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Ved udgangen af endnu et år med udfordringer og resultater kan EU-OSHA se tilbage på mange 
højdepunkter i 2015. De første resultater af EU-OSHA's flagskibsundersøgelse, den anden europæiske 
virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i vækst (ESENER-2), blev fremlagt. Og der blev lanceret 
en ny interaktiv onlineside for undersøgelsen, som gør det muligt for brugerne at "udforske" ESENER-
databasen. Der blev også gjort meget i forbindelse med Europa-Parlamentets projekt "Safer and 
healthier work at any age" (Sundere og sikrere arbejde i enhver alder), hvis resultater indgår i 
arbejdsmiljøkampagnen i 2016-2017. Endvidere var det et meget succesrigt år for EU-OSHA's 
onlineværktøj til interaktiv arbejdspladsvurdering (OiRA), hvor en evaluering viste stor tilfredshed med 
projektet, og projektet fik tildelt et certifikat for bedste praksis i forbindelse med Den Europæiske 
Kvalitetspris for den Offentlige Sektor (EPSA). Prisuddelingen for god praksis på arbejdsmiljøområdet 
og arbejdsmiljøtopmødet var vigtige begivenheder i kampagnekalenderen, og forberedelserne til 
kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre" i 2016-2017 blev indledt.  

 

1 Imødegåelse af forandringer 
På et tidspunkt, hvor arbejdslivet hele tiden er i 
forandring, bliver det stadig mere vigtigt at imødegå 
disse forandringer og identificere de nye risici og risici i 
vækst, der kan være forbundet hermed for 
arbejdstagernes arbejdsmiljø. For at nå dette mål 
gennemfører EU-OSHA omfattende fremtidsstudier, 
hvor der anvendes en tilgang med opbygning af 
scenarier for at identificere risici på længere sigt. På 
grundlag af de gode resultater i forbindelse med to 
undersøgelser af nye risici og risici i vækst, der blev 
afsluttet i 2014 1 , iværksatte EU-OSHA en 
udbudsprocedure vedrørende et toårigt fremtidsstudie 
om spredning af ICT (Informations- og 
Kommunikationsteknologi) og ændringer i arbejdets 
placering2. Denne kontrakt, der blev indgået i december 2015, har en tiårig tidshorisont, og arbejdet 
blev påbegyndt i begyndelsen af 2016. 

Foruden at forske i fremtidige udfordringer på arbejdsmiljøområdet er det også vigtigt at styrke debatten 
blandt interessenter om nye risici og risici i vækst. Med henblik herpå fik EU-OSHA i 2015 udarbejdet 
tre ekspertartikler om forskellige aspekter af fremtidens arbejde og dets indvirkning på arbejdsmiljøet: 
1) crowdsourcing, dvs. lønnet arbejde tilrettelagt gennem arbejdsformidlingstjenester, 2) 
præstationsfremmende lægemidler, hvor misbruget forventes at stige på grund af mere og mere 
konkurrenceprægede arbejdspladser, og 3) robotteknologi og udvikling af kunstig intelligens. Forfatterne 
præsenterede artiklerne for de nationale Focal Points og repræsentanter for Europa-Kommissionen i 
Bilbao i juni 2015, hvilket gav anledning til meget debat. 

Endelig blev en gennemgang af de faktorer, der er afgørende for en effektiv udnyttelse af 
fremtidsstudiernes resultater, offentliggjort i december 2015 3 , og resultaterne heraf vil øge disse 
undersøgelsers effekt og fremme deres  indvirkning på politiske beslutningsprocesser. 

 

                                            
 
1 "Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health (OSH) risks and challenges" og "Foresight 

of new and emerging OSH risks associated with new technologies in green jobs". 
2 "Foresight on new and emerging OSH risks associated with information and communication technologies (ICT) and work 

location by 2025". 
3 "Indvirkning på beslutningsprocessen gennem fremtidsstudier". 

© Den Europæiske Union, 2016/EC - Audiovisual Service/ 
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https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/de/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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2 Fakta og tal 
ESENER 
ESENER er et af EU-OSHA's flagskibsprojekter. I ESENER foretages en indgående undersøgelse af 
arbejdspladser i hele Europa, herunder mikrovirksomheder og små virksomheder, og den giver derfor 
et detaljeret billede af, hvordan arbejdsmiljørisici håndteres. ESENER-2 undersøgte næsten 50 000 
arbejdspladser i 36 lande. Den første analyse af resultaterne og sammenfatningen blev offentliggjort i 
henholdsvis februar og juni 2015, og de vigtigste konklusioner blev fremlagt på den lettiske 
formandskabskonference i Riga i april.  

EU-OSHA's nye interaktive onlineside for undersøgelsen gør det muligt for brugerne at udforske 
resultaterne af undersøgelsen. Resultaterne kan sorteres efter virksomhedsstørrelse eller branche og 
kan ses for Europa som helhed eller for individuelle lande, og resultaterne vises som kort eller 
søjlediagrammer. Generelt er psykosociale risici og risici, der medfører muskel- og skeletbesvær, blevet 
identificeret i ESENER-2 som de mest udbredte risikofaktorer. Undersøgelsen viste også, at 
arbejdspladsvurdering stadig er den bedste måde at begynde at håndtere arbejdspladsrisici på, og at 
en høj grad af medarbejderdeltagelse er en pålidelig indikator for god arbejdsmiljøledelse. 

 

Arbejdsmiljøoversigter 
I 2015 blev de vigtigste resultater og konklusioner af EU-
OSHA's pilotprojekt "Safer and healthier work at any age 
— occupational safety and health in the context of an 
ageing workforce" fremlagt for politiske 
beslutningstagere, fagfolk på arbejdsmiljøområdet og 
repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Dette 
projekt tilstræber at forstå de udfordringer på 
arbejdsmiljøområdet, der er forbundet med Europas 
aldrende arbejdsstyrke, og konferencen gav mulighed for 
feedback, ekspertudtalelser og drøftelser af resultaterne 
for at bidrage til at udvikle en mere helhedsorienteret 
tilgang til arbejdsmiljø i hele Europa. Dette emne er så 

vigtigt, at det inspirerede til kampagnen i 2016-2017 — Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre. 

En anden af EU-OSHA's arbejdsmiljøoversigter har fokus på en anden vigtig målgruppe: 
Mikrovirksomheder og små virksomheder 4. Disse virksomheder er helt afgørende for Europas økonomi 
— de beskæftiger omkring halvdelen af arbejdsstyrken i EU — men med hensyn til håndtering af 
arbejdsmiljørisici står de over for særlige udfordringer. Den første delprojekt (af fire) i forbindelse med 
dette projekt blev afsluttet i 2015, og én af de vigtigste konklusioner heraf er, at det ikke kun de 
ressourcer som mikrovirksomheder og små virksomheder har til rådighed, men også den sammenhæng 
de agerer i , der afgør deres succes med hensyn til arbejdsmiljøstyring. 

Nye arbejdsmiljøoverblik  blev lanceret i 2015. Det første overblik vedrørende arbejdsrelaterede 
sygdomme og handicaps vil se nærmere på tre emner: 1) rehabilitering af arbejdstagere, der er ramt af 
cancer, 2) arbejdsrelaterede sygdomme forårsaget af biologiske agenser og 3) metoder til at identificere 
arbejdsrelaterede sygdomme. Det andet overblik er målrettet mod én af agenturets vigtigste 
målsætninger: At hjælpe politiske beslutningstagere og forskere til at forstå omkostningerne ved et 
dårligt arbejdsmiljø og de fordele, der kan opnås ved god arbejdsmiljøledelse. Dette er et flerårigt 
projekt, der tager sigte på at opnå bedre beregninger af omkostningerne i forbindelse med 
arbejdsrelaterede sygdomme, skader og dødsfald. 

 

                                            
 
4 "Improving occupational safety and health in micro and small enterprises in Europe". 
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https://osha.europa.eu/da/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/interactive-dashboard
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/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/da
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3 Værktøjer til arbejdsmiljøledelse 
OiRA er en webplatform, hvor brugerne hurtigt og nemt kan udføre arbejdspladsvurderinger gratis. OiRA 
omfatter branchespecifikke værktøjer og blev udviklet specifikt til mikrovirksomheder og små 
virksomheder. En evaluering af OiRA blev iværksat i begyndelsen af 2015, og resultaterne viser, at 
interessenterne er meget tilfredse med projektet og forventer, at det fortsat vil blive udvidet. Ved 
udgangen af 2015 var det samlede antal OiRA-værktøjer 86, andre 30 var under udvikling lige som nye 
værktøjer til en række forskellige brancher, herunder catering, sport og liveoptræden. I 2015 blev der 
endvidere lanceret en ny brugergrænseflade, OiRA 2.0, der forbedrer brugernes generelle oplevelse. 
Og som et flot punktum på året fik OiRA-projektet tildelt et certifikat for bedste praksis i forbindelse med 
Den Europæiske Kvalitetspris for den offentlige sektor i november. 

Ud over OiRA er der ved at blive udviklet flere og flere elektroniske værktøjer. EU-OSHA har påtaget 
sig rollen med at fremme udvikling og formidling af e-værktøjer gennem sit websted i stedet for selv at 
udvikle e-værktøjer. I 2015 afholdt agenturet to seminarer om e-værktøjer: det ene om udvikling af 
applikationer til mobiltelefoner og det andet om e-værktøjer til mikrovirksomheder og små virksomheder. 

 

4 Oplysningstiltag 
Kampagner 
I forbindelse med kampagnen i 2014-2015 "Gode arbejdspladser tager hånd om stress" ydede EU-
OSHA's partnere, herunder officielle kampagnepartnere, mediepartnere og Focal Points, væsentlige 
bidrag. Over 100 officielle kampagnepartnere blev rekrutteret til kampagnen, og de tilrettelagde en lang 
række aktiviteter, herunder uddannelseskurser, workshops og seminarer. Endvidere bidrog de 34 
mediepartnere, der deltog i kampagnen, til at udbrede kampagnebudskabet så vidt som muligt og 
tilrettelagde også arrangementer. 

Prisuddelingen for god praksis på 
arbejdsmiljøområdet var et af højdepunkterne i 
kampagnekalenderen for 2014-2015. Prisuddelingen 
fandt sted under den lettiske 
formandskabskonference i Riga i april 2015, hvor 11 
organisationer modtog priser og yderligere 12 fik en 
særlig anerkendelse. Disse eksempler på god praksis 
viser, at uanset hvordan en virksomhed er 
organiseret kan de psykosociale risici håndteres på 
en hensigtsmæssig måde. Den Europæiske 
Arbejdsmiljøuge i oktober 2015 fik Europa til at tale 
om psykosociale risici og stress på arbejdspladsen, 
og Focal Points tilrettelagde en lang række 
arrangementer. Og arbejdsmiljøtopmødet i november 
var et andet højdepunkt, der samlede over 300 

deltagere fra hele Europa med henblik på at se tilbage på kampagnen samt skue fremad. Arrangementet 
var tilegnet Dr. Eusebio Rial González (1966-2014), arkitekten bag denne kampagne.  
Benchmarking — eller udveksling af eksempler på god praksis — er af stigende betydning for EU-
OSHA's kampagnepartnere. Det første benchmarkingarrangement blev afholdt som led i kampagnen i 
2012-2013, og disse arrangementer har siden da haft stigende succes. I juli 2015 offentliggjorde EU-
OSHA en rapport om vellykkede benchmarkinginitiativer5. 

                                            
 
5 "Gennemgang af vellykkede benchmarkinginitiativer på arbejdsmiljøområdet". 

Arbejdsmiljøtopmøde, november 2015, tilegnet mindet 
om Dr. Eusebio Rial González 
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https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/oira
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/da
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/da/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/da/campaign-partners/media-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/da/campaign-partners/media-partners
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/da/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/da/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/da/get-involved/summit-2015
https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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Via bistandspakken til europæiske kampagner modtager 
de nationale Focal Points praktisk støtte til 
kampagneaktiviteter, og bistandspakken for 2015 var 
meget populær. Focal Points bestilte 19 nationale 
partnerskabsmøder, 65 interessentseminarer og 11 
interviews, for blot at nævne nogle få. Og endelig var der 
en række vigtige "førstegangstiltag" i forbindelse med 
denne kampagne: Kampagnenyhedsbrevet 
offentliggøres hver anden måned og indeholder 
oplysninger og nyheder om kampagneaktiviteter, og 
sociale medier blev med succes anvendt til at fremme 
@EUmanagestress-kampagnen. Ved afslutningen af 
kampagnen havde @EU_OSHA 14 000 følgere på 
Twitter. 

Forberedelserne til kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre" i 2016-2017 var langt 
fremme. Denne kampagne er rettet mod Europas aldrende arbejdsstyrke ved at fremme et bæredygtigt 
arbejdsliv for alle aldre.  

 

Oplysningsaktiviteter 
 I oktober 2015 blev filmprisen for sunde 
arbejdspladser uddelt ved festivalen "DOK 
Leipzig" for syvende år i træk. Der var to vindere. 
Den første, dokumentarfilmen "Work for One Day" 
af Rita Bakacs, har fokus på daglejerarbejde, der 
aftales tidligt om morgenen, og den dræbende 
virkning af hårdt arbejde, lav løn og ingen 
sikkerhed. Den anden, animationsfilmen 
"Automatic Fitness" af Alejandra Tomei og Alberto 
Couceiro, er en kynisk satire om idéen om 
"menneskelige ressourcer" i det moderne 
arbejdsliv, hvor dette liv med alt for meget arbejde 
står i stærk kontrast til usikre ansættelsesforhold. 

Napo var også af central betydning for EU-
OSHA's oplysningstiltag i 2015. En ny film om elektriske farer, Napo i … chokerende situationer, blev 
produceret, og det nye Napo-websted blev lanceret, hvilket gør det meget lettere at downloade film og 
filmklip. I forbindelse med Undervisningsmaterialer til lærere, et onlineværktøj med lektionsplaner og 
ressourcer baseret på Napo-filmene, der nu har været under udvikling i tre år, iværksatte EU-OSHA en 
ekstern evaluering. Det fremgik af evalueringen, at de nationale Focal Points og brugerne var meget 
tilfredse med produkternes kvalitet, idet der dog var behov for forbedringer i forbindelse med 
formidlingen af materialet. 

Endelig fandt der en række forskellige arrangementer sted i 2015. På Europadagen opstillede EU-OSHA 
en stand for at fortælle borgerne i Bilbao om sikkerhed og sundhed. Og EU-OSHA deltog i en række 
forskellige arrangementer, herunder den 31. internationale kongres om sundhed på arbejdspladsen 
(ICOH) i Seoul, den 13. kongres i Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) i Paris og 
den internationale A+A-kongres og messe i slutningen af oktober i Düsseldorf. 

Arrangement for udveksling af god pakis i 
Bruxelles den 5.-6. marts 2015 

Filmprisen for sunde arbejdspladser uddelt ved DOK Leipzig 
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https://www.healthy-workplaces.eu/da
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/da/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/da
https://www.napofilm.net/da/using-napo/napo-for-teachers
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Viden i netværk 
OSHwiki er EU-OSHA's flersprogede webplatform, hvor brugerne kan dele viden om arbejdsmiljø og 
netværke online. Formålet er at tilvejebringe en tilgængelig og autoritativ informationskilde, som let kan 
opdateres eller oversættes af OSHwiki-fællesskabet. Kun akkrediterede forfattere kan skrive artikler. 
Efter OSHwikis lancering i 2014 tilstræbtes det i 2015 at udvide videnbasen ved via sociale medier at 
fremme OSHwiki og tiltrække nye forfattere. Som følge heraf blev nye artikler offentliggjort, og 
eksisterende artikler blev redigeret og oversat, og OSHwiki-webstedet oplevede en meget stor stigning 
i antallet af besøg. 

 

Netværkssamarbejde og virksomhedskommunikation 
I 2015 gennemførte bestyrelsen og forretningsudvalget foranstaltninger, som gjorde det muligt at 
planlægge længere frem, herunder en omorganisering af mødeplanen, således at den passede bedre 
sammen med planlægningen og rapporteringscyklussen i forbindelse med EU-OSHA's aktiviteter. 
Blandt de øvrige beslutninger, der blev truffet, var vedtagelsen af forvaltningsplanen for 2016, temaet 
for arbejdsmiljøkampagnen i 2018-2019 (som vil have fokus på farlige stoffer) og gennemførelsen af 
yderligere foranstaltninger til at forebygge svig og interessekonflikter. 

På europæisk plan fortsatte EU-OSHA sit samarbejde med Parlamentet og Kommissionen og leverede 
input om arbejdsmiljøspørgsmål og til sektordialogudvalgene samt ydede støtte og bistand til Rådet for 
Den Europæiske Union (Ministerrådet). EU-OSHA arbejdede også tæt sammen med de europæiske 
arbejdsmarkedsparter, f.eks. tilrettelagde EU-OSHA en workshop om køn og bæredygtigt arbejde i 
forbindelse med Det Europæiske Fagforeningsinstituts konference om kvinders sundhed og arbejde, 
der blev afholdt i marts. 

I juni blev EU-OSHA's nye websted lanceret; ud over et helt nyt udseende er det nu lettere at navigere 
på webstedet og lettere at anvende det på bærbare enheder. Ved udgangen af 2015 havde det haft 
over 2,5 millioner besøgende. En ny strategi for forvaltning af kunderelationer, der var under udvikling i 
2015, vil knytte an til webstedet. Sociale medier hjalp EU-OSHA med at nå ud til flere personer end 
nogensinde før, og antallet af følgere og fans steg støt. 

Under The Instrument for Pre-
Accession Assistance (IPA) har EU-
OSHA i mere end ti år arbejdet 
sammen med Focal Points  på 
arbejdsmiljøområdet i Tyrkiet og andre 
lande på Vestbalkan for at forberede 
dem på integration i EU-OSHA-
systemet. Efter en pause på et år blev 
der i november 2015 underskrevet en 
ny kontrakt, som gør det muligt for EU-
OSHA fortsat at yde økonomisk og 
praktisk støtte i 2016.  

EU-OSHA's toårige projekt under den 
europæiske naboskabspolitik blev 

afsluttet i januar 2016. I løbet af det toårige projekt ydede EU-OSHA et værdifuldt bidrag til udviklingen 
af arbejdsmiljøsystemer i de sydlige og østlige partnerskabslande ved at hjælpe med til at oprette Focal 
Points, uddanne, udveksle god praksis og oversætte vigtige materialer til flere sprog.  

 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/da/tools-and-publications/oshwiki
https://osha.europa.eu/da


Sammendrag – Årsberetning 2015 

 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur – EU-OSHA  7 

 

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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