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Adgang til oplysninger om stress på arbejdspladsen fra
http://osha.eu.int/ew2002/

Indledning
Mere end hver fjerde arbejdstager i Den Europæiske Union rammes af arbejdsbetinget stress. Agenturet er i færd med at udarbejde en række
faktablade som en hjælp til at håndtere psykosociale risikofaktorer – herunder stress, vold og mobning. Dette faktablad informerer om, hvordan
man kan finde yderligere oplysninger om arbejdsbetinget stress og hovedårsagerne hertil på agenturets hjemmeside.

Informationskilder

Websider vedrørende den europæiske arbejdsmiljøuge
Den europæiske arbejdsmiljøuge er en årlig informationskampagne, der skal
øge bevidstheden om arbejdsmiljørisici og fremme effektiv god praksis på de
europæiske arbejdspladser. Arbejdsmiljøugen arrangeres af Det Europæiske
Arbejdsmiljøagentur og dets netværk af Focal Points og afholdes hvert år i
oktober. 

Temaet for den europæiske arbejdsmiljøuge 2002 er ”Forebyggelse af
psykosociale risici på arbejdspladsen”. For at markere dette har agenturet
oprettet et websted, der samler oplysninger som hjælp til forberedelser til
arbejdsmiljøugen. Webstedet vil blive vedligeholdt som en fremtidig ressource.
Det kan findes på http://osha.eu.int/ew2002

Arbejdsmiljøugens websted: en trinvis vejledning
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Magasinet,
der foreligger på fire

sprog, fremmer tværeu-
ropæiske

diskussioner og tiltag
vedrørende arbejdsbetinget
stress for arbejdsmiljøpro-

fessionelle.

Mere omfattende
information findes i

agenturets publikation
“Research on Work-related

Stress”, der kan
downloades gratis.

En rapport om
programmer, praksis og

erfaringer med at håndtere
psykosociale spørgsmål og

arbejdsbetinget stress indeholder
casestudies fra medlemsstater, der
viser, hvordan disse spørgsmål er

blevet håndteret med held på
nationalt, regionalt eller

lokalt plan.

Disse links giver
informationer om

forebyggelse af ulykker,
hvor arbejdsbetinget stress

og psykosociale spørgs-
mål kan være blandt

faktorerne.

Et antal
faktablade foreligger på
alle medlemsstaters sprog;

de indeholder et
sammendrag af information

og er særligt rettet mod
arbejdspladsen.
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Yderligere to faktablade vil snart være tilgængelige: ét om praktiske råd til arbejdstagerne om stress på
arbejdspladsen samt et sammendrag af en rapport om programmer, praksis og erfaringer i at håndtere

psykosociale spørgsmål og arbejdsbetinget stress.

Sektorinformation
er tilgængelig. Indtil

videre har der været fokuse-
ret særligt på sundhedssekto-
ren, og der er mange links til
informationer, der kan hjælpe

med at reducere stress og
psykosociale risici i

denne sektor.



Fra november 2002, Europæiske priser for God Praksis
Agenturet afholder som et led i den europæiske arbejdsmiljøuge en konkurrence for de virksomheder i medlemsstaterne, som kommer med
innovative løsninger til forebyggelse af risici på arbejdspladsen. I 2002 vil priserne blive uddelt for vellykket forebyggelse af arbejdsbetinget stress
og psykosociale risici. Priserne uddeles ved arbejdsmiljøugens afslutningsarrangement d. 25. november 2002 i Bilbao, og eksemplerne på god
praksis offentliggøres af agenturet på tryk og på nettet. Disse eksempler vil kunne inspirere virksomheder til at træffe lignende foranstaltninger.

Information om god praksis

Information om god praksis er tiltænkt folk på arbejdspladsen og skal hjælpe med at reducere risici. 
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Der er også
adgang til

forskning om
arbejdsbetinget stress

og psykosociale
risici.

Kvalitetssikrede
informationer er

tilgængelige fra denne
gateway til medlemsstaterne,
andre europæiske lande og

resten af verden.
Informationerne er

tilgængelige på en række
sprog.

En kraftig
søgemaskine

hjælper med at iden-
tificere, hvad der er

tilgængeligt.

Hjælp
til oversættel-
se er tilgængelig

ved brug af diverse
online-oversættel-

sesværktøjer.

Informationer
om stress er opdelt i en

række kategorier. For eksempel:
Risikovurdering – indeholder

vejledninger i risikovurderinger og
risikobegrænsning samt informationer om,
hvordan stress kan forebygges i specifikke

erhverv
Casestudier – eksempler på indgreb på

arbejdspladsen kan identificeres såvel
som rapporter fx om
costbenefitanalyser af

stressforebyggende indgreb
og andre emner.

Informationsudveksling
’Online-forum for god praksis’ giver
brugerne mulighed for at diskutere
spørgsmål vedrørende arbejdsbetinget
stress med andre – man kan udveksle
løsningsforslag, sammenligne
erfaringer og diskutere problemer.

Yderligere oplysninger
Agenturets websted har adressen: http://agency.osha.eu.int


