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Året 2016 var vigtigt for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA). Her offentliggjorde agenturet 
resultaterne af en række flagskibsprojekter, bl.a. den anden europæiske virksomhedsundersøgelse om 
nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2) samt et omfattende projekt bestilt af Europa-Parlamentet, 
"Safer and healthier work at any age — occupational safety and health in the context of an ageing 
workforce" (sikrere og sundere arbejde i alle aldre - arbejdsmiljø i tilknytning til en aldrende 
arbejdsstyrke). 

Arbejdsmiljøkampagnen for 2016-2017 oplevede et meget succesrigt år og introducerede en 
brugervenlig e-guide og et datavisualiseringsværktøj. Alle disse resultater blev opnået takket være EU-
OSHA-medarbejdernes hårde arbejde og store engagement, og den fantastiske støtte fra vores 
nationale Focal Points og kampagnepartnere. 

 

1 Foregribelse af forandringer 
I marts 2016 indledte EU-OSHA et nyt toårigt projekt: 
"Foresight on new and emerging OSH risks associated 
with information and communication technologies (ICT) 
and work location by 2025" (fremtidsstudie om nye 
arbejdsmiljørisici og arbejdsmiljørisici i fremvækst i 
forbindelse med informations- og kommunikations 
teknologier og ændringer i arbejdets placering frem til 
2025). Projektet ser nærmere på de potentielle virkninger 
af udviklingen inden for informations- og 
kommunikationsteknologier, og ændringer i arbejdets 
placering på arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. 
Foruden at anspore til debat om potentielle politikker og foranstaltninger vil resultaterne kunne bruges 
som afsæt for politiske beslutningstagere og arbejdsmarkedets parter. 

Forfatterne til tre ekspertartikler, som EU-OSHA fik udarbejdet, om crowdsourcing, robotteknologi og 
præstationsfremmende stoffer, præsenterede deres artikler på et seminar for EU-OSHA's bestyrelse i 
januar 2016. Der blev bestilt yderligere to ekspertartikler om 3D-print og software til overvågning af 
arbejdstagere, der vil blive offentliggjort senere i 2017. 

 
2 Fakta og tal 
2.1 ESENER 
Den anden udgave af ESENER-undersøgelsen så nærmere på næsten 50.000 arbejdspladser i 36 
lande i løbet af 2014. Der blev i marts 2016 offentliggjort en oversigtsrapport, og resultaterne af de to 
opfølgningsundersøgelser 1 blev præsenteret på plenarmødet i Europa-Kommissionens Rådgivende 
Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på arbejdspladsen i november 2016. Yderligere to 

                                            
 
1 "Worker participation in the management of OSH" (arbejdstagernes deltagelse i arbejdsmiljøstyring), herunder 

hovedrapporten, et resumé og syv landerapporter, samt en fælles analyse af tre omfattende arbejdsmiljøundersøgelser: 
ESENER-2, LFS 2013 ad hoc-modulet om arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede helbredsproblemer, samt den 6. 
undersøgelse af arbejdsvilkårene, offentliggjort som en hovedrapport og et resumé. 

© EU-OSHA, Shutterstock/science photo 

https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/da/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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opfølgningsundersøgelser om (1) håndtering af psykosociale risici og (2) praksisser for 
arbejdsmiljøstyring blev indledt i 2016, og resultaterne vil blive offentliggjort i 2018. Resultaterne af 
ESENER-2 blev præsenteret i forbindelse med både nationale og internationale arrangementer. Et af 
de mange endelige projekter vil være en evaluering af ESENER-2, som vil indgå i udviklingen af 
ESENER-3, der skal gennemføres i begyndelsen af 2019. 

2.2 Arbejdsmiljøoversigter 
Det treårige pilotprojekt "Sikrere og sundere arbejdspladser for alle aldre – arbejdsmiljø i forbindelse 
med en aldrende arbejdsstyrke" blev afsluttet i 2016. Hovedformålet var at undersøge midler til 
forbedring af arbejdsmiljøet i forbindelse med udfordringerne fra en aldrende arbejdsstyrke og at bistå 
med udvikling af en politik på området. De vigtigste konklusioner fra rapporten findes i "Safer and 
healthier work at any age — Final overall analysis report". 

Foreløbige resultater fra et treårigt projekt til identifikation af 
effektive politikker, strategier og praktiske metoder til 
arbejdsmiljøstyring specifikt i små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) blev offentliggjort i 2016. Rapporten "Contexts and 
arrangements for occupational safety and health in micro and small 
enterprises in the EU — SESAME project" bekræfter SMV'ernes 
betydning for EU's økonomi, men peger samtidig på bekymringerne 
vedrørende arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, og sætter fokus 
på de faktorer, der bidrager til dårlig arbejdsmiljøstyring i små 
virksomheder. Yderligere en rapport om perspektiverne for 
arbejdstagere i og ejere af SMV'er vil blive offentliggjort i 2017. 

Arbejdet med de enkelte projekter i arbejdsmiljøoversigten om arbejdsrelaterede sygdomme og 
handicaps fortsatte i 2016. Litteraturgennemgangen af det første projekt, "Rehabilitation and return to 
work after cancer", blev offentliggjort samtidig med den internationale cancerdag den 4. februar 2017. 
Litteraturgennemgange af de øvrige projekter2 vil blive offentliggjort senere i 2017. 

Et andet arbejdsmiljøoversigtsprojekt, "Costs and benefits of 
occupational safety and health" har til formål at anslå værdien af 
arbejdsmiljø for samfundet samt at bistå politiske 
beslutningstagere, forskere og formidlere med at træffe 
velfunderede beslutninger om arbejdsmiljøpolitikker og -
praksisser. Den indledende rapport om gennemgang af data, 
"Estimating the cost of work-related accidents and ill-health: An 
analysis of European data sources" , blev offentliggjort i 2016. Det 
første element af projektets anden fase blev iværksat i 2016. Et 
datavisualiseringsværktøj vil blive indført senere i 2017 og vil blive 
fulgt op af en mere avanceret omkostningsmodel. 

 

                                            
 
2 Specifikke arbejdsrelaterede sygdomme forårsaget af biologiske agenser; samt metoder til identifikation af arbejdsrelaterede 

sygdomme via sentinel- og advarselssystemer. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/da/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/da/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/da/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/da/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
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3 Værktøjer til arbejdsmiljøstyring 
OiRA er EU-OSHA's ambitiøse webbaserede platform, der tilbyder europæiske virksomheder gratis 
interaktive værktøjer til gennemførelse af arbejdspladsvurderinger. Værktøjerne er tilpasset forskellige 
sektorers specifikke behov og den nationale kontekst. OiRA-webstedet blev opgraderet i 2016 med 
henblik på lancering i januar 2017. Der var i slutningen af 2016 blevet offentliggjort over 100 OiRA-
værktøjer og gennemført over 50.000 risikovurderinger ved hjælp af disse værktøjer. OiRA-fællesskabet 
er nøglen til projektets succes. Igennem hele 2016 arbejdede EU-OSHA og fællesskabet tæt sammen 
om en øget oplysningsindsats for OiRA. EU-OSHA udviklede ligeledes et kampagne-værktøjssæt til 
OiRA, der skal lanceres 2017, og som vil være med til at øge udbredelsen af OiRA over hele Europa. 

EU-OSHA har også forpligtet sig til at støtte udvikling og fremme af brugen af andre e-værktøjer på 
arbejdsmiljøområdet. I den forbindelse blev der i september 2016 afholdt en workshop om e-værktøjer 
i Bilbao. Her gav eksperter præsentationer af emner, der rakte fra oversigter over udvikling af e-
værktøjer til, hvordan man opretter en mobil app i kun fem trin! Der er planlagt yderligere et seminar om 
e-værktøjer i september 2017. Emnet vil være farlige stoffer, som er fokusområdet for 
arbejdsmiljøkampagnen for 2018-2019. 

 

4 Oplysningstiltag 
4.1 Kampagner 
Evalueringen af kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2014-2015": Gode arbejdspladser tager 
hånd om stress konkluderede, at denne kampagne var mere vellykket end nogen anden tidligere 
kampagne, og at den havde vist sig at være en reel katalysator for forandringer. EU-OSHA vil tage fat 
om nogle udfordringer, som f.eks. at tilbyde flere muligheder for tilpasning af kampagnematerialer til en 
national kontekst, og vil gøre brug af erfaringerne til at forme arbejdsmiljøkampagnen for 2018-2019. 

Kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø" 2016-
2017: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre blev 
officielt lanceret den 15. april 2016. Den fokuserer på 
betydningen af risikoforebyggelse samt fastholdelse af 
medarbejdere gennem hele arbejdslivet. 

EU-OSHA's netværk af nationale Focal Points udgør 
hjørnestenen i hver arbejdsmiljøkampagne, da de 
koordinerer kampagnen på nationalt niveau. De 
arrangerer en bred vifte af kampagneaktiviteter, som 
f.eks. arrangementer, medie- og PR events og har med 
deres indsats belyst, hvorfor sunde og bæredygtige 
arbejdspladser er afgørende for arbejdstagere i alle aldre. 

Kampagnen blev understøttet af en lang række 
materialer, herunder en central kampagnepakke på 25 
sprog. Der var ved udgangen af december blevet omdelt ca. 800.000 forskellige stykker 
kampagnemateriale. Produkter til denne kampagne omfattede "e-guide til sikre og sunde arbejdspladser 
for alle aldre", samt online-visualiseringsværktøjet "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre", som 
giver brugere mulighed for at udforske oplysningerne interaktivt. 

Kampagnestart, Sikre og sunde arbejdspladser for alle 
aldre, Bruxelles, april 2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://oiraproject.eu/da/
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/da/national-focal-points
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
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Der blev i den europæiske arbejdsmiljøuge, der fandt sted den 24.-28. oktober, afviklet hundredvis af 
arrangementer over hele Europa med det formål at promovere kampagnebudskaberne. EU-OSHA og 
en af dets kampagnemediepartnere, PPE.org, afholdt en live Twitter chat og her fik kampagne 
mediepartnerne lejlighed til at interviewe Dr. Sedlatschek. 

Kampagnen tiltrak over 100 officielle kampagnepartnere og 34 kampagne mediepartnere. De officielle 
kampagnepartnere afholdt en række arrangementer i 2016, bl.a. om udvikling af god praksis hos Ideal 
Standard og Lego. De officielle kampagnepartnere nedsatte ligeledes en styregruppe af officielle 
partnere i arbejdsmiljøkampagnen, som har til formål at udvikle og fremme udveksling af god praksis og 
gensidig læring. 

Kampagnen blev promoveret via sociale medier (#EUhealthyworkplaces), nyhedsartikler og kampagne 
nyhedsbreve. 

Forberedelserne til arbejdsmiljøkampagnen for 2018-2019: Healthy Workplaces Manage Dangerous 
Substances (Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien) er nu godt i gang. 

4.2 Oplysningsaktiviteter 
I november 2016 blev filmprisen for sunde arbejdspladser uddelt ved festivalen DOK Leipzig til Jakob 
Schmidt for hans film Zwischen den Stühlen. Filmen beretter med indlevelse og humor den gribende 
historie om tre unge læreres første erfaringer med at arbejde på en skole. Men dens portrættering af de 
psykosociale risici, som unge lærere stilles over for, giver samtidig seeren masser af stof til eftertanke. 
Filmen vil blive tekstet på 13 sprog og distribueret til nationale Focal Points på DVD. 

Ingen arbejdsmiljøkampagne ville være fuldstændig 
uden en Napo-film. En ny film, Napo i ... Tilbage til en 
sund fremtid, blev udgivet for at promovere 
hovedbudskaberne i arbejdsmiljøkampagnen for 2016-
2017. Værktøjssættet til Napo for lærere bevarede sin 
popularitet i 2016 og der findes nu en tjekkisk version. 

EU-OSHA stod i årets løb for en række arrangementer, 
herunder fejringen af Europadagen den 9. maj. 
Agenturet var ligeledes vært for en workshop på det 19. 
European Health Forum Gastein i september og deltog 
på den 12. verdenskonference om skadesforebyggelse 

og fremme af sikkerhed i Tampere, ligeledes afholdt i september. Agenturet deltog også den 12. 
verdenskonference om skadesforebyggelse og sikkerhedsfremme i Prag og på det slovakiske EU-
formandskabs konference i Bratislava, begge afholdt i oktober. EU Agencies Forum, der blev afholdt i 
Bruxelles i december, samlede EU's agenturer, interessenter og politiske beslutningstagere for 
drøftelser på højt niveau. 

 
5 Videndeling gennem networking 
OSHwiki er EU-OSHA's flersprogede samarbejdsbaserede internetplatform, som giver brugerne 
mulighed for at skabe og dele viden om arbejdsmiljøforhold online. I 2016 udvidede EU-OSHA OSHwiki 
webstedets fællesskab og dets vidensbase. Der blev som følge heraf offentliggjort nye artikler og 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://healthy-workplaces.eu/da/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/da/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/da/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/da/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
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eksisterende artikler blev redigeret og oversat. Efter en forundersøgelse af OSHwikis fremtid er 
EU-OSHA nu i færd med at udarbejde en langsigtet strategi for platformen. 

I 2016 fokuserede EU-OSHA's aktiviteter vedrørende videndeling gennem networking på indsatser i 
forhold til arbejdsrelateret kræft, ved at skabe større opmærksomhed og udveksle god praksis. 
Agenturet arbejdede tæt sammen med fem europæiske partnere om at udarbejde Roadmap for 
kræftfremkaldende stoffer til støtte for den aftale, der blev underskrevet den 25. maj 2016. Køreplanen 
følger foreslåede ændringer i direktivet om kræftfremkaldende og mutagene stoffer (2004/37/EF), som 
har til formål at nedbringe arbejdstageres eksponering for kræftfremkaldende stoffer. EU-OSHA støttede 
ligeledes Europa Kommissionen i forbindelse med den igangværende revision af direktivet ved at 
deltage i møder og videokonferencer. 

 

6 Netværkssamarbejde og virksomhedskommunikation 
Bestyrelsen besluttede på sine møder i 2016 at forny direktørens kontrakt i yderligere fem år samt at 
forretningsudvalget skulle fungere som OiRA's styreudvalg. Vigtige emner der blev drøftet i EU-OSHA's 
forskellige rådgivende grupper, omfattede nationale Focal Points rolle i kommunikation og kampagner 
og strategien for arbejdsmiljøkampagnen for 2018-2019. 

På europæisk niveau videreførte EU-OSHA sine forbindelser til Europa-Parlamentet og Europa-
Kommissionen ved at yde rådgivning i arbejdsmiljøspørgsmål og deltage i udvalgene om social dialog 
på sektorniveau. Ved at deltage i møder i Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender havde agenturet regelmæssig kontakt med medlemmerne af Europa-Parlamentet og 
skabte opmærksomhed om sine aktiviteter. EU-OSHA bevarede ligeledes sine tætte 
samarbejdsforbindelser med arbejdsmarkedets parter og Eurofound. 

Til opnåelse af sine mål støtter EU-OSHA sig til sine partnerskaber bl.a. med de nationale Focal Points 
og det europæiske netværk for erhvervsstøtte, Enterprise Europe Network (EEN). For første gang 
omfattede det afsluttende møde for Focal Points i 2016 EEN's arbejdsmiljøambassadører. EU-OSHA 
arbejder under sit kommunikations partnerskabsprojekt sammen med EEN om at fremme et godt 
arbejdsmiljø i SMV'er. 2016 var året, hvor man oplevede en betydelig stigning i antallet af EEN-
arbejdsmiljøambassadører — fra 17 i 2015 til 28 i 2016. 

For så vidt angår EU-OSHA's tilstedeværelse på internettet, var resultaterne i 2016 endnu en gang 
gode: Agenturets websteder havde tilsammen haft over 2,4 mio. besøgende og EU-OSHA's 
tilstedeværelse på de sociale medier blev ligeledes forøget på tværs af alle platforme (Twitter, 
Facebook, LinkedIn og YouTube) — f.eks. med en stigning på 19 % i forhold til 2015 for Twitters 
vedkommende. OSHmail, EU-OSHA's onlinenyhedsbrev, registrerede ligeledes et stigende antal 
abonnenter, som nu er på over 73.000. 

EU-OSHA har seks nationale Focal Points i de vestlige Balkanlande og Tyrkiet, til støtte for deres 
integration i den europæiske trepartsstruktur på arbejdsmiljøområdet. Agenturets arbejde med disse 
lande støttes af instrumentet til førtiltrædelsesbistand. Som et resultat af denne støtte var der alene i 
2016 over 200 arbejdsmiljøeksperter og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, som havde 
mulighed for at deltage i kursusforløb, workshops og seminarer. Denne vigtige udveksling af oplysninger 
har ført til en bedre forståelse af europæiske arbejdsmiljøpraksisser og bedre social dialog i hele 
regionen. 

 

https://osha.europa.eu/da/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/da/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/da/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/da/oshmail-newsletter
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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). 
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur  

12 Santiago de Compostela 
E-48003 Bilbao, Spanien 
Tlf. +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 tværeuropæiske 

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 arbejdstagerorganisationer samt førende 

eksperter i hver af EU's medlemsstater og 

lande uden for EU. 

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