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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager 
til at gøre Europa til et mere sikkert, sundt og produktivt 
sted at arbejde. Agenturet indsamler, udarbejder 
og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske 
oplysninger om arbejdsmiljøet og tilrettelægger 
tværeuropæiske informationskampagner. Agenturet
blev nedsat af Den Europæiske Union i 1996 og har 
hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter 
fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende
eksperter i alle medlemsstaterne i EU-27 og i andre lande.
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Nøgleaktiviteter i 2011 
Med en ny direktør (Christa Sedlatschek afløste Jukka Takala i 2011) fortsatte 
agenturet sit arbejde i et vanskeligt økonomisk klima for at fremme sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen og satte fokus på, at det er en investering og ikke en 
udgift, når en virksomhed afsætter tid og ressourcer til sikkerhed og sundhed, og 
at et sikkert og sundt arbejdsmiljø er godt for virksomheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károly György, formand, og Christa Sedlatschek, direktør 

 

 
INDSAMLING OG ANALYSE AF OPLYSNINGER 
 

Det Europæiske Observatorium for Risikoovervågning 
I agenturets flagskibsprojekt Fremsyn ser man ud over de arbejdsmiljørisici, der er under udvikling, for at 
være forberedt på ændringer, der vil dukke op på lang sigt. Det omfatter udvikling af scenarier inden for 
bestemte fagområder, som undersøger, hvad der måske vil ske, hvis teknologien eller samfundet udvikler 
sig i en bestemt retning, og de indvirkninger på arbejdsmiljøet, som beslutningstagerne kan påvirke. I det 
første fremsynsprojekt undersøges "grønne" arbejdspladser, dvs. arbejdspladser, som involverer 
teknologi eller praksis, der er udviklet til at mindske belastningen af miljøet.  

http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
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En rapport, der afdækker de vigtigste årsager til 
forandring på dette område, blev offentliggjort i 
2011 sammen med en anden rapport om 
nøgleteknologier på dette område, som kan 
påvirke arbejdsmiljøet, og agenturet indledte 
arbejdet med at udvikle, kortlægge og teste 
forskellige alternative fremtidsscenarier, som 
kan bruges som fremtidige beslutningsgrundlag.  

Projekter vedrørende gennemgang og analyse 
af forskning omfattede fremlæggelse af 
resultater af et toårigt projekt, der omhandler 
kvinders situation med hensyn til arbejdsmiljø 
og de særlige sikkerheds- og 
sundhedsmæssige udfordringer, som det 
voksende antal kvinder på arbejdsmarkedet 
medfører. Et sammendrag af disse resultater 
blev offentliggjort med en oversigt over nye risici 
og tendenser i forbindelse med kvinders 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.  

Et andet vigtigt projekt i det forløbne år har 
været udvikling af "OSHwiki". Agenturet er i 
gang med at opbygge en database med artikler, 
som skal være kernen i OSHwiki, når den 
lanceres i 2013. Den første serie af mere end 

60 OSHwiki-artikler er blevet modtaget. 
 
 
Et af agenturets hovedprojekter i de senere år har været den europæiske virksomhedsundersøgelse af 
nye arbejdsmiljørisici og risici i fremvækst (ESENER), som for første gang i real tid viser os, hvordan 
vigtige arbejdsmiljørisici håndteres i Europa. Som et led i projektet har man indsamlet data fra ledere og 
medarbejdernes sikkerhedsrepræsentanter i hele Europa om, hvordan de håndterer arbejdsmiljørisici på 
deres arbejdsplads. Der fokuseres især på psykosociale risici, som f.eks. arbejdsrelateret stress, vold og 
chikane, og formålet er at give politikerne information, som de kan bruge som beslutningsgrundlag, og 
hjælpe organisationer med at lære af hinanden, når de arbejder med disse risici. I 2011 indledtes den 
sekundære analyse af de data, der blev indsamlet i forbindelse med undersøgelsen.  
 
 
Agenturet offentliggjorde i løbet af året også en rapport, 
der samler nationale og europæiske data, og den viser, 
at problemet med vold og chikane på arbejdspladsen 
bliver mere og mere udbredt i Europa.  
 
 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/da/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/da/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view
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Arbejdsmiljøoplysninger 
Agenturet producerede mange forskellige publikationer i 
løbet af året til støtte for kampagnen om sikker 
vedligeholdelse, bl.a. en vejledning og et faktablad om 
sikker vedligeholdelse i landbruget. Der blev 
offentliggjort en oversigt over politikker og et faktablad 
om legionella og legionærsyge samt e-facts om sikker 
vedligeholdelse i forbindelse med bærbare redskaber 
inden for bygge- og anlægssektoren, fiskerfartøjer og 
arbejdsrelateret vejsikkerhed. Eksempler fra European 
Good Practice Awards blev offentliggjort, og en udgave 
af tidsskriftet Healthy Workplaces fokuserede på 
kampagnen om sikker vedligeholdelse. 

 

I årets løb blev der også udarbejdet informations- og reklamemateriale om den kommende kampagne Et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13 med titlen Samarbejde om forebyggelse. 

 

Agenturets online-arbejdspladsvurderingsværktøj (OiRA), som blev udviklet under den tidligere 
kampagne Et sikkert og sundt arbejdsmiljø om arbejdspladsvurdering, blev officielt lanceret i september 
2011. Agenturet har også ydet en betydelig indsats for at fremhæve potentialet ved OiRA, som kan 
tilpasses specifikke sektorers behov og lokale krav. 

 

Agenturet har i flere år deltaget i et projekt 
vedrørende de særlige arbejdsrelaterede 
risici for arbejdstagere i 
vejtransportsektoren ud over trafikulykker.  
Der blev udarbejdet en række publikationer 
om god arbejdsmiljøpraksis inden for 
sektoren, herunder en rapport i serien 
Arbejdsmiljø i tal, en rapport om håndtering 
af risici for chauffører, en gennemgang af 
ulykker og skader, der involverer 
chauffører, faktablade om god praksis for 
håndtering af risici for chauffører og 
kampagner om sikkerhed og sundhed i 
sektoren, en rapport om at nå ud til 
chauffører med arbejdsmiljøbudskaber, en 

gennemgang af god praksis for cykel- og motorcykelbudes sikkerhed og sundhed og en gennemgang af 
god praksis for taxichaufførers sikkerhed og sundhed.  

Der blev udarbejdet en række publikationer, herunder en rapport om fremme af den mentale sundhed på 
arbejdspladsen, en vejledning i brug af økonomiske incitamenter som belønning for investeringer i 
arbejdsmiljø, en gennemgang af erhvervsbetingede risici inden for beredskabet, en rapport om risiciene 
inden for byggeri og anlæg, sundhedssektoren samt hotel-, restaurations- og cateringbranchen og en 
rapport om metoderne til at vurdere sikkerheds- og sundhedskulturen i organisationer. 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/da/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/da/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/da/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/da/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/en/sector/road_transport
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment


 

 

Sammendrag - årsberetningen 2011 | 4 
 

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING 
2011 var det andet og sidste år i kampagnen Et sikkert og sundt arbejdsmiljø om sikker vedligeholdelse. 
Kampagnerne Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er nu de største af deres art i verden og når ud til EFTA-
lande, førtiltrædelses- og kandidatlande samt EU-medlemsstater. Den seneste kampagne, som når ud til 
millioner af europæiske 
arbejdstagere, har med 
rekordstor deltagelse søgt at 
øge bevidstheden om 
betydningen af 
vedligeholdelse for 
arbejdstageres sikkerhed og 
sundhed og behovet for 
sikker vedligeholdelse. 
Innovative organisationer 
blev anerkendt ved den 10. 
europæiske prisuddeling for 
god praksis, som blev afholdt 
i Budapest på den 
internationale 
arbejdsmiljødag.  

Vinderne af prisen for god praksis modtager deres certifikater 

Kampagnen om sikker vedligeholdelse har udvidet antallet af partnerorganisationer, som agenturet 
samarbejder med, for at forstærke budskaberne. Hele 53 organisationer fra offentlige og private sektorer 
blev officielle europæiske kampagnepartnere for kampagnen om sikker vedligeholdelse og hjalp med at 
sætte fokus på betydningen af sikker vedligeholdelse gennem en lang række aktiviteter. 
 

 

Fra venstre: María Luz Rodríguez, Spaniens beskæftigelsesminister, László Andor, kommissær med ansvar for beskæftigelse, 
sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, Christa Sedlatschek, direktør for EU-OSHA, og Javier Ruiz, rådgiver for 
beskæftigelse i den baskiske regering. 

http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
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Kampagnen om sikker vedligeholdelse blev afsluttet med et arrangement i november 2011, som bl.a. 
omfattede et todages topmøde om Et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor arbejdsmiljøeksperter og 
beslutningstagere drøftede resultaterne af kampagnen og udvekslede god praksis.  

Andre vigtige oplysningsaktiviteter i forbindelse med kampagnen omfattede den europæiske 
fotokonkurrence, som modtog mere end 2 500 bidrag, og filmprisen for sunde arbejdspladser, som 
agenturet uddeler for den bedste dokumentarfilm om arbejdsmiljøspørgsmål på filmfestivalen DOK 
Leipzig. 

Agenturet udførte også feltarbejde gennem en paneuropæisk opinionsundersøgelse om borgernes 
opfattelse af arbejdsmiljøet i Europa. Undersøgelsen blev gennemført af Ipsos Mori og omfattede 36 000 
interview i mere end 30 lande. Spørgsmålene omhandlede bl.a. aktiv aldring og psykosociale risici. 

Agenturet udarbejdede mere oplysningsmateriale med den 
populære tegneseriefigur Napo, herunder bl.a. et online-kit til 
folkeskolelærere med eksempler på lektionsplaner, som kan 
medvirke til at mainstreame arbejdsmiljøspørgsmål i 
skolernes aktiviteter. Der blev også produceret en dvd med 
titlen Safe Moves, som fokuserer på transport på 
arbejdsstedet, og et videoklip med titlen Lungs at work til 
verdensdagen uden rygning. 
 

Agenturet har endvidere styrket 
kommunikationspartnerskabet med Europa-Kommissionens 
Generaldirektorat for Erhvervspolitik og Enterprise Europe 
Network for bedre at nå ud til europæiske virksomheder med 
budskaber om arbejdsmiljø. 

Agenturet deltog med talere eller stande og tilrettelagde 
indholdsrige aktivitetsprogrammer for medier og besøgende 
ved en række højtprofilerede arrangementer i årets løb, 
herunder verdenskongressen om arbejdsmiljø i Istanbul, den 
12. ETUC-kongres i Athen, A + A International Trade Fair i 
Düsseldorf og Leipzig International Transport Forum.  

 

 
 
UDVIKLING AF NETVÆRKET 
Drøftelser om udformningen af den næste strategi for agenturet og den fremtidige udvikling af vores 
netværk er indledt på baggrund af midtvejsevalueringen af den nuværende strategi, som blev fremlagt for 
bestyrelsen i november.  

 

http://osha.europa.eu/en/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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UDSIGTER FOR 2012 
I 2012 vil agenturet offentliggøre en række rapporter, der analyserer de data, som er indsamlet i 
forbindelse med ESENER-undersøgelsen.  

Fremsynsundersøgelsen afsluttes i løbet af 2012. Ved afslutningen af projektet fremlægges de 
fremtidsscenarier, der er udviklet under projektet, og som undersøger, hvordan nye teknologier kan 
påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under forskellige omstændigheder, for politikere og en 
bredere målgruppe, og der fremsættes forslag til en opfølgning af det første fremsynsprojekt.  

Agenturet vil støtte udviklingen af yderligere online-arbejdspladsvurderingsværktøjer (OiRA), som er 
tilpasset de særlige behov på bestemte arbejdspladser og i bestemte sektorer, og det vil fortsat støtte 
konceptudviklere og brugere af OiRA-værktøjer og yde helpdesk-assistance til udviklere.  

I 2012 lanceres den nye toårige kampagne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø "Samarbejde om 
forebyggelse", som fokuserer på betydningen af ledelsens lederskab og medarbejderdeltagelse for at 
forbedre arbejdsmiljøet. Forberedelsesfasen af agenturets kampagne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø 
2014-2015 med den foreløbige titel "Praktiske løsninger på psykosociale risici" er også indledt.  

Agenturet vil udbrede resultaterne af Ipsos MORI-undersøgelsen, som det iværksætte om holdninger til 
arbejdsmiljø, og undersøge deres betydning. 

Europa-Kommissionen har udnævnt 2012 til det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem 
generationerne med det formål at fremhæve det bidrag, som ældre kan yde til samfundet og økonomien, 
og give ældre bedre muligheder for at spille en rolle på arbejdsmarkedet. Agenturet vil støtte det 
europæiske år og sætte fokus på betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, hvis 
arbejdstagerne skal kunne arbejde længere. 

Endelig fastlægges den fremtidige udvikling af agenturets arbejde i den nye strategi for EU-OSHA, som 
udformes i 2012 med henblik på vedtagelse i 2013. 

 

 

Vinderne af fotokonkurrencen og jurymedlem 
Fra venstre: Isa Kurt, Peter Rimmer, Christa Sedlatschek, direktør for EU-OSHA, Saša Kosanović og Paweł Ruda 

http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/
http://europa.eu/ey2012/


TE-A
F-12-001-D

A
-N

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager 
til at gøre Europa til et mere sikkert, sundt og produktivt 
sted at arbejde. Agenturet indsamler, udarbejder 
og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske 
oplysninger om arbejdsmiljøet og tilrettelægger 
tværeuropæiske informationskampagner. Agenturet
blev nedsat af Den Europæiske Union i 1996 og har 
hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter 
fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende
eksperter i alle medlemsstaterne i EU-27 og i andre lande.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Gran Vía, 33, 48009 Bilbao, SPANIEN
Tlf. +34 944794360
Fax +34 944794383
E-post: information@osha.europa.eu

Årsberetning 2011
Sammendrag

Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur


