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2017 var et vigtigt år for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og for Den 
Europæiske Union (EU). Samme år, hvor Romtraktaten fejrede sit 60 års jubilæum, 
annoncerede Jean-Claude Juncker, Europa-Kommissionens formand, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. EU-OSHA hilser denne søjle velkommen, 
som fokuserer på lige muligheder, inklusiv vækst og retfærdige arbejdsvilkår — 
herunder retten til sikre, sunde og tilpassede arbejdspladser. Agenturet arrangerede i 
årets løb adskillige store begivenheder, herunder topmødet om kampagnen Sikre og 
sunde arbejdspladser for alle aldre. Der blev ligeledes afholdt en konference om 
risikovurderingsværktøjer for mikro- og små virksomheder (MSV'er) i samarbejde 
med Europa-Kommissionen, med det formål at diskutere værdien af agenturets 
projekt om interaktiv onlinerisikovurdering (OiRA) og dele god praksis for 
gennemførelsen af OiRA-værktøjer. EU-OSHA præsenterede ligeledes de seneste 
resultater af projektet om omkostninger og fordele forbundet med arbejdsmiljø på 
World Congress on Safety and Health at Work i Singapore og viste sit fortsatte 
engagement til fordel for køreplanen for bekæmpelse af kræftfremkaldende stoffer 
gennem mange af dets opmærksomhedsskabende aktiviteter. Et andet højdepunkt i 
2017 var modtagelsen af Den Europæiske Ombudsmands pris for god administrativ 
adfærd. 

1 Foregribelse af forandringer 
Det toårige fremsynsstudie, "New and emerging OSH risks associated with Information and 
Communication Technology (ICT) by 2025", blev videreført i 2017. Formålet er at oplyse 
EU's politiske beslutningstagere, medlemsstaternes regeringer og arbejdsmarkedets parter 
om identificerede nye risici og risici i fremvækst, samt at tilskynde til debat om de politikker 
og foranstaltninger, der kunne forebygge eller styre sådanne risici. 

En rapport fra dette projekt, som undersøger mulige fremtidige scenarier for 2025 i relation til 
den arbejdsmiljømæssige effekt af digitaliseringen af økonomien, blev offentliggjort i 2017: 
Vigtige tendenser og drivkræfter bag ændringer med hensyn til informations- og 
kommunikationsteknologier og arbejdssted. Den endelige rapport, et sammendrag, en 
brochure og tegneserier, der præsenterer de fire 
scenarier, skal offentliggøres i 2018. 

Fremsynsprojektet havde identificeret arbejde 
formidlet af digitale platforme som et område af 
stigende interesse. En rapport om dette emne, 
Regulering af den arbejdsmiljømæssige effekt af 
onlineplatformøkonomien, blev offentliggjort som 
reaktion på den stærke interesse fra EU-OSHA's 
interessenter. 

Efter præsentationer af og drøftelser med EU-
OSHA's nationale focal points blev der i juni 
2017 offentliggjort reviderede versioner af to 
ekspertdokumenter om 3D-print og overvågning 
af teknologi på arbejdspladsen. 
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam
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2 Fakta og tal 
2.1 ESENER 
Arbejdet med den anden udgave af den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici 
og risici i fremvækst (ESENER-2), som søger at beskrive status for arbejdsmiljøarbejdet på 
europæiske arbejdspladser, blev afsluttet i 2017. Der blev i årets løb afholdt en række 
nationale arrangementer, konferencer og seminarer med det formål at fremme resultaterne 
fra ESENER-2, og en ekstern evaluering af undersøgelsen blev gennemført. 

Der blev i april 2017 offentliggjort en rapport om arbejdstagernes deltagelse i 
arbejdsmiljøstyring baseret på resultaterne af ESENER-2. Konklusionerne fra denne 
kvalitative analyse af virksomheder fra syv EU-medlemsstater og forskellige sektorer viser en 
sammenhæng mellem ledelsens engagement i forhold til arbejdsmiljø, 
medarbejderdeltagelse og god arbejdsmiljøpraksis. Et resumé af denne rapport blev 
offentliggjort på flere sprog. 

Resultaterne af et værdifuldt samarbejde mellem EU-OSHA, Eurostat og Eurofound blev 
ligeledes offentliggjort i en rapport med titlen Arbejdsmiljørisici på arbejdspladsen: en fælles 
analyse af tre større undersøgelser. Ved at kombinere resultaterne af ESENER-2, EU's 
Labour Force Survey ad hoc-modul om arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede 
helbredsproblemer, samt den 6. europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene, samlede 
denne undersøgelse arbejdstagernes og virksomhedernes perspektiver vedrørende 
arbejdsmiljø og gav således et omfattende billede af status på arbejdsmiljøområdet i Europa. 

2.2 Arbejdsmiljøoversigter 
I 2017 fortsatte arbejdet på en omfattende undersøgelse af MSV-specifikke 
ledelsespraksisser og -politikker i EU. De seneste resultater af dette projekt blev offentliggjort 
i to rapporter i 2017. Den ene giver et overblik over, hvordan arbejdsmiljø kan understøttes i 
MSV'er gennem politikker, strategier og praktiske foranstaltninger, baseret på analysen af 44 
eksempler på god praksis fra 12 forskellige EU-lande. Den anden beskriver de identificerede 
eksempler på god arbejdsmiljøstyring og gør i detaljer rede for, hvordan f.eks. formidlere, 
myndigheder og arbejdsmiljøinstitutioner støtter MSV'er med håndteringen af arbejdsmiljøet. 
EU-OSHA formidlede disse resultater på nationalt og internationalt niveau, bl.a. også på 
World Congress on Safety and Health at Work. 

En litteraturgennemgang, Rehabilitering og tilbagevenden til 
arbejdspladsen efter kræftsygdom, af et projekt om de 
problemer, som overlevende efter kræftsygdomme og deres 
arbejdsgivere stilles over for ved tilbagevenden på 
arbejdspladsen, blev offentliggjort på den internationale 
kræftdag (4. februar 2017). Den endelige rapport om projektet 
vil blive offentliggjort i 2018. En forundersøgelse om 
udarbejdelse af en undersøgelse til måling af arbejdstageres 
eksponering for kræftfremkaldende stoffer blev offentliggjort i 
december. Tidligere på året blev der offentliggjort en 
litteraturgennemgang vedrørende brugen af sentinel- og 
advarselssystemer for detektering af arbejdsrelaterede 
sygdomme. ©
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
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EU-OSHA lancerede et nyt projekt i 2017, som havde til formål at skaffe klar dokumentation 
for, at investering i arbejdsmiljø giver god økonomisk mening. En rapport om analysen af 
første del af dette projekt, Estimering af omkostningerne ved arbejdsrelaterede ulykker og 
sygdomme: en analyse af europæiske datakilder, blev offentliggjort i marts. Desuden blev 
der udviklet en model for omkostningsskøn, som giver mulighed for at anslå omkostningerne 
ved arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme på globalt, EU- og regionalt plan. Disse 
estimater blev brugt til at skabe et brugervenligt datavisualiseringsværktøj for arbejdsmiljø, 
som nu er tilgængeligt online. 

Forud for den planlagte arbejdsmiljøkampagne for 2020-2021 om muskel- og skeletlidelser, 
indledte EU-OSHA planlægningen af en ny arbejdsmiljøoversigt der skal skabe bedre 
forståelse af dette vigtige arbejdsmiljøproblem og finde yderligere veje til forebyggelse af 
arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser. 

3 Værktøjer til arbejdsmiljøstyring 
OiRA, en platform, der tilbyder gratis interaktive 
værktøjer, der kan anvendes til at gennemføre 
arbejdspladsvurderinger, er centralt for EU-
OSHA's bestræbelser på at nå ud til 
virksomheder, navnlig MSV'er og støtte dem i 
deres arbejdsmiljøarbejde. For at gøre det 
nemmere for formidlere og andre interessenter 
at udvikle, tilgå og dele OiRA-værktøjer og 
dermed beslægtede materialer, blev OiRA-
websiden opgraderet og relanceret i slutningen 
af 2016 og promoveret i løbet af 2017. Desuden 
blev der i årets løb reklameret  for et nyt salgs 
toolkit, som indeholder værktøjer — herunder en 
ny Napo-film og en infografik,  der skal hjælpe interessenter og formidlere med at skabe 
større opmærksomhed om OiRA og forøge MSV'ernes brug af disse værktøjer. OiRA-
fællesskabet, bestående af 16 nationale og 14 EU-sektorpartnere, var meget aktivt i 2017. 
F.eks. blev der offentliggjort 19 nye værktøjer, hvorved det samlede antal nåede op på 137 
og antallet af arbejdspladsvurderinger der blev gennemført med disse værktøjer, steg fra ca. 
22 000 i oktober 2016, til næsten 65 000 ved udgangen af 2017. 

  

© EU-OSHA  

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
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4 Oplysningstiltag 
4.1 Kampagner 

Kampagnen Sikre og sunde arbejdspladser 
for alle aldre for 2016-2017 var meget 
succesrig, et langt stykke af vejen takket være 
en stor indsats fra EU-OSHA's nationale focal 
points, officielle kampagnepartnere og 
mediepartnere i forbindelse med kampagnen. 

Et af de vigtigste produkter, der blev lanceret 
til støtte for kampagnen, var 
datavisualiseringsværktøjet vedrørende 
"Sikrere og sundere arbejde i alle aldre", som 
sætter brugeren i stand til at finde fakta og tal 

om den europæiske arbejdsstyrke for hver enkelt medlemsstat og for EU som helhed. E-
vejledningen om "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre" blev fortsat promoveret i 
2017, og der blev produceret en omfattende rapport i forbindelse med kampagnen, Towards 
age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and ageing from EU agencies, 
i samarbejde med Cedefop, EIGE og Eurofound. 

Flere arrangementer om udveksling af god praksis fandt sted i 2017, herunder et to-dages 
arrangement i Bruxelles i marts  arrangeret af EU-OSHA og som omfattede workshopper og 
plenarmøder om sikkerhed, sundhed og bæredygtigt arbejde. Ligeledes afholdt 
kampagnepartnere arrangementer i deres egne lokaler, f.eks. i Italien og Tyskland. 

Uddelingen af priser for god praksis blev afholdt i Valletta, Malta, den 26. april 2017. Ni 
organisationer modtog priser, og yderligere ni modtog rosende omtale. Der blev udarbejdet 
en brochure med en præsentation af de prisvindende og roste eksempler, der faldt sammen 
med prisceremonien. 

Den europæiske arbejdsmiljøuge blev afviklet mellem den 23. og den 27. oktober med 
deltagelse af et rekordstort antal mennesker, der har engageret sig i kampagneaktiviteter på 
sociale medier under hashtagget #EUhealthyworkplaces. 

Det to-dages topmøde om Et sikkert og sundt arbejdsmiljø som afsluttede 2016-2017-
kampagnen, fandt sted i november i Bilbao. Ud over plenarmøderne blev der afholdt fire 
interaktive sessioner med deltagelse af publikum, der blev tilskyndet via meningsmålinger og 
Q&A-sessioner. De over 350 delegerede der deltog i topmødet, havde mulighed for at gøre 
sig tanker om kampagnen, udveksle god praksis og netværke. 

Et andet centralt element i 2016-2017-kampagnen var bidrags-pakken til europæiske 
kampagner (ECAP), som støttede nationale focal points med at tilrettelægge over 200 
kampagnerelaterede aktiviteter. 

Kampagnen for 2018-2019 — Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien — har til 
formål at øge bevidstheden om de risici, som farlige stoffer udgør på arbejdspladsen og at 
fremme en kultur af risikoforebyggelse. Forberedelser til kampagnen blev indledt i 2017, 
herunder lanceringen af en nedtællingsside på webstedet for kampagnen Et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø, hvor kampagnen officielt bliver sparket i gang i april 2018. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
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https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
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http://www.cedefop.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
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4.2 Oplysningsaktiviteter 
I november 2017 blev filmprisen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø overrakt til vinderne af en 
delt førsteplads: Before the Bridge af Lewis Wilcox (USA) og Turtle Shells af Tuna Kaptan 
(Tyskland). En anden film, Alien af Morteza Atabaki (Tyrkiet), modtog særlig rosende omtale 
fra juryen. 

I anledning af Napos 20-års dag skabte EU-OSHA et 
særligt jubilæumslogo for Napo-webstedet, ligesom der 
blev produceret et fødselsdagsklip. Ud over to nye 
Napo-film om OiRA-projektet og om sikkerhed og 
sundhed for erhvervschauffører blev arbejdsmiljø 
promoveret over for pendlere via en Napo-kampagne i 
metroen i Bilbao. 

EU-OSHA deltog i en række vigtige 
oplysningsarrangementer i 2017, herunder World Congress on Safety and Health at Work i 
Singapore i oktober og den 35. A+A International Congress and Trade Fair i Düsseldorf, 
Tyskland. 

Mediemæssigt var 2017 er travlt år for EU-OSHA med 15 nyhedshistorier og 
pressemeddelelser, mere end 70 artikler og svar på forespørgsler fra medieforetagender, 
858 presseklip online og over 8 000 indlæg på sociale medier. 

EU-OSHA's websted var aktivt gennem 2017 og offentliggjorde 64 flersprogede højdepunkter 
og 112 nyheder og havde mere end 1,2 mio. unikke besøgende. Yderligere 14 højdepunkter 
og 18 nyhedsartikler blev offentliggjort på kampagnewebstedet, som havde modtaget mere 
end 95 000 besøgende i slutningen af 2017. EU-OSHA fortsatte med at styrke sin 
tilstedeværelse på Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube med så godt som daglige oplæg 
på sociale medier. Det officielle arrangement for kampagnepartnere om udveksling af god 
praksis, topmødet for Et sikkert og sundt arbejdsmiljø og den europæiske arbejdsmiljøuge, 
udmøntede sig alle i en betydelig online-aktivitet. 

Flersprogethed er en hjørnesten i EU og er afgørende for EU-OSHA's succes. Derfor var et 
af højdepunkterne for EU-OSHA i 2017 tildelingen af Den Europæiske Ombudsmands pris 
for god administrativ adfærd for et fællesprojekt sammen med EUIPO og EU's 
Oversættelsescenter om at udvikle et værktøj til forbedring af forvaltningen af oversættelser 
på flersprogede websteder. 

5 Viden i netværk 
EU-OSHA genformulerede de langsigtede målsætninger for OSHwiki, agenturets 
flersprogede online-encyklopædi for information om arbejdsmiljø. Nyhedsartikler blev tilføjet 
til platformen og eksisterende artikler blev redigeret i årets løb. 

I 2017 samarbejdede EU-OSHA med Europa-Kommissionen om udvikling og lancering af 
den nye pilotversion af et EU-dækkende system for arbejdsmiljøinformation, der omfatter 
indsamling og kortlægning af data om en række indikatorer af relevans for arbejdsmiljø, 
f.eks. om nationale arbejdsmiljøstrategier og arbejdsrelaterede ulykker i EU, hvorved der i 
sidste ende blev skabt en visualisering af dataene. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://osha.europa.eu/en
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https://twitter.com/eu_osha
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
http://cdt.europa.eu/
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
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Et projekt til indsamling af oplysninger om arbejdsmiljøstrategier på medlemsstatsniveau 
nærmede sig sin afslutning i 2017 og hensigten 
var, at resultaterne heraf skulle bidrage til 
udviklingen af det nye 
arbejdsmiljøinformationssystem. 

Der blev afholdt et todages seminar om e-
værktøjer i september i Bilbao. 

Sammen med Generaldirektoratet for 
Beskæftigelse offentliggjorde EU-OSHA VeSafe 
e-guiden om arbejdsrelaterede risici på grund af 
køretøjer. Disse risici tegner sig for 29 % af alle 
arbejdsbetingede ulykker med dødelig udgang i 
Europa. 

 

6 Netværkssamarbejde og virksomhedskommunikation 
I 2017 mødtes bestyrelsen to gange og vedtog udkastet til programmeringsdokumentet for 
2018-2020 og forretningsudvalget mødtes for at diskutere den langsigtede kurs for agenturet. 
EU-OSHA mødtes ligeledes med Tools and Awareness Raising Advisory Group og OSH 
Knowledge Advisory Group for at diskutere kampagneanliggender og andre igangværende 
projekter. 

EU-OSHA fortsatte i 2017 med at danne netværk og fremme tætte forbindelser med 
forskellige europæiske institutioner og andre europæiske interessenter. Agenturet støtter 
fuldt ud oprettelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, som klart definerer 
arbejdsmiljø som en grundlæggende social rettighed og arbejder tæt sammen med 
Kommissionen herom. Desuden gav EU-OSHA i 2017 konstruktivt input til debatten om 
oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, modtog en delegation af 
parlamentsmedlemmer på studierejse til Bilbao og fortsatte med at allokere ressourcer til 
Roadmap for bekæmpelse af kræftfremkaldende stoffer. 

 

 

© TNO 

© EU-OSHA  

https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
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EU-OSHA sætter stor pris på gode samarbejdsrelationer med sine partnere, f.eks. de 
nationale focal points og Enterprise Europe-netværket (EEN). De nationale focal points i 
Benelux-landene afholdt for første gang et fælles kampagnearrangement i Belgien og de 
nordiske focal points mødtes ligeledes for at udveksle erfaringer om regionale kampagne 
aktiviteter. I 2017 fortsatte EU-OSHA sit tætte samarbejde med EEN og EEN's 
arbejdsmiljøambassadører vil være involveret i lanceringen og gennemførelsen af 
kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø" for 2018-2019. 

EU-OSHA har ydet støtte til landene i det vestlige Balkan og Tyrkiet til integration af det 
europæiske arbejdsmiljøsystem. Finansiering under instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
blev fornyet i 2017. Møder, træningsforløb og workshopper afholdt af focal point’s under 
denne aktivitet, har skabt en øget forståelse af europæisk arbejdsmiljøpraksis og har 
fremmet den sociale dialog på tværs af regionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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SÅDAN FÅR MAN FAT I PUBLIKATIONER FRA EU 

Gratis publikationer: 

• et eksemplar: 

via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) 

• flere eksemplarer eller plakater/kort: 

hos Den Europæiske Unions repræsentationer (http://ec.europa.eu/represent_da.htm) 

hos delegationerne i ikke-EU-lande (http://eeas.europa.eu/delegations/index_da.htm) 

ved at kontakte Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_da.htm) 

eller ringe på 00 800 6 7 8 9 10 11 (frikaldsnummer fra overalt i EU) (*). 
 

(*) Oplysningerne er gratis ligesom de fleste opkald (nogle operatører, telefonbokse eller hoteller kan dog kræve  

 penge for opkaldet).  

Betalingspublikationer: 

• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Spanien 
Тlf.: +34 944358400 
Fax: +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-
OSHA) bidrager til at gøre Europas 

arbejdspladser sikrere, sundere og mere 

produktive. Agenturet indsamler, udarbejder og 

formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske 

oplysninger om arbejdsmiljøet og tilrettelægger 

tvær-europæiske informationskampagner. 

Agenturet blev oprettet af Den Europæiske 

Union i 1994 og har hjemsted i Bilbao i 

Spanien. Det samler repræsentanter fra 

Europa-Kommissionen, medlemsstaternes 

regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstager-

organisationer, samt førende eksperter i hver af 

EU's medlemsstater og lande uden for EU. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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