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Arbejdsmiljøvejledning til privatansatte læge- og kliniksekretærer 
Arbejdsmiljøvejledningen giver et indblik i de arbejdsmiljøproblemer, som du kan opleve i dit arbejde. 
Vejledningen er opdelt i emner, fx ergonomi, psykisk arbejdsmiljø. Så kan du selv vælge, om du vil 
læse og eventuelt printe hele vejledningen eller udvælge et specifikt emne.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en arbejdsmiljøvejviser, der tager udgangspunkt i de arbejdsmiljøpro-
blemer, du oftest oplever i sundhedsbranchen, herunder i lægepraksis eller på klinik.

Læs mere på arbejdstilsynet, www.amid.dk (arbejdsmiljø i Danmark)

Branche Fællesskab for Arbejdsmiljø (BFA)
Arbejdsmarkedetsparter herunder HK Privat samarbejder om at udarbejde forskellige vejlednings-
materialer, som er målrettet de forskellige brancher. I forhold til lægepraksisser og klinikker sker 
samarbejdet i regi af BFA Velfærd og Offentlig administration.  Branchefællesskabet udvikler værk-
tøjer og materialer til brug på din arbejdsplads.

Læs mere på arbejdsmiljoweb.dk

Branchesektion Sundhed & Velvære
Branchesektion Sundhed & Velvære (BSV) er en del af HK Privat og tæller ca. 8.400 medlemmer. 
Medlemmerne arbejder hos alment praktiserende læger, private tandlæger, dyrlæger, privatpraktise-
rende fysioterapeuter, privathospitaler, privatpraktiserende kiropraktorer, praktiserende speciallæger 
og ambulatorier, sociale dagtilbud og i sol-, motions- og fitnesscentre.

Find mere om Branchesektion Sundhed & Velvære på hksv.dk
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https://amid.dk/da/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdspladsvurdering/hvad-kan-i-goere-apv/arbejdsmiljoevejvisere/laeger-tandlaeger-og-dyrlaeger-arbejdsmiljoevejviser/ 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/om_arbejdsmiljoweb/bfa 
https://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforening-og-branchesektion/sundhed-og-velvaere 


Det formelle arbejdsmiljøarbejde

Arbejdspladsvurderingen (APV) 
APV skal udarbejdes minimum hvert 3. år eller ved større ændringer og forandringer på arbejdspladsen. 
Først skal I kortlægge, hvilke arbejdsmiljøproblemer, I har, og derefter skal ledelsen sammen med jer 
følge op på disse med en handleplan. Har I en arbejdsmiljøorganisation,  udarbejder den en handleplan.

 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse
Alle klinikker skal holde én årlig arbejdsmiljødrøftelse. 

Hvis I er under 10 ansatte, er det arbejdsgiveren og de ansatte, der holder arbejdsmiljødrøftelsen. 
Hvis I er 10 eller flere, er det arbejdsmiljøorganisationen, som holder den. Ved drøftelsen skal I 
blandt andet drøfte og træffe beslutninger om det fremtidige arbejdsmiljøarbejde - herunder relevant 
uddannelse i arbejdsmiljøarbejde.

Fysisk arbejdsmiljø

Belysning 
Belysningen i praksis og på klinikker skal både tage hensyn til medarbejderne og patienterne og 
være af en vis styrke (der måles i lux). Hvis belysningen giver blændinger og/eller genskær, kan du 
ubevidst komme til at dreje dig for at undgå disse. Det giver uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, og 
derfor er der regler for, hvor mange lux der skal være i de forskellige arbejdssituationer. 
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Du kan læse mere om arbejdsmiljødrøftelsen på nedenstående hjemmesider:

Amid.dk - søg: bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 

Amid.dk - søg:  arbejdsmiljødrøftelse

Bfa-web.dk - søg: kontor og arbejdsmiljødrøftelse

I nedenstående link kan du læse om de forpligtelser, arbejdspladsen har til at udarbejde 
APV, og få inspiration til APV-arbejdet:

Amid.dk 

Læs mere om belysning: 

Indeklimaportalen.dk - søg: lys

Amid.dk - søg: kunstig belysning

https://amid.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdspladsvurdering/ 
https://amid.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdspladsvurdering/ 
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/samarbejde-sikkerhed-sundhed-1181-sam/ 
https://amid.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoedroeftelse/ 
https://amid.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdspladsvurdering/ 
https://www.indeklimaportalen.dk/Indeklima/Lys.aspx 
https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/kunstig-belysning-a-1-5-1/ 


Ergonomi 
Som læge- eller kliniksekretær bruger 
du mange timer foran computeren. 
Det kan give uhensigtsmæssige og 
fastlåste arbejdsstillinger, og du kan 
opleve, at dine muskler arbejder sta-
tisk og syrer til. Det vil ofte medføre 
smerter i arme, skuldre og nakke. 

Derfor er det vigtigt, at du varierer 
dine arbejdsstillinger, og at du veks-
ler mellem at sidde ned og stå op, 
så du får bevæget dig, når det er 
muligt. Hvis det meste af din arbejds-
dag foregår ved en computer, bør du 
veksle med arbejde væk fra compute-
ren. Hvis det ikke er muligt, skal du 
skal have pauser, hvor du er væk fra 
skærmen. 

Din skærmarbejdsplads skal være 
indrettet, så du ikke får gener eller 
skader. Derfor der regler for, hvordan din skærmarbejdsplads er indrettet: 

	 •	 	Der	skal	være	tilstrækkelig	med	plads	på	bordet	til,	at	du	kan	hvile	dine	arme,	når	du	benytter	
tastaturet

	 •	 Der	skal	være	plads	under	bordet,	så	du	frit	kan	bevæge	dine	ben	
	 •	 Computerens	tastatur	og	skærm	skal	være	adskilt
	 •	 	Bordets	højde	skal	passe	til	dig.	Så	hvis	bordet	også	benyttes	af	din	kollega,	skal	det	være	let	

at indstille
	 •	 Din	stol	skal	passe	til	dig	(sædets	størrelse,	højdeindstillelighed,	ryglæn)
	 •	 Måske	har	du	brug	for	mere	end	én	skærm
	 •	 	Hvis	du	taler	meget	i	telefon,	skal	du	have	et	headset,	og	der	skal	være	støjreduktion,	så	du	

uden problemer kan høre, hvad der bliver sagt i telefonen, selv om der er støj i rummet.

Din arbejdsgiver skal sørge for, at du har det udstyr og inventar, der passer til dine arbejdsopgaver. 
Herunder opdateret og brugervenlig teknologi og it.  
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Læs meget mere om ergonomi og indretning på klinikker og i praksis:  

Bfa.dk - søg: kontor

Amid.dk - søg: faste arbejdssteders indretning

Amid.dk - søg: arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser

https://www.kropogkontor.dk/ 
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/faste-arbejdssteders-indretning-96-sam/ 
https://amid.dk/regler/at-vejledninger/vurdering-arbejdsstillinger-arbejdsbevaegelser-4-05-3/ 


Ulykker - herunder stik- og snitskader
I forhold til ulykker skal I blandt andet være opmærksomme på:

	 •	 	Stikskader.	Det	skal	være	sikkert	at	håndtere	kanyler	og	skalpeller,	fordi	der	udover	selve	 
stikskaderne kan være risiko for at få infektionssygdomme og vira

	 •	 	Snuble-	og	faldulykker.	Ting,	der	ligger	på	gulvet,	fx	ledninger	og	varer,	øger	risikoen	for	fald-	
og snubleulykker

	 •	 	Tunge	løft	i	forbindelse	med	varelevering	eller	lignende	kan	udgøre	en	risiko	for	forstrækninger	
mv. Gravide skal være særligt opmærksomme på at undgå tunge løft.
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Her kan du læse mere om forebyggelse, smitterisiko, og når skaden er sket:

Arbejdsmiljoweb.dk - søg: stik og skæreskader

Arbejdsmiljoweb.dk - søg: ulykker

SSI.dk - søg: nationale infektionshygiejniske Retningslinjer - Læs især side 16 om stik- og skæreuheld 

Amid.dk - søg: arbejdsrelaterede smitterisici 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsulykker/stik-og-skaereskader 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/soegning?q=ulykker  
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-generelle.pdf?la=da� \h
https://amid.dk/regler/at-vejledninger/arbejdsrelaterede-smitterisici-c-0-15/  


Kemi (stoffer og materialer) 
Ifølge arbejdsmiljøloven må du ikke udsættes for nogen sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko på 
din arbejdsplads. Selv om arbejdet som læge- og kliniksekretær ikke er kendetegnende ved kontakt 
med farlige stoffer og materialer, har din arbejdsgiver alligevel pligt til at sikre sig, at du ikke bliver 
unødigt påvirket af stoffer og materialer.

Hvis der er nogen risiko for, at du bliver påvirket af kemi, skal du og din arbejdsgiver sammen vur-
dere, hvilke arbejdssituationer, der kan udgøre en risiko. Derudover skal din arbejdsgiver sørge for at:

	 •	 	Unødig	påvirkning	fra	stoffer	og	materialer	skal	undgås
	 •	 	Påvirkninger	fra	stoffer	og	materialer	under	arbejdet	skal	nedbringes	så	meget,	som	det	er	

teknisk rimeligt
	 •	 Fastsatte	grænseværdier	skal	overholdes.
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Her kan du læse om definition af stoffer og materialer:

Arbejdstilsynet.dk - søg: hud og kemi

Hvis der har været uheld, ulykker eller nærved-ulykker med farlige stoffer og materialer på 
arbejdspladsen, kan erfaringerne herfra bruges til at forebygge eller afhjælpe tilsvarende uheld 
og ulykker.

Læs anvisnings- og vejledning fra Arbejdstilsynet og Statens Serum Institut:

SSI.dk - søg: Nationale infektionshygiejniske Retningslinjer - Læs især side 18-29

Amid.dk - søg: personlige værnemidler

Arbejdstilsynet.dk - søg: bakterier, svampe og andre mikroorganismer - Læs især bilag 3

https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejde-stoffer-materialer-kemiske-agenser-1793/  
https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/arbejdspladsbrugsanvisning-stoffer-materialer-c-0-11/ 
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-generelle.pdf?la=da
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/brug-personlige-vaernemidler-1706-sam/ 
https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/udsaettelse-bakterier-svampe-andre-mikroorganismer-c-0-18/ 


Kontakteksem (håndeksem) 
Hvis du er en af de læge- eller kliniksekretærer, der arbejder med et højt håndhygiejneniveau, er det 
et must, at du benytter handsker en stor del af dagen. Daglig brug af handsker øger paradoksalt nok 
risikoen for håndeksem, som er kategoriseret som en arbejdsbetinget sygdom. Men risikoen mindskes 
ved god hudpleje og ved at benytte alkoholbaserede desinfektionsmidler i stedet for sæbevask, når 
hænderne ikke er synligt snavsede eller berørt af bakterier eller lign. 
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Læs mere på Branche Fællesskabet Arbejdsmiljø (BFA’s) hjemmeside, der giver et godt  
udgangspunkt til forebyggelse af håndeksem: 

Arbejdsmiljoweb.dk - søg: håndeksem

Arbejdsmiljoweb.dk - søg: forebyggelse af håndeksem 

Asma-allergi.dk - søg: håndeksem

SSI.dk - søg: håndhygiejne

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/soegning?q=h%C3%A5ndeksem 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed/sund_hud/forebyggelse 
http://eksem.astma-allergi.dk/haandeksem-app  
http://eksem.astma-allergi.dk/haandeksem-app  
http://eksem.astma-allergi.dk/haandeksem-app  


Gravid
Når du er gravid og/eller ammende, er der nogle forholdsregler, du og din arbejdsgiver skal tage. Du 
må ikke udsættes for nogen former for belastninger eller påvirkninger, der kan skade dig eller dit 
barn, fx kemi, arbejdsstillinger eller tunge løft. 
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I denne vejledning fra Arbejdstilsynet kan du læse om de regler, der gælder for gravide:

Arbejdstilsynet.dk - søg: gravid 

Du kan i øvrigt læse alt om arbejdsmiljøloven på Arbejdstilsynets hjemmeside: 

Arbejdstilsynet.dk - søg: arbejdsmiljøloven 

https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/gravides-ammendes-arbejdsmiljoe-a-1-8-5/ 
https://amid.dk/da/regler/love-og-eu-forordninger/arbejdsmiljoe-sam-1084/ 


Psykisk arbejdsmiljø
Private praksisser og klinikker er karakteriseret ved at være mindre arbejdspladser, hvor I er tætte, 
både fysisk og psykisk. Din arbejdsplads er som regel placeret, hvor fx patienterne venter, og du har 
derfor ikke rigtig dit eget ”rum”. 

Der er også ofte travlt i praksis/klinikken, og det kan godt medføre, at det psykiske arbejdsmiljø  
kommer under pres, og der kan opstå gnidninger. Derfor er det vigtigt, at I får skabt en god kultur, 
hvor I kan tale sammen om det, der går godt, og det, der ikke fungerer. Arbejdsgiveren skal gå for-
rest og kan bidrage yderligere ved tydeligt at prioritere i jeres arbejdsopgaver, så I ikke er i tvivl om, 
hvilke opgaver I skal prioritere, hvis I ikke kan nå dem alle.
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Læs mere om psykisk arbejdsmiljø:

HK.dk - råd og støtte – arbejdsmiljø – social kapital

Arbejdsmiljoweb.dk - søg: stress

Amid.dk - søg: psykisk arbejdsmiljø

https://www.hk.dk/raadogstoette/arbejdsmiljoe/arbejd-med-arbejdsmiljoe/social-kapital 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/soegning?q=h%C3%A5ndtering+af+stress 
https://amid.dk/viden-og-forebyggelse/psykisk-arbejdsmiljoe/stress/hvad-kan-i-goere/saadan-haandterer-i-stress-paa-arbejdspladsen/ 


Stress 
Stress er ofte forbundet med store menneskelige, sygdomsmæssige og økonomiske konsekvenser.  
For at undgå stress skal der være overensstemmelse mellem de krav, der stilles, og de ressourcer, der 
er til stede.

Stress kan modvirkes ved en række forebyggende foranstaltninger: 
	 •	 	God	planlægning	og	tilrettelæggelse	af	arbejdet	-	så	I	undgår,	at	arbejdsopgaverne	 

”ligger oven i hinanden”
	 •	 Klare	mål	for	arbejdet	-	hvad	skal	arbejdsopgaven	føre	til?
	 •	 Præcise	beskrivelser	og	instruktion	af	opgaven	-	hvordan	skal	jeres	arbejdsopgaver	udføres?
	 •	 Mulighed	for	indflydelse	-	på	fx	arbejdsopgaver?
	 •	 Klar	ansvarsfordeling	-	hvem	gør	hvad	hvornår?
	 •	 	Mulighed	for	at	få	hjælp	og	støtte	i	arbejdet	-	fx	hvis	der	er	kommet	nye	eller	flere	arbejds-

opgaver
	 •	 	Plads	og	tid	til	jævnlig	dialog	om	samarbejdet	-	det	der	er	vanskeligt,	og	det,	der	fungerer	godt.	

Fx med udgangspunkt i social kapital, der skal være en tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.
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Krænkende handlinger herunder mobning og seksuel chikane 

Handlinger generelt 
(mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere)

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der udøves af patienter, brugere, kun-
der eller lignede, betragter Arbejdstilsynet som vold i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter 
andre personer for en adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Krænkende hand-
linger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og lignende.

Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i 
relation til arbejdet kan omfatte:

	 •	 Tilbageholdelse	af	nødvendig	information
	 •	 Sårende	bemærkninger
	 •	 Usaglig	fratagelse	eller	reduktion	af	ansvar	og	arbejdsopgaver
	 •	 Bagtalelse	eller	udelukkelse	fra	det	sociale	og	faglige	fællesskab
	 •	 Angreb	mod	eller	kritik	af	ansattes	privatliv
	 •	 At	blive	råbt	ad	eller	latterliggjort
	 •	 Fysiske	overgreb	eller	trusler	herom
	 •	 Fjendtlighed	eller	tavshed	som	svar	på	spørgsmål	eller	forsøg	på	samtale
	 •	 Nedvurdering	af	ansattes	job,	deres	arbejdsindsats	eller	deres	kompetencer
	 •	 Krænkende	telefonsamtaler
	 •	 Krænkende	skriftlige	meddelelser,	SMS,	billeder	og	videoer,	fx	på	sociale	medier
	 •	 Ubehagelige	drillerier
	 •	 	Nedvurdering,	fx	på	grund	af	alder,	køn,	kønsidentitet,	seksuel	orientering,	etnicitet	eller	reli-

giøs overbevisning
	 •	 Udnyttelse	i	jobbet,	fx	til	private	ærinder	for	andre.

Bemærk, at listen ikke er udtømmende.
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Læs mere om mobning og seksuel chikane

Arbejdsmiljoweb.dk - søg: mobning

HK.dk - søg: sådan tackler du seksuel chikane

BFA.dk - søg: konflikthåndtering

Amid.dk - søg: mobning og seksuel chikane

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/soegning?q=forebyggelse+af+mobning 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/soegning?q=forebyggelse+af+mobning 
https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2018/03/02/hkp1-saadan-tackler-du-seksuel-chikane 
http://bfakontor.dk/vejledninger/konflikthaandtering 
https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/mobning-seksuel-chikane-d-4-2/ 


Når der sker krænkende handlinger, sker det oftest mellem kolleger, men det opleves mere belasten-
de, hvis handlingerne udføres af en leder pga. det ulige magtforhold. Det samme gør sig gældende, 
hvis en person med uformel magt krænker kolleger. Det kan fx være en anden leder end din arbejds-
giver, som har praksis eller klinik det samme arbejdssted. 

Krænkende handlinger af en særlig kategori er seksuel chikane. Seksuel karakter er al form for uøn-
sket seksuel opmærksomhed:

	 •	 Uønskede	berøringer
	 •	 Uønskede	verbale	opfordringer	til	seksuelt	samkvem
	 •	 Sjofle	vittigheder	og	kommentarer
	 •	 Uvedkommende	forespørgsler	om	seksuelle	emner
	 •	 Visning	af	pornografisk	materiale.

Bemærk, at listen ikke er udtømmende.

Seksuel chikane kan forekomme på alle de måder, som er beskrevet under krænkende handlinger. 
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Vold og trusler
I dit arbejde med patienter er der en risiko for, at der opstår voldsepisoder. Det kan være i forbin-
delse med overlevering af en ubehagelig besked til patienten eller ved samtale med dårlige betalere, 
eller når der opstår utilfredshed over, at den aftalte tid overskrides. 

Det kan være meget psykisk (og fysisk) belastende at blive udsat for vold eller trusler om vold. 
Derfor er det vigtigt, at der er en form for beredskab. Arbejdsgiver skal derfor sørge for, at praksis/
klinikken har en plan for forebyggelse af vold, fx ved i samarbejde med de ansatte at udarbejde en 
forebyggelsespolitik, hvor følgende emner vurderes:

•	 Vurdering	af	risikoen
•	 Retningslinjer	for	alenearbejde
•	 Overskuelig	indretning	af	arbejdspladsen	og	flugtveje
•	 Mulighed	for	efteruddannelse	i	konfliktløsning
•	 Hjælp	til	den	ramte.	

Det er altid arbejdsgiveren, der har ansvaret for et sikkert og sundhedsmæssigt psykisk arbejdsmiljø. 
Du kan læse mere under afsnittet om APV og den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Meget mere om psykisk arbejdsmiljø: 

Amid.dk - søg: forebyggelse af vold

Arbejdsmiljoweb.dk - søg: privat praksis

Etsundtarbejdsliv.dk - undgå vold og trusler på arbejdet

Amid.dk - søg: psykisk arbejdsmiljø
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https://amid.dk/regler/at-vejledninger/vold-d-4-3-4/ 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/din_arbejdsplads/praktiserende/materialer-maalrettet-privat-praksis 
https://www.etsundtarbejdsliv.dk/trusler_vold 
https://amid.dk/soegeside/?q=psykisk%20arbejdsmilj%C3%B8  


Egne noter:
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Kontakt din lokale HK-afdeling
Når du kontakter din lokale HK-afdeling, vil de kunne give dig gode råd og 
vejledning til, hvordan du kan opnå et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Eller se på HK’s hjemmeside under Råd & støtte.

Hvis du er medlem, så kig under:
HK.dk – branchesektion sundhed og velvære – overenskomster og 
nyttige links

https://www.hk.dk/raadogstoette
https://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforening-og-branchesektion/sundhed-og-velvaere/overenskomster-og-nyttige-links 
https://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforening-og-branchesektion/sundhed-og-velvaere/overenskomster-og-nyttige-links 



