de krav som arbejdet stiller, arbejds- 
mængden osv.), 

•  arbejdsvilkår og arbejdsmiljø (risiko for udsættelse for krænkende 
adfærd, støj, varme, farlige materialer osv.), 

•  kommunikation (usikkerhed med hensyn til: hvad der forventes på 
arbejdspladsen, beskæftigelsen eller forestående forandringer osv.) 
og 
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•  subjektive faktorer (følelsesmæssig- og socialt pres, en fornem-
melse af utilstrækkelighed, en oplevet mangel på støtte osv.).

Hvis der er konstateret problemer med arbejdsbetinget stress, skal der 
tages skridt til at forebygge eliminere eller reducere det. Det er arbejdsgiv-
erens ansvar at iværksætte passende foranstaltninger. Planlægningen af og 
gennemførelsen af disse tiltag skal ske med deltagelse af og i samarbejde 
med de ansatte og/eller deres repræsentanter.

Ledelsens og medarbejdernes ansvar
Ledelsen har en retlig forpligtelse til at beskytte sikkerheden og sundheden 
for alle ansatte. Denne forpligtelse omfatter også problemer som følge af 
arbejdsbetinget stress i den udstrækning, dette medfører risiko for sik-
kerhed og sundhed. Alle ansatte har en generel forpligtelse til at anvende 
beskyttelsestiltag, der er fastsat af ledelsen.

Håndtering af problemer med arbejdsbetinget stress kan gennemføres inden- 
for arbejdspladsvurderingsprocessen, gennem separate stresspolitikker 
og/eller via særlige tiltag, der er målrettet identificerede stressfaktorer.

Forebyggelse, fjernelse eller reduktion af arbejdsbetinget stress
Forebyggelse, fjernelse eller reduktion af arbejdsbetinget stress kan indehol-
de forskellige tiltag. Disse tiltag kan være kollektive, individuelle eller begge 
dele. De enkelte tiltag kan gennemføres som specifikke tiltag, der er målrettet 
ovenfor identificerede stressfaktorer eller som integreret del af en stresspolitik 
indeholdende såvel forebyggende som handlingsorienterede tiltag.

Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab skal 
arbejdsgiveren efter LBK nr. 784 § 12 indhente ekstern sagkyndig bistand 
med henblik på at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadighed er fuldt 
forsvarligt.

Når retningslinjer er fastlagt og tiltag mod stress er gennemført, bør disse 
gennemgås regelmæssigt for, at vurdere om tiltagene stadig er tilstrække-
lige og nødvendige. Herunder om tiltagene medfører en effektiv udnyttelse 
af ressourcerne.
Sådanne tiltag kan for eksempel omfatte:
  Ledelses- og kommunikationstiltag, som eksempelvis: Afklaring 

af virksomhedens mål og rollen for den enkelte ansatte. Sikring af 
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tilstrækkelig ledelsesstøtte for den enkelte og for teams. Sikre sam-
menhæng mellem ansvar og kontrol over arbejdet, forbedring af 
arbejdsorganiseringen og arbejdsprocesserne, arbejdsbetingelser 
og arbejdsmiljø.

  Efteruddannelse af ledelse og ansatte med henblik på at øge op-
mærksomheden og forståelsen af stress, dets mulige årsager og 
hvordan man håndterer stress, og/eller hvordan man håndterer 
ændringer.

Underskrevet København den 

For KL

For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte
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Bilag 2: Protokollat om indsats mod vold, mobning 
og chikane på arbejdspladsen 

Indledning
Dette protokollat omhandler kommunernes forpligtigelser vedrørende iden-
tifikation, håndtering og forebyggelse af vold, mobning, chikane – herunder 
seksuel chikane –  på arbejdspladsen.

Parterne er enige om, at KL og KTO med dette protokollat har aftaleimple-
menteret den europæiske aftale ”Framework agreement on harassment 
and violence at work” indgået mellem ETUC/CES, CEEP, BUSINESSEU-
ROPE OG UEAPME den 26. april 2007.

Gensidig respekt blandt kolleger på alle niveauer på arbejdspladsen er et 
af de vigtigste kendetegn ved en succesfuld organisation. Derfor er vold, 
mobning og chikane uacceptabelt. KL og KTO tager afstand fra alle former 
for vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Det er en fælles opgave 
for arbejdsgivere og medarbejdere at håndtere denne type problemer, som 
kan have alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser.

Den danske lovgivning1 definerer arbejdsgiverens pligt til at beskytte  
medarbejderne mod vold, mobning og chikane på arbejdspladsen.

Forskellige former for vold, mobning og chikane kan påvirke arbejdsplad-
sen. De kan:

• være af fysisk, psykisk og/eller seksuel karakter
• være enkeltstående tilfælde eller mere systematiske handlingsmønstre
•  forekomme blandt kolleger, mellem overordnede og underordnede 

medarbejdere eller udøves af tredjeparter, såsom klienter, borgere, 
patienter, elever, osv.

•  variere fra mindre tilfælde af krænkende adfærd til mere alvorlige 
handlinger, herunder lovovertrædelser der kræver indgreb fra of-
fentlige myndigheder.

___________________
1 Mest relevant er arbejdsmiljøloven og bekendtgørelse om arbejdets udførelse med tilhørende vejledninger fra 
Arbejdstilsynet.
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Vold, mobning og chikane kan potentielt set berøre alle arbejdspladser og 
alle medarbejdere, uanset virksomhedens størrelse, aktivitetsområde eller 
ansættelsesform. Visse grupper og sektorer kan dog have en højere risiko 
end andre. I praksis er det ikke alle arbejdspladser og alle medarbejdere, 
der berøres af problemet.

Formål
Formålet med denne aftale er at:
•  øge opmærksomhed og viden blandt arbejdsgivere, medarbejdere 

og deres repræsentanter om vold, mobning og chikane på arbejds- 
pladsen.

•  give arbejdsgivere, medarbejdere og deres repræsentanter på alle 
niveauer nogle retningslinjer, med henblik på at identificere, fore-
bygge og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på 
arbejdspladsen.

Beskrivelse
Vold, mobning og chikane er udtryk for uacceptabel opførsel fra en eller 
flere personer og kan antage mange forskellige former, hvoraf nogle er let-
tere at udpege end andre. Arbejdsmiljøtiltag kan forebygge samt påvirke 
den vold, mobning og chikane, folk udsættes for.

Vold, mobning og chikane2 finder sted, når en eller flere medarbejdere eller 
ledere gentagne gange og bevidst udsættes for krænkelser, trusler og/eller 
ydmygelser i arbejdsrelaterede sammenhænge.

Vold, herunder fysisk og psykisk vold, finder sted, når en eller flere medar-
bejdere eller ledere angribes i arbejdsrelaterede sammenhænge.

Vold, mobning og chikane kan udøves af en eller flere personer med det 
formål eller den virkning at krænke en ansats værdighed, hvilket påvirker 
vedkommendes helbred og/eller skaber et dårligt arbejdsmiljø.

Forebyggelse, identifikation og håndtering af problemer med chikane og vold
Forpligtelserne i forhold til indsatsen mod vold, mobning og chikane er 
beskrevet i § 10 i Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

___________________
2  Det engelske begreb ”harassment”, på dansk =”chikane”, er ikke defineret som begreb i dansk arbejds- 
miljølovgivning, men indgår dels under begrebet ”mobning”, og dels under begrebet ”psykisk vold”.
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Udover at medvirke til at fastlægge retningslinjer på området, har kommu-
nens øverste medindflydelsesudvalg til opgave, at revidere og overvåge 
de vedtagne retningslinjer med henblik på at sikre, at de er effektive både i 
forhold til at forebygge problemer og til at håndtere sagerne, når de opstår.

Hvis kommunen allerede har en politik og procedurer som lever op til 
kravene i dette protokollat, kan kommunen, på baggrund af en drøftelse i 
de øverste medindflydelsesudvalg, beslutte at lade denne være gældende 
ift. protokollatet.

At øge opmærksomheden om vold, mobning og chikane samt at uddanne 
ledere og medarbejdere om det, kan reducere risikoen for vold, mobning 
og chikane på arbejdspladsen.

En passende procedure for håndtering af konkrete sager3 skal bygge på 
følgende grundlæggende principper:
1.  Det er i alle parters interesse at skride frem med fornøden diskretion 

for at beskytte alle involveredes værdighed og privatliv.
2.  Der må ikke videregives oplysninger om den pågældende sag til 

parter, der ikke er involveret i sagen.
3. Klager skal undersøges konkret og behandles uden unødigt ophold.
4. Alle de involverede parter har ret til en saglig og fair behandling.
5. Klager bør være underbygget af udførlige oplysninger.
6. Falske anklager tolereres ikke og kan medføre disciplinære tiltag.
7. Om nødvendigt ekstern bistand

Kommunen tager passende skridt overfor den forulempende part.

Kommunen tilbyder skadelidte den nødvendige støtte og om nødvendigt 
hjælp til at vende tilbage til arbejdet.

Voldgift og håndhævelse af forpligtigelser
Håndhævelsen af forpligtelserne i forhold til indsatsen mod vold, mobning  
og chikane er beskrevet i § 11, stk. 2 i Aftale om trivsel og sundhed på 
arbejdspladserne.

___________________
3  Behandling af enkeltsager for så vidt angår disciplinærsager og evt. erstatning mv. vil fortsat være et anliggen-
de for den forhandlingsberettigede organisation.
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København den 

For KL    

For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte
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trivsel og sundhed
på arbejdspladsen
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§ 1. Aftalens anvendelsesområde 
Stk.1. 
Aftalen gælder for personale i regional tjeneste  
 
Stk. 2. 
Aftalen gælder endvidere for personale ved selvejende institutioner, med 
hvilke regioner indgår driftsaftaler med henblik på opfyldelsen af dem i lov-
givningen pålagte forpligtelser. 
 
Hvis der på institutionen er aftalt andet overenskomst-/aftalegrundlag 
fortsætter dette dog i stedet for, medmindre der indgås anden aftale mel-
lem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og den forhandlingsberettigede 
organisation. 
 
§ 2. Aftalens formål 
Denne aftale har til formål, at:  

•  skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og 
sundhed på arbejdspladsen 

•   styrke grundlaget for regionernes forebyggelses- og fastholdelses-
indsats 

• skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet 
 
Bemærkninger: 
Parterne er enige om, at denne aftale ikke ændrer ved arbejdsmiljølovens 
princip om, at arbejdsgiveren har hovedansvaret m.h.t. at sørge for, at ar-
bejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 
Aftalen ændrer heller ikke ved det ansvar, arbejdsmiljøloven tillægger arbejds- 
ledere og ansatte med hensyn til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og 
sundhed og medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarlige inden for vedkommendes arbejdsområde. Endelig 
ændrer aftalen ikke ved Arbejdstilsynets kompetence på området. 
 
§ 3. Trivselsmålinger 
Stk. 1. 
Regionen er fra 2008 forpligtet til, mindst hvert tredje år, at foretage 
målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske 
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arbejdsmiljø. Målingerne kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejds- 
pladsvurdering (APV). Første måling skal gennemføres snarest muligt,  
senest sammen med næste APV. 
  
Bemærkninger: 
Såfremt næste APV allerede er igangsat/planlagt i 2008, søges trivsels- 
målingen gennemført snarest muligt herefter, dog senest den 1. april 2009. 
 
Stk. 2.  
Regionens øverste medindflydelsesudvalg aftaler retningslinjer for indhold 
og opfølgning på målingerne, jf. stk. 1. 
 
§ 4. Indflydelse på egne opgaver 
Stk. 1. 
Indflydelse på egne arbejdsforhold, herunder arbejdstidstilrettelæggelse, 
planlægning og udførelse af arbejdsopgaverne samt sammenhæng mellem 
krav og ressourcer, er temaer, der bør lægges vægt på, så vidt det er muligt.  
 
Bemærkninger:  
Dette kan eksempelvis ske ved at inddrage medarbejdergruppen og/eller 
den enkelte medarbejder i tilrettelæggelsen af henholdsvis medarbejder-
gruppens og den enkeltes arbejdsopgaver under hensyntagen til arbejds- 
pladsens samlede opgaveportefølje og drift. 
 
Stk. 2. 
Med henblik på at styrke grundlaget for balance mellem arbejdsliv og 
familieliv, bør ledelsen så vidt muligt tilgodese medarbejderens individuelle 
forhold og ønsker ved planlægningen af arbejdstid.  
 
§ 5. Natarbejde 
Stk. 1. 
Ved arbejdstidsplanlægningen bør ledelsen under iagttagelse af arbejds- 
miljøhensyn i videst mulig omfang søge at mindske forekomsten af nat- 
arbejde.  
 
Bemærkninger:  
Ved arbejdstidsplanlægningen på døgndækkede arbejdspladser henvises 
der til inspiration til de eksempler på konkrete arbejdsmiljøhensyn, der 
fremgår af bilag 2 til rammeaftale om de centrale arbejdstidsaftaler. 
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Stk. 2. 
Der kan lokalt iværksættes foranstaltninger med henblik på at afhjælpe 
gener i forbindelse med natarbejde.  
 
Bemærkninger:  
F.eks. tiltag vedr. kostvejledning, hvile mv. 
 
§ 6. Sundhedsfremmeordning 
Stk. 1.  
Der skal i regionens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesud-
valg aftales retningslinjer vedrørende sundhed. Retningslinjerne skal have 
til formål at fremme en forebyggende indsats i forhold til medarbejdernes 
sundhed og arbejdsmiljø. Retningslinjerne skal indeholde konkrete sund-
hedsfremmeinitiativer. 
 
Bemærkninger: 
Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg beslutter, i hvilket 
omfang retningslinjerne skal udfyldes lokalt (fx i forhold til sektor/ 
institution).  
Sundhedsfremmeindsatsen kan fx indeholde tilbud om massage, fysioterapi, 
kiropraktor, motion, rygestopkurser, kostvejledning, psykologhjælp,  
helbredsvurdering, zoneterapi. 
 
Stk. 2.   
Sundhedsfremmeinitiativernes effekt og anvendelse drøftes og evalueres i 
medindflydelses- og samarbejdssystemet med passende mellemrum. 
 
Bemærkninger: 
Drøftelserne kunne fx finde sted i forbindelse med drøftelser af APV,  
trivselsmålinger eller sygefraværsstatistikker. 
 
§ 7. Pligt til redegørelse om sammenhæng mellem ressourcer og  
arbejdsmængde 
I tilknytning til regionens budgetforhandlinger skal ledelsen – i det øverste 
medindflydelsesorgan – redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- 
og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forhold til sam-
menhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde. 
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Bemærkninger: 
Der gøres opmærksom på, at i henhold til § 8, stk. 3 nr. 1 i Rammeaftale om 
medindflydelse og medbestemmelse  skal der aftales retningslinjer for pro-
ceduren for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personale-
forhold. 
 
Der gøres endvidere opmærksom på, at i medfør af § 7, stk. 2 i MED-ram-
meaftalen og § 16, stk. 4 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og 
samarbejdsudvalg  skal informationen gives på et så tidligt tidspunkt, på en 
sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grun-
dig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes syns-
punkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller regions- 
rådets beslutninger. 
 
§ 8. Sygefraværsstatistik på institutionsniveau 
Stk. 1. 
Institutionsledelsen skal årligt fremlægge en institutionsbaseret 
sygefraværsstatistik for det lokale medindflydelses- og medbestem-
melsesudvalg eller samarbejdsudvalg, og hvis et sådant ikke findes, for de 
ansatte på institutionen. 
 
Bemærkninger: 
Den statistik, som skal fremlægges, udarbejdes forudsætningsvis af Det 
Fæl-leskommunale LønDatakontor (FLD), på baggrund af de sygefraværs- 
registreringer, som allerede finder sted på de enkelte institutioner. Fremlæg-
gelsen af de institutionsbaserede sygefraværsstatistikker vil først kunne ske 
fra det tidspunkt, statistikkerne er tilgængelige.  
 
Stk. 2. 
Det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg eller samarbejds- 
udvalg aftaler retningslinjer for fremlæggelsen samt opfølgning på 
sygefravær i institutionen. 
 
Bemærkninger: 
I drøftelsen af retningslinjer kan bl.a. indgå opfølgning på trivselsmålinger, jf. 
§ 3, APV og stress mv. jf. §§ 10-12 samt indsatser vedrørende fastholdelse af 
sygemeldte medarbejdere mv. 
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§ 9. Sygefraværssamtaler efter længerevarende fravær 
Stk. 1. 
Medarbejdere med længerevarende sygefravær har ret til en sygefraværs-
samtale med nærmeste leder. Lederen tager initiativ til gennemførelsen af 
samtalen. 
 
Bemærkninger: 
Sygefravær af mere end 4 ugers varighed vil normalt være at betragte som 
længerevarende sygefravær. Der vil kunne afholdes sygefraværssamtaler tid-
ligere end efter 4 uger.  
 
I forbindelse med længerevarende sygefraværsforløb kan der være behov 
for, at der er kontakt mellem arbejdspladsen og den sygemeldte ad flere om-
gange, herunder evt. behov for mere end én egentlig samtale mellem den 
sygemeldte og dennes nærmeste leder. 
  
Stk. 2. 
Formålet med gennemførelse af sygefraværssamtaler er at få sygemeldte 
medarbejdere hurtigere tilbage og fastholdt i job. 
 
Stk. 3. 
Såfremt sygefraværet har en sådan karakter, at både leder og medarbejder 
er enige om, at tilbagevenden til arbejdet på normale vilkår er forhindret 
varigt eller i en længerevarende periode, aftaler leder og medarbejder en 
handleplan for det fremadrettede forløb.  
 
Bemærkninger: 
Indholdet i handleplanerne kan bl.a. være om muligheden for tilpasning af 
den sygemeldtes jobfunktioner eller for omplacering. 
 
Lederen bør sikre sig, at en handleplan, som måtte blive aftalt i forbindelse 
med en samtale, er forstået af begge samtaleparter, samt at det er klart, 
hvem der har ansvar og initiativpligt. Ved udarbejdelsen af handleplan hen-
ledes opmærksomheden på notatpligten, jf. offentlighedsloven.  
 
Det er forudsat, at regionerne i tide er opmærksomme på ansatte, der på  
grund af sygdom og/eller midlertidig nedsættelse af arbejdsevnen er ud-
stødningstruede. Regionen undersøger de eksisterende muligheder for  
justering af ansættelsesbetingelserne samt for at fastholde på ordinære 
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vilkår fx via ændret arbejdstilrettelæggelse, omplacering eller omskoling til 
andet arbejde jf. også Aftale om Socialt Kapitel § 2, stk. 2. 
 
Stk. 4. 
Regionens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg aftaler 
retningslinjer om sygefraværssamtaler. 
 
§ 10. Retningslinjer vedr. handlingsplaner i forbindelse med apv’er 
Det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg eller samarbejds- 
udvalg aftaler retningslinjer for udarbejdelse af handlingsplaner, hvis der 
konstateres problemer i APV’en. Handlingsplaner drøftes i sikkerhedsudval-
get/MED-udvalget. 
 
Bemærkninger: 
Institutionerne har i henhold til arbejdsmiljølovgivningen pligt til at udarbejde 
arbejdspladsvurderinger (APV) samt til at følge op på resultaterne af disse. I 
forbindelse med udarbejdelse af en handlingsplan i tilknytning til arbejds- 
pladsens APV til løsning af specifikke arbejdsmiljøproblemer, skal handlings- 
planen i henhold til arbejdsmiljølovgivningen indeholde konkrete anvisninger 
på, hvordan problemet skal løses, ligesom det tydeligt skal fremgå, hvordan 
og hvornår, der skal følges op på planen. Det gælder både i forhold til det 
fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.  
 
I henhold til arbejdsmiljølovgivningen skal regionens sikkerhedsorganisa-
tion inddrages i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
samt opfølgning på APV’en. Såfremt sikkerhedsarbejdet ikke varetages af 
et MED-udvalg, forudsættes at indsatsen koordineres med sikkerhedsorga-
nisationen. 
 
§ 11. Indsats mod arbejdsbetinget stress 
Der skal i medindflydelses- eller samarbejdssystemet aftales retningslin-
jer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge 
og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress, jf. vedlagte 
protokollat  om indsats mod arbejdsbetinget stress (bilag 1). Såfremt sik-
kerhedsarbejdet ikke varetages af et MED-udvalg, forudsættes at indsatsen 
koordineres med sikkerhedsorganisationen. 
    
Bemærkninger:  
Bestemmelsen er ikke ny, men blev aftalt ved OK-05, jf. § 8, stk. 4 i Ramme-
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aftale om medindflydelse og medbestemmelse og 17, stk. 3 i Aftale om 
tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 
 
§ 12. Indsats mod vold og chikane 
Stk. 1.  
Der skal i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet eller samar- 
bejdssystemet aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats 
for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekom-
sten af vold, mobning og chikane i tilknytning til udførelsen af arbejdet, jf. 
vedlagte protokollat om indsats mod vold, mobning og chikane på arbejds-
pladsen (bilag 2). Forpligtelsen omfatter også vold, mobning og chikane fra 
3. person. Hvor sikkerhedsarbejdet ikke varetages af et MED-udvalg, forud-
sættes indsatsen koordineret med sikkerhedsorganisationen. 
 
Stk. 2. 
Hvis der ikke senest den 1. april 2010 er opnået enighed om retningslin-
jerne skal ledelsen ensidigt fastlægge retningslinjer på området. 
 
Bemærkninger: 
Af den europæiske aftale om vold og chikane fremgår det, at ”Enterprises 
need to have a clear statement outlining, that harassment and violence will 
not be tolerated.” Direkte oversat betyder det: ”Virksomheder må have en 
tydelig erklæring, som angiver at chikane og vold ikke tolereres.” 
 
§ 13. Håndhævelse af forpligtelserne vedr. aftaler om retningslinjer  
Stk. 1. 
De almindelige samarbejds- og medindflydelsesregler om de centrale par-
ters opgaver samt håndtering af uoverensstemmelser gælder også i forhold 
til bestemmelserne i denne aftales § 3, stk. 2, § 6, § 7, § 8, stk. 2, § 9, stk. 4, 
§ 10 og § 11, dvs. i forhold til de bestemmelser, hvor MED- eller SU-system-
et er tillagt en rolle i forhold til retningslinjer. 
 
Bemærkninger: 
De almindelige regler er at finde i henholdsvis:  

• Rammeaftale om medindflydelses- og medbestemmelse §§ 22 og 23 

• Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg § 28. 
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Stk. 2. 
Hvis en af parterne overtræder retningslinjer aftalt efter § 12, stk. 1, eller 
hvis der ikke er opnået enighed om retningslinjer, jf. § 12, stk. 1, og ledelsen 
efterfølgende ikke opfylder forpligtelsen, jf. § 12, stk. 2, gælder reglerne i 
rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse § 21 henholdsvis 
aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg § 29. 
 
§ 14. Ikrafttræden  
Aftalen træder i kraft 1. april 2008.  
 
Bemærkninger: 
Parterne er enige om at anbefale at retningslinjer aftales hurtigst muligt, idet 
parterne også er opmærksomme på at medindflydelses- og medbestem-
melsessystemet og samarbejdssystemet i regionerne får en række nye 
opgaver, som forudsætter den nødvendige tid at implementere.  
 
 
København, den 20-06-2008 
  
For Regionernes Lønnings- og Takstnævn 
 Signe Friberg Nielsen  
 / Ole Lund Jensen     

For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte  
 Anders B. Christensen 
 / Jørgen Holst 
 
 
København, den 18. september 2008 
 
For Regionernes Lønnings- og Takstnævn 
 Signe Friberg Nielsen  
 / Ole Lund Jensen   

For Sundhedskartellet 
 Connie Kruckow  
 / Helle Varming 
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Bilag 1: Protokollat om indsats mod arbejdsbetinget 
stress 
 
Indledning 
Dette protokollat omhandler arbejdspladsens indsats for at reducere eller 
minimere forekomst af arbejdsbetinget stress. 
 
Stress kan potentielt påvirke ethvert arbejdssted og enhver ansat uanset 
størrelsen af virksomheden, hvilket område der arbejdes indenfor, eller 
hvilken form for ansættelsesforhold der er tale om. I praksis vil ikke alle 
arbejdssteder eller alle ansatte nødvendigvis blive påvirket af stress. 
 
Forebyggelse af arbejdsbetinget stress kan forbedre sikkerhed og sundhed 
og føre til større effektivitet. Konsekvenserne heraf kan være såvel økono-
miske, arbejdsmæssige som sociale for virksomheden, arbejdstagerne og 
for samfundet som helhed. Det er vigtigt at tage hensyn til, at de ansatte er 
forskellige, når man håndterer arbejdsbetinget stress. 
 
Målsætningen med protokollatet om indsats mod arbejdsbetinget stress er, at: 

  Øge opmærksomheden og forståelsen hos arbejdsgivere, ansatte 
og deres repræsentanter om arbejdsbetinget stress 

  Øge deres opmærksomhed mht. signaler der indikerer arbejds- 
betinget stress 

Formålet er at give ledelse og ansatte en ramme til at identificere, forebyg-
ge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Formålet er 
ikke at lægge skylden for stressrelaterede problemer på den enkelte. 
 
Parterne er enige om, at RLTN og KTO med dette protokollat har af-
taleimplementeret den europæiske aftale ”Draft framework agreement on 
workrelated stress” indgået mellem UNICE, CEEP og ETUC den 8. oktober 
2004. 
 
Beskrivelse af stress og arbejdsbetinget stress  
Stress er en tilstand som ledsages af fysiske-, psykiske-, eller sociale reak-
tioner eller funktionssvigt, som er resultatet af den enkeltes følelse af util-
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strækkelighed i forhold til at kunne imødekomme de krav eller forventninger, 
der er stillet til ham/hende. 
 
Den enkelte er i stand til at håndtere stress i kortere perioder, hvilket kan 
ses som noget positivt, men har vanskeligt ved at håndtere langvarigt 
intensivt pres. Yderligere kan forskellige individer reagere forskelligt i sam-
menlignelige situationer, og det samme individ kan reagere forskelligt i 
sammenlignelige situationer på forskellige tidspunkter i hans/hendes liv. 
 
Stress er ikke en sygdom, men længerevarende udsættelse for stress kan 
føre til helbredslidelser og kan resultere i reduceret effektivitet på arbejds- 
pladsen. 
 
Stress, der udspringer af forhold uden for arbejdspladsen, kan lede til 
ændret opførsel og reduceret effektivitet på arbejdspladsen. Ikke alle udtryk 
for stress kan betragtes som arbejdsrelateret stress. Arbejdsbetinget stress 
kan forårsages af forskellige faktorer så som arbejdsindhold, arbejdets 
organisering, arbejdsmiljø, dårlig kommunikation, osv. 
 
Identificering af problemer skabt af arbejdsbetinget stress 
Stressfænomener er meget komplekse. Dette protokollat indeholder derfor 
ikke en udtømmende liste over potentielle stressindikatorer. For eksempel 
kan høj fraværsprocent, hyppig personaleomsætning, hyppige personale- 
konflikter eller klager fra de ansatte være tegn, der måske indikerer et  
arbejdsbetinget stressproblem. 
 
For at klarlægge om der er et problem mht. arbejdsbetinget stress, kan det 
være nødvendigt at analysere forskellige faktorer så som: 

•  arbejdsorganisation og arbejdsprocesser (arbejdstidsfastlæggelse, 
graden af selvstændighed i arbejdet, samspillet mellem den an-
sattes kvalifikationer og de krav som arbejdet stiller, arbejdsmæng-
den osv.),  

•  arbejdsvilkår og arbejdsmiljø (risiko for udsættelse for krænkende 
adfærd, støj, varme, farlige materialer osv.),  

•   kommunikation (usikkerhed med hensyn til: hvad der forventes på ar-
bejdspladsen, beskæftigelsen eller forestående forandringer osv.) og  



87

•   subjektive faktorer (følelsesmæssig- og socialt pres, en fornem-
melse af utilstrækkelighed, en oplevet mangel på støtte osv.). 

 
Hvis der er konstateret problemer med arbejdsbetinget stress, skal der 
tages skridt til at forebygge eliminere eller reducere det. Det er arbejdsgiv-
erens ansvar at iværksætte passende foranstaltninger. Planlægningen af og 
gennemførelsen af disse tiltag skal ske med deltagelse af og i samarbejde 
med de ansatte og/eller deres repræsentanter. 
 
Ledelsens og medarbejdernes ansvar 
Ledelsen har en retlig forpligtelse til at beskytte sikkerheden og sundheden 
for alle ansatte. Denne forpligtelse omfatter også problemer som følge af 
arbejdsbetinget stress i den udstrækning, dette medfører risiko for sik-
kerhed og sundhed. Alle ansatte har en generel forpligtelse til at anvende 
beskyttelsestiltag, der er fastsat af ledelsen. 
 
Håndtering af problemer med arbejdsbetinget stress kan gennemføres in-
denfor arbejdspladsvurderingsprocessen, gennem separate stresspolitikker 
og/eller via særlige tiltag, der er målrettet identificerede stressfaktorer. 
 
Forebyggelse, fjernelse eller reduktion af arbejdsbetinget stress 
Forebyggelse, fjernelse eller reduktion af arbejdsbetinget stress kan indehol-
de forskellige tiltag. Disse tiltag kan være kollektive, individuelle eller begge 
dele. De enkelte tiltag kan gennemføres som specifikke tiltag, der er målrettet 
ovenfor identificerede stressfaktorer eller som integreret del af en stresspolitik 
indeholdende såvel forebyggende som handlingsorienterede tiltag. 
 
Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab skal 
arbejdsgiveren efter LBK nr. 784 § 12 indhente ekstern sagkyndig bistand 
med henblik på at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadighed er fuldt 
forsvarligt. 
 
Når retningslinjer er fastlagt og tiltag mod stress er gennemført, bør disse 
gennemgås regelmæssigt for, at vurdere om tiltagene stadig er tilstrække-
lige og nødvendige. Herunder om tiltagene medfører en effektiv udnyttelse 
af ressourcerne. 
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Sådanne tiltag kan for eksempel omfatte: 

Ledelses- og kommunikationstiltag, som eksempelvis: Afklaring af virksom-
hedens mål og rollen for den enkelte ansatte. Sikring af tilstrækkelig ledel-
sesstøtte for den enkelte og for teams. Sikre sammenhæng mellem ansvar 
og kontrol over arbejdet, forbedring af arbejdsorganiseringen og arbejds-
processerne, arbejdsbetingelser og arbejdsmiljø. 

Efteruddannelse af ledelse og ansatte med henblik på at øge opmærk-
somheden og forståelsen af stress, dets mulige årsager og hvordan man 
håndterer stress, og/eller hvordan man håndterer ændringer. 
 
 
Underskrevet København den 20-06-2008 
 
For Regionernes Lønnings - og Takstnævn 
 Signe Friberg Nielsen  
        / Ole Lund Jensen 
  
 
For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 
        Anders B. Christensen 
        / Jørgen Holst 
 
 
Underskrevet København den 18. september 2008 
 
 
For Regionernes Lønnings - og Takstnævn 
 Signe Friberg Nielsen        
 /  Ole Lund Jensen 
 
 
For Sundhedskartellet 
 Connie Kruckow        
 /  Helle Varming
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Bilag 2. Protokollat om indsats mod vold, mobning 
og chikane på arbejdspladsen 
 
1. Indledning 
Dette protokollat omhandler regionernes forpligtelser vedrørende identifika-
tion, håndtering og forebyggelse af vold, mobning og chikane – herunder 
seksuel chikane - på arbejdspladsen. 
 
Parterne er enige om, at RLTN og KTO med dette protokollat har aftaleim-
plementeret den europæiske aftale ”Framework agreement on harassment 
and violence at work” indgået mellem ETUC/CES, CEEP, BUSINESSEU-
ROPE OG UEAPME den 26. april 2007. 
 
Gensidig respekt blandt kolleger på alle niveauer på arbejdspladsen er et 
af de vigtigste kendetegn ved en succesfuld organisation. Derfor er vold, 
mobning og chikane uacceptabelt. RLTN og KTO tager afstand fra alle 
former for vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Det er en fælles 
opgave for arbejdsgivere og medarbejdere at håndtere denne type  
problemer, som kan have alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser. 
 
Den danske lovgivning1 definerer arbejdsgiverens pligt til at beskytte med- 
arbejderne mod vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. 
 
Forskellige former for vold, mobning og chikane kan påvirke arbejdspladsen. 
De kan: 
 
• være af fysisk, psykisk og/eller seksuel karakter, 

•  være enkeltstående tilfælde eller mere systematiske handlingsmønstre, 

•   forekomme blandt kolleger, mellem overordnede og underordnede, 
medarbejdere eller udøves af tredjeparter, såsom klienter, borgere, 
patienter, elever, osv., 

___________________
1 Mest relevant er arbejdsmiljøloven og bekendtgørelse om arbejdets udførelse med tilhørende vejledninger fra 
Arbejdstilsynet



90

•   variere fra mindre tilfælde af krænkende adfærd til mere alvorlige 
handlinger, herunder lovovertrædelser, der kræver indgreb fra  
offentlige myndigheder. 

Vold, mobning og chikane kan potentielt set berøre alle arbejdspladser og 
alle medarbejdere, uanset virksomhedens størrelse, aktivitetsområde eller 
ansættelsesform. Visse grupper og sektorer kan dog have en højere risiko 
end andre. I praksis er det ikke alle arbejdspladser og alle medarbejdere, 
der berøres af problemet. 
 
2. Formål 
Formålet med denne aftale er at: 

•   Øge opmærksomhed og viden blandt arbejdsgivere, medarbejdere 
og deres repræsentanter om vold, mobning og chikane på arbejds- 
pladsen. 

•   Give arbejdsgivere, medarbejdere og deres repræsentanter på alle 
niveauer nogle retningslinjer, med henblik på at identificere, fore-
bygge og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på 
arbejdspladsen. 

 
3. Beskrivelse 
Vold, mobning og chikane er udtryk for uacceptabel opførsel fra en eller 
flere personer og kan antage mange forskellige former, hvoraf nogle er let-
tere at udpege end andre. Arbejdsmiljøtiltag kan forebygge samt påvirke 
den vold, mobning og chikane, folk udsættes for. 
 
Vold, mobning og chikane2 finder sted, når en eller flere medarbejdere eller 
ledere gentagne gange og bevidst udsættes for krænkelser, trusler og/eller 
ydmygelser i arbejdsrelaterede sammenhænge. 
 
Vold, herunder fysisk og psykisk vold, finder sted, når en eller flere medar-
bejdere eller ledere angribes i arbejdsrelaterede sammenhænge. 

 ___________________
2 Det engelske begreb ”harassment”, på dansk =”chikane”, er ikke defineret som begreb i dansk arbejdsmiljø-
lovgivning, men indgår dels under begrebet ”mobning”, og dels under begrebet ”psykisk vold”. 
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Vold, mobning og chikane kan udøves af en eller flere personer med det 
formål eller den virkning at krænke en ansats værdighed, hvilket påvirker 
vedkommendes helbred og/eller skaber et dårligt arbejdsmiljø. 
 
4. Forebyggelse, identifikation og håndtering af problemer med  
chikane og vold 
Forpligtelserne i forhold til indsatsen mod vold, mobning og chikane er 
beskrevet i Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. 
 
Udover at medvirke til at fastlægge retningslinjer på området, har regionens 
øverste medindflydelsesudvalg til opgave at revidere og overvåge de ved-
tagne retningslinjer med henblik på at sikre, at de er effektive både i forhold 
til at forebygge problemer og til at håndtere sagerne, når de opstår. 
 
Hvis regionen allerede har en politik og procedurer, som lever op til kravene 
i dette protokollat, kan regionen på baggrund af en drøftelse i de øverste 
medindflydelsesudvalg, beslutte at lade denne være gældende i forhold til 
protokollatet. 
 
At øge opmærksomheden om vold, mobning og chikane samt at uddanne 
ledere og medarbejdere om det, kan reducere risikoen for vold, mobning 
og chikane på arbejdspladsen. 
 
En passende procedure for håndtering af konkrete sager3 skal bygge på 
følgende grundlæggende principper: 
 1.  Det er i alle parters interesse at skride frem med fornøden diskre-

tion for at beskytte alle involveredes værdighed og privatliv. 
 2.  Der må ikke videregives oplysninger om den pågældende sag til 

parter, der ikke er involveret i sagen. 
 3.  Klager skal undersøges konkret og behandles uden unødigt ophold. 
 4. Alle de involverede parter har ret til en saglig og fair behandling. 
 5. Klager bør være underbygget af udførlige oplysninger. 
 6. Falske anklager tolereres ikke og kan medføre disciplinære tiltag. 
 7. Om nødvendigt ekstern bistand. 
 
Regionen tager passende skridt overfor den forulempende part. 

 ___________________
3 Behandling af enkeltsager for så vidt angår disciplinærsager og evt. erstatning mv. vil fortsat være et anlig-gen-
de for den forhandlingsberettigede organisation. 
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Regionen tilbyder skadelidte den nødvendige støtte og om nødvendigt 
hjælp til at vende tilbage til arbejdet. 

5. Voldgift og håndhævelse af forpligtelser 
Håndhævelsen af forpligtelserne i forhold til indsatsen mod vold, mobning og 
chikane er beskrevet i  § 13, stk. 2 i Aftale om trivsel og sundhed på arbejds- 
pladserne.  
 
 
København den 20-06-2008 
 
 
For Regionernes Lønnings- og Takstnævn  
        Signe Friberg Nielsen 
       / Ole Lund Jensen 
 
For Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 
        Anders B. Christensen 
       / Jørgen Holst 
 
 
København den 18. september 2008 
 
 
For Regionernes Lønnings- og Takstnævn  
 Signe Friberg Nielsen       
 /  Ole Lund Jensen 
 
For Sundhedskartellet 
 Connie Kruckow 
 /  Helle Varming
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Uddannelse for MED- og 
arbejdsmiljøorganisationen
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Uddannelser for MED- og arbejdsmiljøorganisationen

Der findes etablerede uddannelsestilbud for både MED-udvalg og arbejds-
miljøgrupper. Dels en grundlæggende uddannelse, dels løbende tilbud om 
supplerende uddannelse.

Medlemmer af arbejdsmiljøgrupper, som tillige er medlem af et MED-ud-
valg, skal også tilbydes MED-uddannelse. Se nærmere om uddannelserne 
nedenfor.

De kommunale og regionale parter udbyder gennem Parternes Uddan-
nelsesfællesskab (PUF) både MED- og arbejdsmiljøuddannelse.

Da uddannelserne er specielt målrettet kommuner og regioner, anbefaler 
parterne, at kommunerne og regionerne gør brug af PUF´s tilbud om MED- 
og Arbejdsmiljøuddannelse.

Hvis der er enighed i et hovedudvalg, kan kommunen eller regionen dog 
selv udvikle en tilsvarende MED-uddannelse, træffe beslutning om anven-
delse af egne undervisere, eller anvende egne undervisere til den MED-
uddannelse, som parterne har udviklet.

Grundlæggende uddannelser
Den grundlæggende tre-dages arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøgrup-
per er lovpligtig, mens den grundlæggende MED-uddannelse for alle MED-
udvalgsmedlemmer på fem dage er aftalt i den centrale MED-rammeaftale.

Arbejdsmiljøuddannelse

Den obligatoriske uddannelse
Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere har 
både ret og pligt til at gennemføre en arbejdsmiljøuddannelse på tre dage 
(22 timer).

Derfor betegnelsen ”obligatorisk”. Andre – for eksempel medlemmer af 
MED-, SU- eller arbejdsmiljøudvalg – kan også tage uddannelsen. Har 
arbejdslederen eller arbejdsmiljørepræsentanten arbejdsmiljøuddannelsen i 
forvejen, skal den ikke gentages*.
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Den obligatoriske uddannelse skal være gennemført inden tre måneder 
efter, at arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen er valgt eller 
udpeget.

* se Bekendtgørelse om samarbejde og sundhed nr. 1181, 15. oktober 2010 § 44

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Efter den obligatoriske uddannelse og inden for det første år skal arbejds-
lederen og arbejdsmiljørepræsentanten tilbydes to dages supplerende 
uddannelse.

Herefter skal de tilbydes 1½ dag årligt, så længe de er medlem af en arbejds- 
miljøgruppe. Dette tilbud gælder også de arbejdsmiljøgruppemedlemmer, 
der har den ”gamle” femdages arbejdsmiljøuddannelse.  
Arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne har ret, men ikke pligt til 
at tage imod tilbuddet om en supplerende uddannelse.  
Tager de ikke mod tilbuddet, bortfalder retten til uddannelsen i det givne år. 
Medmindre andet er aftalt, kan uddannelsesdagene ikke spares sammen 
fra år til år.

Formålet med den supplerende uddannelse

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse har til formål at sikre en løbende 
målrettet opdatering, som kan styrke kompetencerne hos arbejdsmiljø-
repræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Den sup-
plerende arbejdsmiljøuddannelse skal give viden og kompetencer, som er 
relevante for arbejdsmiljøarbejdet i kommunen eller regionen.

Kompetenceudviklingsplan
For at sikre en strategisk funderet supplerende uddannelse skal der ud fra 
kommunens eller regionens behov udarbejdes en kompetenceudviklings-
plan for arbejdslederne og arbejdsmiljørepræsentanterne. MED- og arbejds- 
miljøorganisationen skal inddrages i udarbejdelse af planen. 
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Formålet med obligatoriske arbejdsmiljøuddannelsen

Formålet med den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljø-
repræsentanten og arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen er at

- Styrke det forebyggende arbejde
-  Effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde

Uddannelsen skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere
- Får den fornødne viden om arbejdsmiljø
- Metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver

Uddannelsen skal medvirke til at
-  Samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde, både 

på det operationelle og det strategiske niveau

Uddannelsen skal give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere
-  Kompetencer til at medvirke til at integrere arbejdsmiljø i virksom-

hedens strategiske ledelse og daglige drift

Indholdet i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

Indholdet i arbejdsmiljøuddannelsen er jf. AT-vejledning F.3.7. tilrettelagt 
således, at kursusdeltagerne opnår en helhedsorienteret forståelse af  
arbejdsmiljøområdet gennem undervisning i
-  Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, 

der kan anvendes i arbejdsmiljøorganisationen
-  Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion i virksomheden i 

henhold til bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sund-
hed, herunder deltagelse i den årlige arbejdsmiljødrøftelse

-  De strukturer, som arbejdsmiljøorganisationen indgår i og samarbej-
det i forbindelse hermed

-  Arbejdsmiljøorganisationens samarbejdsrelationer til andre arbejds- 
miljøaktører, herunder arbejdsmiljørådgivere, branchearbejsmiljøråd, 
Arbejdstilsynet mv.

-  Arbejdsmiljøorganisationens planlægning og gennemførelse af det 
forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden
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-  Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-
ulykker og sundhedsfarer

- Metoder, som kan anvendes i det forebyggende arbejde, herunder
 o Betydningen af positive arbejdsmiljøfaktorer
 o Arbejdsmiljøgennemgange
 o  Tjekskemaer og lignende redskaber for identificering af  

arbejdsmiljøproblemer
 o Inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer
 o  Udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, herunder ind- 

dragelse af sygefravær
 o Handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø

De pædagogiske principper i arbejdsmiljøuddannelsen
Undervisningen differentieres i forhold til kursusdeltagernes forudsætninger 
med udgangspunkt i kursusdeltagernes arbejdspladser og kursusdel-
tagernes viden og erfaringer i forhold til den funktion, de skal udøve i  
arbejdsmiljøorganisationen.

Kursusdeltagerne lærer metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet 
i institutionen eller afdelingen via praktiske øvelser, der fortrinsvis har ud-
gangspunkt i konkrete situationer fra den enkeltes arbejdsplads.

Undervisningen organiseres og tilrettelægges, så kursusdeltagerne
- Inddrages aktivt
- Kan udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne
- Arbejder opgave- og problemorienteret.

Undervisningen tilrettelægges sådan, at der veksles mellem teori og prak-
tiske øvelser.

Praktisk opgave
Deltagerne gennemfører som en del af uddannelsen, men uden for det 
afsatte timetal på 22 timer, en praktisk opgave, som kobler kursets indhold 
med den enkelte deltagers arbejde i arbejdsmiljøorganisationen. 

Deltageren skal så vidt muligt løse opgaven i samarbejde med den anden 
part i arbejdsmiljøgruppen.
Den enkelte deltager sikres en introduktion til og tilbagemelding på den 
praktiske opgave.
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MED-uddannelsen

Parterne har udviklet en særlig MED-uddannelse, som henvender sig til alle 
ledere og medarbejdere, der sidder i et MED-udvalg.

Uddannelsen består af et
- 1-dags grundmodul
- 2-dages samarbejdsmodul
- 2-dages udviklingsmodul (MIB-modul)
-  Den grundlæggende uddannelse skal tilbydes, så deltagerne kan 

gennemføre den inden det første år, de sidder i MED-udvalget.

Herefter tilbydes såkaldte ”klippekortmoduler” til opdatering og ny in-
spiration. Et MED-udvalg, der efter arbejdsmiljøloven har de strategiske 
opgaver, skal have to klippekortmoduler om året i 2. og 4. funktionsår, 
og herefter et modul om året.

Formål
Formålet med MED-uddannelsen er at
-  Kvalificere ledelses- og medarbejderrepræsentanter til at indgå i et 

samarbejde om de samlede opgaver i MED-systemet, dvs. opgaver 
vedr. arbejds-, personale-,

-  Samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen, i institu-
tionen og generelt i kommunen eller regionen

- Medvirke til, at disse forhold løses i et helhedsperspektiv
-  Skabe en erkendelse hos deltagerne af, at samarbejde er af 

væsentlig betydning for såvel udvikling af kvalitet og service i op-
gaveløsningen som for personalepolitikken og medarbejdernes 
udviklingsmuligheder og trivsel

-  Medvirke til at samarbejdet kan udføres i praksis under hensyns-
tagen til de særlige politiske vilkår, som kendetegner arbejdet i det 
kommunale og regionale system, herunder give deltagerne kend-
skab til det formelle grundlag for samarbejdet.

Grundmodulet
Grundmodulet handler i vid udstrækning om det sidstnævnte punkt: at 
give deltagerne en forståelse for hvilke rammer, der gælder for deres virke 
i MED-systemet, og hvilke opgaver og roller, de hver især skal varetage. 
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Desuden stifter man bekendtskab med nøglebegreber fra MED-aftalen.

Samarbejdsmodulet
Samarbejdsmodulet fokuserer i høj grad på, hvordan samarbejdet i udval-
get kan styrkes, og desuden arbejder deltagerne med nogle af de centrale 
MED-opgaver, herunder personalepolitik og retningslinjer for blandt andet 
arbejdsmiljøarbejdet.

Udviklingsmodulet
På udviklingsmodulet bliver perspektivet bredt ud: Hvordan kan udvalget 
sikre, at alle medarbejdere på arbejdspladsen oplever medindflydelse og 
medbestemmelse? Og hvordan kan MED-udvalget blive en aktiv drivkraft 
i udviklingen af arbejdspladsen, både med hensyn til kerneopgaverne og 
medarbejdernes trivsel?

Klippekortmoduler
Formålet med klippekortmodulerne er at
-  Opdatere deltagernes viden om den kommunale og regionale sek-

tors vilkår og muligheder for at udøve sin virksomhed i praksis
-  Give deltagerne viden om konkrete arbejdsmiljøaktiviteter og –

forhold
-  Lære metoder til aktiviteter, der kan fremme samarbejds- og arbejds-

miljøorganisationens funktion
-  Give inspiration til gennemførelse og opfølgning af MED-systemets 

konstruktive udvikling

PUF tilbyder en række klippekortmoduler, for eksempel
- Kunsten at holde gode MED- og SU møder
- MED-budgetmodul
- MED-uddannelse for hovedudvalg
- Styrk den sociale kapital på arbejdspladsen
- Styrk indsatsen for mangfoldighed -  med afsæt i MED
- Styrk MED-udvalget til en ekstra indsats mod stress
-  Uddannelsesdag om aftale om trivsel og sundhed på  

arbejdspladserne
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Parternes
Uddannelses-

Fællesskab
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Parternes Uddannelses-Fællesskab

Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) er godkendt af Arbejdstilsynet 
som udbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. PUF er etableret 
at KL, Danske Regioner og KTO. Ved overenskomsten 2011 (OK11) er det 
aftalt, at Sundhedskartellet (SHK) indtræder i PUF-samarbejdet.

Hos PUF er arbejdsmiljøuddannelsen målrettet regioner og kommuner, idet 
PUF har valgt at lægge særlig vægt på, at uddannelsen skal styrke

-  Arbejdsmiljøorganisationens kompetence til at samarbjede om en 
målrettet, proaktiv og fremadrettet arbejdsmiljøindsats.

-  Arbejdsmiljøorganisationens kompetence til at omsætte kom- 
munens eller regionens arbejdsmiljøstrategi til konkrete og  
resultatskabende handlinger

-  Sammenhængen mellem MED og arbejdsmiljø som énstrenget  
system i praksis.

Supplerende uddannelsesdage
PUF tilbyder en vifte af supplerende uddannelsesdage, som kommunen 
eller regionen kan anvende til en løbende kompetenceudvikling af arbejds-
miljøorganisationen. Det er blandt andet

 • Strategisk arbejdsmiljøarbejde
 •  Medtoder til fysisk og psykisk arbejdspladsvurdering
 •  Psykisk arbejdsmiljø
 •  Forebyggelse af ulykker og risikovurdering
 •  Skab samspil mellem MED og arbejdsmiljøgrupperne
 •  Praktisk arbejdsmiljøarbejde
 •  Arbejdsmiljøcertificering
 •  Sundhedsfremme
 •  Forebyggelse og håndtering af stress
 •  Fra sygefravær til nærvær
 •  Arbejdsmiljøgruppens arbejde med vold, mobning og chikane
 •  Arbejdsmiljøgruppen og social kapital
 •  Arbejdsmiljøarbejdet i en tid med omstilling og udvikling

Listen suppleres løbende på www.puf.dk
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Dialog med kommunen eller regionen
Kommunernes og regionernes strategi, organisation og behov er forskel-
lige. Derfor lægger PUF vægt på at tilrettelægge formen og indholdet i den 
grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse, i de supplerende uddannelses-
dage og i MED-uddannelsen i dialog med den enkelte kommune eller 
region.

Interne og åbne forløb
PUF´s arbejdsmiljøuddannelse afholdes primært som interne uddannelses-
forløb i den enkelte kommune eller region, men tilbydes også som åbne 
forløb med individuel tilmelding flere steder i landet, Information om tid og 
sted findes på www.puf.dk
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