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Arbejdsmiljøvejledningen giver et indblik i de arbejdsmiljøproblemer, som du oplever i dit arbejde.    
Vejledningen er opdelt i emner, fx psykisk arbejdsmiljø. Så kan du selv vælge, om du vil læse og 
eventuelt printe hele vejledningen med alle arbejdsmiljøemnerne eller udvælge et specifikt emne. 

Arbejdstilsynet har udarbejdet en arbejdsmiljøvejviser, der specifikt har taget udgangspunkt i de ar-
bejdsmiljøproblemer, du oftest oplever i sundhedsbranchen, herunder på tandklinikker. 

Læs mere på arbejdstilsynet.dk

BFA
HK/Privat og arbejdsgiverne samarbejder om at udarbejde forskellige vejledningsmaterialer målret-
tet bl.a. dit arbejdsmiljø som tandklinikassistent. I forhold til tandklinikkerne sker samarbejdet i regi 
af Branche Fællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) velfærd og offentlig administration. BFA udvikler 
værktøjer og materialer til brug på arbejdspladsen. 

Læs mere på arbejdsmiljoweb.dk

BSV
Branchesektionen Sundhed & Velvære (BSV) er en del af HK/Privat og tæller ca. 8.400 medlem-
mer. Medlemmerne arbejder blandt andet hos praktiserende tandlæger, alment praktiserende læger, 
dyrlæger, privatpraktiserende fysioterapeuter, privathospitaler, privatpraktiserende kiropraktorer, 
praktiserende speciallæger og ambulatorier, sociale dagtilbud og i sol-, motions- og fitnesscentre. 

Find mere om BSV 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. Først skal I 
kortlægge, hvilke arbejdsmiljøproblemer I eventuelt har, og derefter skal ledelsen og eventuelt  
arbejdsmiljøorganisationen følge op på disse med en handleplan. 

 

Årlige arbejdsmiljødrøftelse
Alle klinikker skal afholde én årlig arbejdsmiljødrøftelse. 

Hvis I er under 10 ansatte, er det arbejdsgiveren og de ansatte, der afholder arbejdsmiljødrøftelsen, 
og hvis I er 10 eller flere, er det arbejdsgiveren sammen med arbejdsmiljøorganisationen, der afhol-
der den. Ved drøftelsen skal I blandt andet drøfte og træffe beslutninger om arbejdsmiljøarbejdet og 
dertilhørende kompetenceudvikling. 
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Du kan læse mere om arbejdsmiljødrøftelsen på nedenstående hjemmesider:

Arbejdstilsynet - bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 

Arbejdstilsynet - arbejdsmiljødrøftelse

Branche Fællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA)

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

Arbejdstilsynet.dk 

Et sundt arbejdsliv

https://amid.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdspladsvurdering/ 
https://amid.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdspladsvurdering/ 
https://www.etsundtarbejdsliv.dk/soegning?q=APV 
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/samarbejde-sikkerhed-sundhed-1181-sam/ 
https://amid.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoedroeftelse/ 
https://www.etsundtarbejdsliv.dk/soegning?q=APV 
https://amid.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdspladsvurdering/ 
https://amid.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdspladsvurdering/ 
https://www.etsundtarbejdsliv.dk/soegning?q=APV 


Fysisk arbejdsmiljø

Ergonomi 
Arbejdet som tandklinikassistent 
kræver ofte, at du sidder ned i mange 
timer, og at du arbejder i uhensigts-
mæssige arbejdsstillinger med for-
overbøjet drejet ryg og nakke samt 
løftede skuldre og arme. Hertil kom-
mer, at en del af arbejdsstillingerne 
er fastlåste pga. præcisionsarbejde. 
Det betyder, at dine muskler arbejder 
statisk og syrer til, og det kan være 
meget belastende for kroppen.  

Derfor er det vigtigt, at du varierer 
dine arbejdsopgaver, så du kan veksle 
mellem at sidde ned og stå op, samt 
at du får bevæget dig, når det er 
muligt.  

Så for at forebygge gener og skader, 
skal I tage højde for de arbejdsmiljø-
problemer, der kan opstå i forbindelse med følgende: 

	 •	 	Arbejdspladsens	indretning,	herunder	skærmarbejdsplads
	 •	 	Udstyrets	og	inventarets	udformning	og	placering			
	 •	 Patientens	placering	i	stolen	
	 •	 	Hvordan	har	du	og	tandlægen	aftalt,	at	I	skal	samarbejde	i	konkrete	arbejdssituationer,	så	I	

begge to sidder i en hensigtsmæssig arbejdsstilling.
	 •	 	Vaner	og	traditioner,	fx	fortsat	brug	af	samme	leverandør,	selvom	denne	kun	leverer	25	liters	

dunke i stedet for 10 liters dunke, som er nemmere at håndtere. 
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Læs meget mere om ergonomi og indretning i tandplejen:  

BFA - ergonomi i tandplejen

BFA - krop og kontor

BFA - kontorindretning  

Arbejdstilsynet - Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning

Arbejdstilsynet - Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser

Arbejdstilsynet - Løft, træk og skub 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed/ergonomi_i_tandplejen 
https://www.kropogkontor.dk/ 
http://bfakontor.dk/forside 
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/faste-arbejdssteders-indretning-96-sam/ 
https://amid.dk/regler/at-vejledninger/vurdering-arbejdsstillinger-arbejdsbevaegelser-4-05-3/ 
https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/loeft-traek-skub-d-3-1/ 


Belysning 
Belysningen på klinikken skal både tage hensyn til alle medarbejderne og patienten og være af en vis 
styrke (måles i lux). Hvis belysningen giver blændinger og/eller genskær, kan du komme til at dreje 
dig for at undgå disse. Det giver uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, og derfor er der helt specifikke 
regler herfor, og hvor mange lux der skal være i de forskellige arbejdssituationer. 

Ulykker 
I forhold til ulykker skal I blandt andet være opmærksomme på:

	 •	 	Risikoen	for	stikskader	ved	håndtering	af	kanyler	og	skalpeller.	Du	er	i	risiko	for	at	få	stik-	 
og snitskader, og det skal du helt undgå. For udover skaderne er der også en risiko for at få 
infektionssygdomme fra kanyler og skalpeller mv. 

	 •	 	At	gasflasker	opbevares	og	anvendes,	så	de	ikke	vælter.	Selvom	der	er	sikkerhedshætte	på	
gasflasken, kan den godt gå i stykker, hvis den vælter. Og hvis det sker, er den som et kæmpe 
projektil! 

	 •	 	Tunge	løft.	Det	er	især	tunge	løft	i	forbindelse	med	løft	af	dunke,	du	skal	være	opmærksom	på.	
Gravide skal især være opmærksomme på at undgå tunge løft. 
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Læs mere om belysning: 

BFA - indeklimaportalen - lys

Arbejdstilsynet - kunstig belysning

Her kan du læse mere om forebyggelse, smitterisiko, og når skaden er sket:

Arbejdsmiljoweb.dk: stik og skæreskader

Arbejdsmiljoweb.dk - ulykker

https://www.indeklimaportalen.dk/Indeklima/Lys.aspx 
https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/kunstig-belysning-a-1-5-1/ 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsulykker/stik-og-skaereskader 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/soegning?q=ulykker  


Kemi (stoffer og materialer) 
Dit arbejdsmiljø som tandklinikassistent er kende-
tegnende ved en del kemi (stoffer og materialer), fx 
ved klargøring, behandling og ved desinficering. En 
del af dine arbejdsprocesser kræver derfor enten 
et personligt værnemiddel fx skærm eller en form 
for udsugning. Det kan fx være, når du forbereder 
akrylplast og arbejder med nogle typer af desinfi-
cerende midler. Eller når du sidder med ved stolen, 
imens tandlægen udborer amalgamfyldninger. 

I den situation vil et almindeligt procesudsug eller 
stærkudsug typisk være tilstrækkeligt, men afdamp-
ningen, når det er flydende, er giftigt, og kræver, at 
arbejdet udføres i et lukket system,fx Vivacap eller stinkskab tilkoblet procesventilation. Eller der skal 
anvendes et mindre farligt erstatningsprodukt (substitution).

Arbejdsgiveren skal altid sikre sig, at leverandørens anvisninger følges fx ved at etablere ventilation, 
når det kræves, og substituere, når det er muligt.

Arbejdspladsbrugsanvisning (APB) 
APB er lovpligtig og skal kortlægge den kemi (stoffer og materialer), der anvendes i klinikken. 
APB’en giver et godt indblik i de kemikalier, klinikken anvender, og hvordan du skal håndtere dem. 

Et eksempel er, om der fx skal anvendes udsugning eller personlige værnemidler - og hvilke og hvor 
de findes. 

Når der udføres arbejde, hvor der dannes stænk og sprøjt, kan der være fare for infektionssygdomme 
mv. Derfor er det vigtigt, at du ved præcis, hvilke personlige værnemidler du skal anvende, fx beskyt-
telsesbriller og/eller visir. 

Læs altid på leverandørens anvisninger om den kemi, du skal bruge, fx plastmateriale, og hvis du er i 
tvivl om noget, så spørg tandlægen, som er forpligtet til at undersøge det til bunds. 

Arbejdsmiljøloven foreskriver, at du ikke må udsættes for nogen sikkerheds- eller sundhedsmæssig 
risiko på din arbejdsplads.
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Læs om forebyggelsesprincipper og kemi:

Arbejdstilsynet.dk - arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

I dette bilag får du hjælp til at udfylde jeres APB: Bilag

Statens Serum Institut - Nationale infektionshygiejniske Retningslinjer - Læs især side 18-21

Arbejdstilsynet - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler

Arbejdstilsynet - Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer - Læs især bilag 3
 

https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/arbejdspladsbrugsanvisning-stoffer-materialer-c-0-11/ 
https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/arbejdspladsbrugsanvisning-stoffer-materialer-c-0-11/bilag-1/ 
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/ 


Lattergas (Dinitrogenoxid)
Det har vist sig, at når man arbejder med lattergas, er der en øget frekvens af spontane aborter, ned-
sat fertilitet, lever- og nyresygdomme samt føleforstyrrelser. Derfor skal brugen af lattergas minime-
res, så den kun anvendes, når der ikke findes andre metoder. 

Det er yderst vigtigt, at arbejdsgiveren (tandlægen) udarbejder sikkerhedsprocedurer for før, under 
og efter anvendelsen, og endvidere er opmærksom på forholdsregler i forbindelse med indkøb, leve-
ring og installering af apparaturet. Her skal tandlægen blandt andet sørge for at:

	 •	 	Der	anvendes	procesventilation	(stærksug)	eller	bæres	dobbeltmaske	(inder-	og	ydermaske).
	 •	 	Apparatet	er	forsynet	med	en	gasbortledningsanordning,	og	at	denne	er	forsynet	med	en	kon-

trolanordning, der i form af lys eller lyd signalerer utilstrækkelig funktion.
	 •	 Gasflasker	opbevares,	så	de	ikke	vælter,	og	apparaturet	efterses	minimum	hvert	andet	år.
	 •	 Gravide aldrig arbejder med eller udsættes for lattergas.
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Se mere om lattergas (Dinitrogenoxid) på BFA:  

BFA - arbejdsmiljoweb.dk - dinitrogenoxid

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/din_arbejdsplads/praktiserende/dinitrogenoxid 


Røntgen
I dag benytter stort set alle klinikker digital røntgen (ikke-ioniserende stråling), og selvom der ikke 
er forbundet store sundhedsmæssige risici ved at arbejde med digital røntgen i det omfang, som kli-
nikassistenter typisk gør, må du alligevel ikke udsættes for unødige strålepåvirkninger. 
Der sker en kraftig eksponeringsreduktion ved selv en lille afstandsforøgelse, og fotograferingen skal 
derfor foregå i et separat lokale. 
Hvis der er faste arbejdspladser, fx en reception, bør denne derfor ikke placeres i umiddelbar nærhed 
af digitale røntgenapparater. 

Hvis du er gravid, skal der tages ekstra hensyn, da fosteret er specielt følsomt over for radiobølgerne 
fra apparatet.  

Hvis tandklinikken benytter sig af et ikke digitalt røntgenapparat (ioniserende stråling), er der mere 
strikse regler i forbindelse med brugen heraf. 

Der er tre grundprincipper i forbindelse med ioniserende stråling: 

1.  Afstandsbeskyttelse. Hold dig på afstand af strålekilden. Fordobles afstanden, vil strålingsdosis 
formindskes til en fjerdedel. 

2.  Tidsbeskyttelse. Arbejdet skal planlægges, så du udsættes for stråling i så kort tid som overhove-
det muligt. Når tiden halveres, vil også strålingsdosis halveres.

3.  Afskærmning. Fx skal al røntgenarbejde udføres bag en tyk beskyttende væg af mursten, beton, 
eller af en bly- eller stålvæg.

Arbejdsgiveren	skal	sætte	sig	grundigt	ind	i	udstyret	og	vælge	det	med	lavest	mulig	stråling.	Tal	fra	
forskellige leverandører bør dog kun sammenlignes, hvis der er brugt samme målemetode.

9

Læs mere om røntgen og ioniserende stråling:

Retsinformation.dk - stråling

Sundhedsstyrelsen – SST.dk – Fakta om stråling

Sundhedsstyrelsen - SST.dk - Strålingsguiden: Ioniserende stråling

Arbejdstilsynet.dk - Ioniserende stråling

Arbejdstilsynet.dk -Vurdering af behov for lægelig kontrol

Arbejdstilsynet.dk - Bekendtgørelse om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre 
udsættelse for ioniserende stråling

Arbejdsmiljoweb.dk - Arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker
 
Læs mere om forholdsregler ved graviditet på side 11.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198161#id0a97b78c-37f7-4e15-b34d-d725a45c77a9 
https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/fakta-om-straaling 
https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-generelle.pdf?la=da 
http://www.sst.dk/~/media/98A1494A952441D99AEACEA02DA2DD19.ashx 
https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/ioniserende-straaling-d-7-3/#h2capther6 
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/laegeundersoegelser-ioniserende-straaling-10/ 
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/laegeundersoegelser-ioniserende-straaling-10/ 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/din_arbejdsplads/praktiserende/dyrehospitaler 


Håndeksem 
Når du arbejder med et højt håndhygiejneniveau, er det et must, at du benytter handsker næsten hele 
dagen. Daglig brug af handsker øger paradoksalt risikoen for håndeksem, som er kategoriseret som 
en arbejdsbetinget sygdom. Men det kan ofte forebygges. 
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Læs mere på Branche Fællesskabet Arbejdsmiljø (BFA’s) hjemmeside, der giver et godt  
udgangspunkt til forebyggelse af håndeksem: 

Arbejdsmiljoweb.dk - Håndeksem

Arbejdsmiljoweb.dk - Forebyggelse af håndeksem 

Allergi Danmark - Hjælp til at forebygge håndeksem

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  


Gravid
Når du er gravid (eller ønsker at blive det) og/eller ammende, er der nogle forholdsregler, du og din 
arbejdsgiver skal forholde jer til. Du må ikke udsættes for nogen former for belastninger eller påvirk-
ninger, der kan skade dig eller dit barn, fx kemi, arbejdsstillinger eller tunge løft. Arbejder du med 
røngten, skal der tages ekstra hensyn til dig og dit ufødte barn. 
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I denne vejledning fra Arbejdstilsynet kan du læse om de regler, der gælder for gravide:

Arbejdstilsynet.dk - gravide og ammendes arbejdsmiljø 

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

Arbejdstilsynet.dk - arbejdsmiljøloven 

Her	kan	du	finde	Protokollat	V	mellem	HK/Privat	og	Tandlægeforeningen	om	gravides	arbejds-
miljø:  

HK.dk - råd og støtte - overenskomst - for dig der er ansat inden for det private område 
(scroll helt i bund for at finde Tandlægeforeningen) protokollatet står på side 54 i overens-
komsten.

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/ 
https://www.hk.dk/raadogstoette/overenskomst/for-dig-der-er-ansat-inden-for-det-private-omraade 
https://www.hk.dk/raadogstoette/overenskomst/for-dig-der-er-ansat-inden-for-det-private-omraade 
https://www.hk.dk/raadogstoette/overenskomst/for-dig-der-er-ansat-inden-for-det-private-omraade 


Psykisk arbejdsmiljø
Private tandklinikker er karakteriseret ved at være mindre arbejdspladser, hvor I er meget tæt, både 
fysisk og psykisk. Du har eventuelt daglig kropslig kontakt med både tandlægen og patienten og har 
derfor vanskeligt ved at have et eget ”rum”. 

Jeres arbejde er præget af store faglige krav samtidig med, at I typisk har en nulfejlskultur. I har 
ofte en stor arbejdsmængde, da antallet af behandlinger styrer indtjeningen til klinikken. Det er ofte 
dig og dine kollegaer, der har den tætteste kontakt til patienterne og dermed jer, som patienterne 
vurderer deres oplevelse af tandlægebesøget på.

På den baggrund er det psykiske arbejdsmiljø i klinikken ofte under pres, og der kan let opstå gnid-
ninger, mobning og stress.    

Stress 
Stress er ofte forbundet med store menneskelige, sygdomsmæssige og økonomiske konsekvenser, der 
for enhver pris skal undgås. Men for at undgå stress skal der være overensstemmelse mellem de krav, 
der stilles, og de ressourcer, der er til stede. 
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Stress kan modvirkes ved en række foranstaltninger: 
•	 God	planlægning	og	tilrettelæggelse	af	arbejdet	
•	 Klare	mål	for	arbejdet	
•	 Præcise	beskrivelser	og	instruktion	af	opgaven	
•	 Mulighed	for	indflydelse	
•	 Kendt	ansvar	
•	 Mulighed	for	at	få	hjælp	og	støtte	i	arbejdet	
•	 	Plads	og	tid	til	jævnlig	dialog	om	samarbejdet	-	det,	der	er	vanskeligt,	og	det,	der	fungerer	godt.	 

Fx med udgangspunkt i social kapital, tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.
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Læs mere om psykisk arbejdsmiljø:

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

Arbejdsmiljoweb.dk - håndtering af stress

Arbejdstilsynet.dk - psykisk arbejdsmiljø - stress

Arbejdstilsynets kortlægningsskema om 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/ 
https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/kortlaegning-psykisk-arbejdsmiljoe-d-4-1/  


Mobning 
Mobning på arbejdspladsen bunder ofte i en uløst personkonflikt, kaldet konfliktmobning og/eller 
rovmobning. 

Ved konfliktmobning optrappes en konflikt mellem to eller flere parter i en grad, så én af parterne 
føler sig mobbet. Konflikten bliver til mobning, når den ene part får overtaget i det indbyrdes magt-
forhold og opfattes som mere magtfuld end den anden. Fx fordi den ene part støttes af kollegaer 
eller leder, eller fordi den anden ikke magter at forsvare sig mod angrebene, det kan være på grund 
af sin position på jobbet, sygdom eller andre forhindringer.

Rovmobning beskriver en situation, hvor udgangspunktet for mobningen oftest er, at den mobbede 
bryder de uskrevne regler på en arbejdsplads eller er anderledes fx på grund af køn eller etnicitet. 
Han eller hun træder uden for normen. Det kan fx handle om, at personen er en ”morakker”, der ar-
bejder for meget, eller en ”slendrian”, der ofte kommer for sent eller laver for lidt i forhold til, hvad 
de andre forventer. Kollegaerne reagerer måske ved at bagtale personen eller sige nej, når han eller 
hun beder om hjælp.

Ifølge arbejdsmiljøloven er definitionen på mobning følgende: Når en person regelmæssigt og over læn-
gere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en anden person for krænkende handlinger, som 
vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til 
mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. 

Det er derfor uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske 
om at krænke offeret. Det betyder dog noget for ofrenes oplevelse af mobningen, om der er tale om 
ond vilje eller ej. 

Seksuel chikane 
En særlig form for mobning, hvor en person udsættes for uønskede handlinger af seksuel karakter, 
som vedkommende opfatter som krænkende. 
Vi skelner mellem seksuel chikane i forhold til arbejdspladsen og sexchikane, der skyldes krænkende 
handlinger fra fx klienter/ patienter eller andre forhold uden for arbejdspladsen. 
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Læs mere om mobning og seksuel chikane

Arbejdsmiljoweb.dk - fri for mobning

HK.dk - sådan tackler du seksuel chikane

Arbejdsmiljoweb.dk - mobning på pladsen

BFA Kontor - konflikthåndtering

Arbejdstilsynet.dk - mobning og seksuel chikane

Arbejdstilsynet.dk - Hotline om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet.dk - pjece om forebyggelse af seksuel chikane

Arbejdsmiljoweb.dk - fri for mobning

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 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/mobning 
http://bfakontor.dk/vejledninger/konflikthaandtering 
https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/mobning-seksuel-chikane-d-4-2/ 
https://amid.dk/da/call-center/hotline-om-mobning-og-seksuel-chikane-paa-arbejdspladsen/ 
https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/mobning-seksuel-chikane-d-4-2/ 
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/soegning?q=forebyggelse+af+mobning 


Vold 
I dit arbejde med patienter er der indbygget en risiko for, at der opstår voldsepisoder. Det kan fx 
være i forbindelse med overlevering af en ubehagelig besked til patienten eller ved konfrontation af 
dårlige	betalere.	Tandlægen	skal	derfor	sørge	for,	at	klinikken	har	en	tilstrækkelig	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 (tandlægen), der har det overordnede ansvar for et godt og sundt  
psykiske arbejdsmiljø. Du kan læse mere under afsnittet om APV og årlige arbejdsmiljødrøftelse.
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Meget mere om psykisk arbejdsmiljø: 

Arbejdstilsynets Vejledning om forebyggelse af vold

Arbejdsmiljoweb.dk – materialer målrettet privat praksis

Arbejdsmiljoweb.dk - privat praksis

Etsundtarbejdsliv.dk - undgå vold og trusler på arbejdet

Og her på Arbejdstilsynets hjemmeside: Arbejdstilsynet.dk - psykisk arbejdsmiljø

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


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 

