
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — EU-OSHA
Sikkerhed og sundhed er godt for alle — både dig selv og din arbejdsplads.

Vi gør Europas arbejdspladser sikrere, 
sundere og mere produktive

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
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Med hjælp fra vores 
partnere arbejder vi hårdt 

for at øge forståelsen 
af og kendskabet til 

arbejdsmiljørisici og for 
at styrke indsatsen for 

at forbedre sikkerheden 
og sundheden for 

arbejdstagere i hele 
Europa.
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Velkommen
Vi arbejder for 

sikkerhed og sundhed 
på arbejdspladsen 

med henblik 
på at forbedre 

arbejdsvilkårene og 
øge produktiviteten.
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — EU-OSHA

Alle har en grundlæggende ret til 
sikre og sunde arbejdsvilkår. Det 
Europæiske Arbejdsmiljøagentur 
(EU‑OSHA) har til opgave at 
bidrage til at gøre Europas 
arbejdspladser sikrere, sundere 
og mere produktive.

Hvert år dør over 4 000 arbejdstagere 
som følge af arbejdsulykker, og 
over 3  millioner  arbejdstagere 
bliver ofre for en alvorlig ulykke 

på arbejdspladsen. 25 % af arbejdstagerne hævder i øvrigt, 
at arbejdet har overvejende negativ indvirkning på deres 
sundhed. Omkostningerne for arbejdstagerne, erhvervslivet 
og EU-medlemsstaterne skønnes til omkring 3  % af 
bruttonationalproduktet (BNP).

Arbejdsmiljø er mere end nogensinde et vigtigt og udfordrende 
politikområde. Efterhånden som der opstår nye risici og 
arbejdsområder og i takt med de demografiske forandringer 
og Europas reaktioner på den økonomiske krise, opstår der et 
presserende og voksende behov for et godt arbejdsmiljø — 
som beskytter arbejdstagerne og gør virksomhederne mere 
rentable.

Som eksempel kan det nævnes, at eftersom pensionsalderen 
stiger i  mange lande i  EU, efterspørger de politiske 
beslutningstagere og erhvervslivet i stigende grad oplysninger 
om, hvordan man hjælper arbejdstagerne med at blive 
længere på arbejdsmarkedet og forblive sikre og sunde frem 
til pensionsalderen.

I disse vanskelige økonomiske tider må vi slå til lyd for de 
forretningsmæssige fordele ved et godt arbejdsmiljø, navnlig 
over for de små virksomheder. Mikrovirksomheder og små 
virksomheder er en meget vigtig del af Europas økonomi 
og har ofte den opfattelse, at de mangler ressourcer til at 
gennemføre arbejdsmiljørelaterede tiltag. Der er dog stadigt 
flere beviser for, at virksomhederne får de penge, de bruger 
på at forbedre arbejdsmiljøet — og mere til — tilbage i form 
af øget produktivitet og sparede omkostninger. At beskytte 
arbejdstagerne mod arbejdsmiljørisici er ikke blot en pligt, 
men også en investering.

EU-OSHA arbejder sammen med regeringer, repræsentanter 
for arbejdstagerne og erhvervslivet  — både små og store 
virksomheder  — om en fælles tilgang til at fremme et godt 
arbejdsmiljø i hele Europa. Vi bestræber os på at udføre vores 
arbejde på en effektiv, gennemsigtig og ansvarlig måde.

Agenturet har  — i  tråd med målene i  EU-strategirammen for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (20142020) og Europa 
2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst — 
udarbejdet sit flerårige strategiprogram for 20142020 for at sikre, 
at der er et klart fokus i agenturets arbejde. Vi har identificeret 
følgende seks prioriteter:

1. foregribelse af forandringer samt nye risici og risici 
i fremvækst ved hjælp af fremtidsforskning

2. fakta og tal — indsamling og formidling af oplysninger, 
f.eks. via ESENER-virksomhedsundersøgelsen

3. udvikling af redskaber til god arbejdsmiljøledelse, 
f.eks. interaktiv risikovurdering online (OiRA — Online 
interactive Risk Assessment)

4. oplysning, navnlig via kampagner for et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø

5. udveksling af viden i netværk, hovedsageligt via udvikling 
af onlineencyklopædien OSHwiki

6. netværkssamarbejde (både på strategisk og operationelt 
niveau) og erhvervskommunikation.

Med disse mål for øje og med hjælp fra vores partnere arbejder vi 
hårdt for at øge forståelsen af og kendskabet til arbejdsmiljørisici og 
for at styrke indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet i hele Europa.

Dr. Christa Sedlatschek, direktør
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
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Foregribelse af 
forandringer

Hvad er fremtidsudsigterne 
for Europas arbejdstagere 

og arbejdsgivere? Vi 
bidrager til at forebygge 

morgendagens 
arbejdsmiljørisici ved at 

identificere dem i dag.
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — EU-OSHA

Her i EU‑OSHA ved vi, hvor vigtigt det er at tænke fremad. 
Efterhånden som arbejdsmarkedet ændrer sig, opstår der 
nye risici, og et af vores vigtigste mål er at stille de data og 
oplysninger til rådighed, som gør det muligt for politiske 
beslutningstagere og forskere at træffe rettidige og effektive 
foranstaltninger.

Teknologisk innovation og demografiske og samfundsmæssige 
forandringer kan få alvorlige konsekvenser for arbejdsmiljøet 
og give anledning til nye risici. I  betragtning af at 45  % af 
arbejdstagerne i  EU hævder, at de er påvirket af sådanne 
forandringer, er det indlysende, at vi er nødt til at se fremad. 
EU-OSHA’s Europæiske Observatorium for Risikoovervågning 
foregriber og undersøger nye arbejdsmiljørisici og 
arbejdsmiljørisici i  fremvækst og stiller pålidelige data 
af god kvalitet til rådighed, som kan hjælpe de politiske 
beslutningstagere, forskerne og de relevante medarbejdere 
med at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger og foretage 
den rette prioritering.

Agenturet gennemfører fremtidsforskning med henblik på at 
identificere og håndtere kommende arbejdsmiljørelaterede 
udfordringer. Der gennemføres store fremsynsprojekter 
med en tidshorisont på to år og en revisionsperiode på et år, 
herunder:

• gennemgang af litteratur

• interview, fokusgrupper, workshopper og 
onlineundersøgelser med deltagelse af nøgleeksperter

• scenarioudviklingsmoduler.

EU-OSHA’s mål er ikke blot at identificere nye risici og risici 
i fremvækst, men også at give politiske beslutningstagere og 
fagfolk på arbejdsmiljøområdet et udgangspunkt for at fastsætte 
prioriteter, redskaber til at håndtere arbejdsmiljørelaterede 
spørgsmål og idéer til, hvordan resultaterne omsættes til politik.

GRØNNE JOB
Agenturets første fremsynsprojekt havde fokus på 
miljøsektoren, som er i  hastig vækst og relativt ung. Det 
betyder, at der mangler oplysninger om potentielle risici, og 

at arbejdsstyrken er forholdsvis uerfaren, hvilket øger risikoen 
for ulykker og dårlig sundhed. Fremsynsprojektet undersøgte 
de faktorer, der kan have indflydelse på grønne job, f.eks. det 
økonomiske klima, samfundets stigende prioritering af »grønne 
værdier« og den teknologiske innovations hastighed. Der 
blev identificeret vigtige potentielle risikoområder, herunder 
vindenergi, grønne bygninger og solenergi i mindre målestok, 
og fulgt op med praktiske oplysninger og redskaber til 
risikoforebyggelse.

https://osha.europa.eu/da/topics/green-jobs
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Fakta og tal
Vores aktiviteter fører 

til forskningsresultater 
af høj kvalitet 
og ajourførte 

oplysninger, som kan 
anvendes i forbindelse 

med fastlæggelsen 
af prioriteter og 

planlægningen af 
forebyggelsesindsatsen.
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — EU-OSHA

Beslutningstagerne har brug for at kunne få adgang til 
fornuftige og pålidelige fakta og tal. Vi giver dem et nøjagtigt 
og omfattende billede af de aktuelle arbejdsmiljørisici. Vi 
tilbyder desuden ajourførte, praktiske oplysninger om, 
hvordan disse risici kan forebygges og håndteres.

Det gør vi ved at bestille, indsamle og offentliggøre ny 
videnskabelig forskning i  arbejdsmiljørisici og ved at 
overvåge, samle og analysere statistiske data fra forskellige 
kilder i hele Europa. Vores data hjælper forskere og politiske 
beslutningstagere med at finde ud af, hvordan man bedst 
håndterer risici for de europæiske arbejdstagere og øger 
produktiviteten.

Vores store pilotprojekt »Safer and healthier work at any age« 
skal f.eks. sikre forståelse af de sikkerheds og sundhedsmæssige 
udfordringer, der er forbundet med at sikre, at de ældre 
arbejdstagere bliver længere på arbejdsmarkedet og er 
mere produktive gennem hele deres arbejdsliv. Projektet 
gennemføres på foranledning af Europa-Parlamentet og 
Europa-Kommissionen og ser på, hvilke politikker der allerede 
er indført, eksempler på bedste praksis for, hvordan man sikrer, 
at de ældre arbejdstagere bliver længere på arbejdsmarkedet 
og er beskæftigelsesegnede i en længere periode, og hvordan 
vi kan sørge for, at ældre arbejdstagere, som har været 
langtidssygemeldte, kan vende tilbage til arbejdspladsen.

EUROPÆISK VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE
Den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og 
risici i  fremvækst (ESENER) er en detaljeret og omfattende 
undersøgelse, som ser på, hvordan arbejdsmiljørisici 
håndteres af de europæiske arbejdspladser. Den er en unik 
kilde til nødvendige, internationalt sammenlignelige data og 
et af vores vigtigste redskaber til at bidrage til de politiske 
beslutningstageres og forskernes dokumentationsgrundlag.

Repræsentanter for tusindvis af virksomheder og organisationer 
i hele Europa har besvaret vores ESENER-spørgeskemaer, som 
primært fokuserer på følgende nøgleområder:

• foranstaltninger til arbejdsmiljøledelse

• psykosociale risici som stress, mobning og chikane

• drivkræfter og hindringer for 
arbejdsmiljøledelsesmæssige foranstaltninger

• medarbejderdeltagelse på arbejdsmiljøområdet.

Undersøgelsen gennemføres hvert femte år. For at give en idé 
om undersøgelsens omfang kan det nævnes, at den anden 
ESENER-undersøgelse omfattede 36  lande, og at der blev 
gennemført hele 49 000 interview. Den kendsgerning, at der 
fokuseres på nye risici og risici i fremvækst, sikrer, at svarene 
kaster lys over ikke tilstrækkeligt undersøgte og stadigt mere 
vigtige arbejdsmiljørelaterede emner som psykosociale risici — 
her blev det i første omgang via ESENER opdaget, at emnet 
gav anledning til bekymring.

http://www.esener.eu
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Redskaber til 
arbejdsmiljøledelse

Risikovurderinger er kernen i et 
godt arbejdsmiljø.
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — EU-OSHA
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Fordelene ved at forebygge arbejdsulykker og dårlig 
sundhed, frem for at håndtere konsekvenserne heraf, 
er indlysende. For især mindre organisationer kan det 
dog være en enorm udfordring at finde ud af, hvor man 
gennemfører de rette forebyggende foranstaltninger på 
en effektiv måde. Vi kan hjælpe ved at stille målrettede, 
brugervenlige redskaber til rådighed, som kan hjælpe 
mikrovirksomheder og små virksomheder med at vurdere 
risiciene for deres medarbejdere, og ved at identificere og 
offentliggøre eksempler på bedste praksis, som kan tilpasses 
af virksomhederne.

Interaktiv risikovurdering online
Ofte er det opfattelsen, at arbejdsmiljøledelse kræver viden eller 
ekstra arbejde, som små virksomheder ikke har eller ikke har 
råd til. Interaktiv risikovurdering online (Online interactive Risk 
Assessment — OiRA) afmystificerer risikovurderingsprocessen 
og gør evalueringen af potentielle risici på arbejdspladsen enkel. 
OiRA giver adgang til onlineredskaber, som er lette at anvende, 
som kan downloades gratis, og som styrer mikrovirksomheder 
og små virksomheder gennem risikovurderingsprocessen 
trin for trin. OiRA hjælper også arbejdsgiverne med at træffe 
de rette beslutninger og støtter dem i  overvågningen og 
indberetningen af arbejdsmiljørelaterede spørgsmål. EU-OSHA 
stiller platform, software, generelle redskaber og en helpdesk 
til rådighed og samler OiRA-fællesskabet. Derefter tilpasser 
OiRA-partnerne redskaberne til sektorer og lande på nationalt 
niveau.

Ud over at være en effektiv teknisk løsning er OiRA en praktisk 
metode til at formidle budskabet om, at små virksomheder 
kan drage fordel af god arbejdsmiljøledelse, f.eks. i form af 
mindre fravær og øget evne til at holde på medarbejderne. 
OiRA bidrager til et større kendskab til arbejdsmiljø generelt 
og til at øge de europæiske virksomheders indsats  — for 
størstedelens vedkommende mikrovirksomheder og små 
virksomheder.

OiRA anerkendes som et vigtigt fremskridt i bestræbelserne på 
at forbedre arbejdsmiljøet i de europæiske mikrovirksomheder 
og små virksomheder, og projektet vokser og udvikler sig 
konstant. Der udvikles hele tiden nye redskaber. Et fællesskab af 
OiRA-udviklere arbejder i hele Europa på at udvikle og forbedre 
redskaberne og tilpasse og omsætte de eksisterende redskaber 
til nye lande. Målet er at sætte OiRA forrest i strategierne for 
risikoforebyggelse og arbejdsmiljøledelse med redskaber, der 
hele tiden bliver mere fleksible og tilpassede til brugernes 
behov, og med stadig flere muligheder for, at brugere og 
udviklere kan udveksle idéer.

http://www.oiraproject.eu
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Oplysnings-
kampagner

Vores kampagne og 
reklameaktiviteter bringer 

vores budskaber ud til 
arbejdspladser både i og 

uden for Europa.
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — EU-OSHA

Som informations‑ og netværksorganisation er en af 
vores nøgleopgaver at nå ud til vores målgrupper — fra 
politiske beslutningstagere og arbejdsgivere til ledere, 
fagfolk på arbejdsmiljøområdet og arbejdsgiver‑ og 
arbejdstagerorganisationer — og få vores budskab ud til dem 
ved hjælp af oplysning om arbejdsmiljørisici og forebyggelse 
heraf. Vi benytter os af en række kommunikationskanaler, 
herunder konferencer og workshopper, EU‑OSHA’s 
omfattende og flersprogede websted, nyhedsbrevet 
OSHmail og sociale medier.

KAMPAGNER
Vores toårige kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 
er vores primære oplysningsaktivitet. De bidrager i høj grad til 
at nå ud til arbejdspladser i hele Europa. Disse kampagner, der 
koordineres af agenturet og vores partnere i medlemsstaterne, 
er verdens mest omfattende af deres art og omfatter hundredvis 
af arrangementer og aktiviteter. Emnerne har været alt fra 
risikovurdering, sikker vedligeholdelse og ulykker til støj, 
psykosociale risici og unge på arbejdspladsen. Uanset emnet 
er et af de vigtigste budskaber altid betydningen af at arbejde 
sammen (og kombinere lederskab og medarbejderdeltagelse 
på arbejdspladsen) — hvilket er kernen i alle vores aktiviteter.

Et af højdepunkterne i de enkelte kampagner er uddelingen af de 
europæiske priser for god praksis, som anerkender fremragende 
og innovative løsninger inden for arbejdsmiljøledelse. Et 
andet stort arrangement er Den Europæiske Arbejdsmiljøuge, 
der afholdes i  hele Europa. Det stigende antal officielle 
kampagnepartnere er et centralt element i vores kampagner. Til 
gengæld for deres støtte drager kampagnepartnerne fordel af 
arrangementer som benchmarkingworkshopper, hvor fagfolk 
på arbejdsmiljøområdet kan udveksle erfaringer og bedste 
praksis.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO — SIKKERHED MED ET SMIL
Vi får hjælp af Napo, som er helten i en række animerede film 
uden tale, til at formidle det vigtige budskab på en måde, der 
er munter og nem at huske.

Filmene produceres af Napokonsortiet, som er en lille gruppe af 
europæiske arbejdsmiljøorganisationer. Napo er en sympatisk 
figur — en helt almindelig arbejdstager, som udsættes for 
almindelige farer på arbejdspladsen. Men han er også en ægte 
»arbejdsmiljøhelt«, som arbejder sammen med sine kolleger 
om at identificere risici og foreslå praktiske løsninger. Folk i alle 
aldre og fra alle baggrunde og kulturer kan identificere sig 
med Napo, og filmene skal skabe debat på arbejdspladserne 
om vigtige arbejdsmiljøspørgsmål.

EU-OSHA’s »Napo for lærere«-initiativ er et onlineværktøj 
for skolelærere, som indeholder vigtige budskaber, 
læringsmålsætninger, undervisningsplaner og idéer til 
aktiviteter, der alle tager udgangspunkt i Napofilmene. Målet 
er at introducere børn for vigtige arbejdsmiljørelaterede 
budskaber og grundlægge gode vaner, som de tager med sig 
ud på arbejdsmarkedet — og dermed opfylde vores forpligtelse 
til at integrere arbejdsmiljøet i undervisningen.

http://www.napofilm.net

http://www.healthy-workplaces.eu/da
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Udveksling 
af viden 

i netværk
Vi samler fagfolk på 

arbejdsmiljøområdet på 
internationalt niveau 

og skaber viden af høj 
kvalitet via nye redskaber 

og kanaler.
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — EU-OSHA

Endnu en af vores nøgleopgaver er at mobilisere fagfolk på 
arbejdsmiljøområdet med henblik på at sikre opdaterede 
oplysninger af høj kvalitet. Vi benytter os af ny teknologi 
til at opfylde vores forpligtelse til at fremme udvikling og 
udveksling af oplysninger. Det sikrer, at vi kan opfylde vores 
slutbrugeres behov på en mere effektiv og lydhør måde — 
og sætter fagfolk på arbejdsmiljøområdet i centrum for alle 
vores foranstaltninger ved at gøre videnoverførselsprocessen 
mere social og interaktiv.

OSHwiki
OSHwiki er vores fælles flersprogede onlineencyklopædi, 
som er en autoritativ kilde til oplysninger om arbejdsmiljø 
og en platform for netværkssamarbejde mellem fagfolk 
på arbejdsmiljøområdet, hvor de kan udveksle viden 
i  et onlinenetværk. OSHwiki er en omkostningseffektiv 
og stadigt mere vigtig metode til at nå ud til fagfolk på 
arbejdsmiljøområdet. OSHwiki er åben for alle via vores 
websted. I modsætning til andre wikier er det dog — for at sikre 
oplysningernes kvalitet — kun forfattere, der er godkendt af 
agenturet, som kan tilføje indhold eller redigere eller oversætte 
eksisterende artikler. Enhver person fra en anerkendt faglig 
og videnskabelig organisation kan blive godkendt forfatter.

Indholdet omfatter følgende hovedkategorier: arbejdsmiljø 
generelt, arbejdsmiljøledelse og tilrettelæggelse, forebyggel-
ses- og kontrolstrategier, fysiske agenser, farlige stoffer, 
ergonomi, sikkerhed, arbejdets tilrettelæggelse, psykosociale 
spørgsmål, sundhed, sektorer og fag samt udsatte grupper.

http://www.oshwiki.eu
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Samarbejde 
i partnerskaber

Vi arbejder tæt sammen 
med vores netværk af 

partnere for at nå vores 
mål.
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — EU-OSHA

EU‑OSHA er i bund og grund en netværksorganisation, og 
samarbejde med andre organisationer på alle niveauer — 
nationalt, europæisk og internationalt  — er et centralt 
element i vores arbejde. Det kommer til udtryk i bestyrelsens 
trepartsstruktur. Den består af repræsentanter for nationale 
regeringer, arbejdstager og arbejdsgiverorganisationer og 
Kommissionen.

Vores første og vigtigste netværk er de nationale Focal 
Points, som er et vigtigt bindeled mellem EU-OSHA og 
slutbrugerne. Alle medlemsstater, kandidatlande og potentielle 
kandidatlande udpeger et kontaktpunkt, og det samme gør 
lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og 
Den Europæiske Frihandelssammenslutning. Et kontaktpunkt er 
typisk en repræsentant for den førende arbejdsmiljøorganisation 
i den pågældendes land. Focal Points’ene arbejder sammen 
med deres nationale trepartsnetværk  — arbejdsgiver og 
arbejdstagerrepræsentanter og regeringen — om at formidle 
oplysninger, støtte agenturets initiativer og formidle data, 
feedback og anbefalinger til agenturet. De spiller en afgørende 
rolle i vores kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 
Til gengæld støtter vi dem i  forbindelse med kampagne, 
publikations- og medieaktiviteter.

Vi har brug for arbejdsmarkedets parter — arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer — for at nå ud til mikrovirksomheder 
og små virksomheder i  hele Europa. De støtter desuden 
vores aktiviteter og projekter, f.eks. OiRA-projektet, og giver 
værdifuld feedback og rådgivning.

Enterprise Europe Network er et virksomhedsstøttenetværk, 
hvis mission er at hjælpe små virksomheder med at udnytte 
mulighederne i  Europa bedst muligt. Enterprise Europe 
Network er vores største EU-dækkende netværk og er — med 
over 600 medlemsorganisationer i 50 lande — en magtfuld 
allieret i vores bestræbelser på at nå ud til de små virksomheder.

Et stigende antal kampagnepartnere  — herunder 
arbejdsmarkedets parter, faglige organer og store 
virksomheder — støtter vores kampagner og bidrager til at 
øge kendskabet til betydningen af et godt arbejdsmiljø. Vi har 
også et stigende antal mediepartnere, som yder et uvurderligt 
bidrag til at formidle kampagnens budskab.

Vi arbejder desuden tæt sammen med arbejdstilsyn og 
konsulenter samt forskningsteam fra førende akademiske 
institutioner på arbejdsmiljøområdet. På europæisk niveau 
samarbejder vi med mange EU-organer — Europa-Parlamentet, 
Europa-Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og vores søsteragenturer — og arbejdsmarkedsparter 
som BusinessEurope og Den Europæiske Faglige 
Samarbejdsorganisation. Internationalt arbejder vi sammen 
med organer som Den Internationale Arbejdsorganisation og 
Verdenssundhedsorganisationen.

https://osha.europa.eu/da/about/focal_points
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Sådan finder 
du flere 

oplysninger
Der er masser af 

muligheder for at 
kontakte EU-OSHA og 

holde sig opdateret om 
de seneste udviklinger på 

arbejdsmiljøområdet.
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — EU-OSHA

Websted
Vores flersprogede websted er en god kilde til oplysninger 
om alle arbejdsmiljørelaterede spørgsmål  — fra 
kampagnematerialer til ny forskning. Det giver adgang til en 
lang række ressourcer og praktiske redskaber.
https://osha.europa.eu/da

OSHmail
Vores gratis månedlige nyhedsbrev, OSHmail, holder dig 
opdateret om de seneste nyheder  — fra lovændringer til 
nye publikationer og kommende arrangementer. Det er 
tilgængeligt på over 20 EU-sprog.
Tilmeld dig her: https://osha.europa.eu/da/news/oshmail

Sociale medier
Vi tror på, at de sociale netværk kan bruges til at formidle 
budskaber, ændre holdninger og opbygge forhold. Du kan 
finde os på: 

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/
EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/
european-agency-for-safety-and-health-at-work

Vi opdaterer også løbende vores blog på:

https://osha.europa.eu/da/about/director_corner/
blog/front-page

Publikationer
Alle vores publikationer kan downloades gratis fra vores 
websted. Vi offentliggør alt fra brochurer til detaljerede tekniske 
rapporter om arbejdsmiljørelaterede spørgsmål og bidrager 
dermed til at give en bred vifte af målgrupper i hele Europa 
adgang til tilbundsgående og tematisk arbejdsmiljøinformation.
Vores publikationer kan findes på følgende adresse:   
https://osha.europa.eu/da/publications

Arrangementer
Vi afholder en lang række arrangementer for at øge kendskabet 
til arbejdsmiljørelaterede spørgsmål og udveksle oplysninger, 
bedste praksis og rådgivning. Det kan være alt fra mindre 
seminarer til store internationale møder. Du kan abonnere 
på vores nyhedsbrev OSHmail, hvis du vil have oplysninger 
om kommende arrangementer, eller du kan gå ind på vores 
websted på: https://osha.europa.eu/da/events/events.html

Pressekontor
Henvendelser fra medierne kan rettes pr. e-mail til news@
osha.europa.eu eller pr. telefon til +34  944358359. De 
seneste pressemeddelelser og artikler kan findes på:   
https://osha.europa.eu/da/press
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU‑OSHA) bidrager til at 
gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. 
Agenturet forsker i, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede 
og upartiske arbejdsmiljøoplysninger og tilrettelægger tværeuropæiske 
informationskampagner. Agenturet blev oprettet 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 hver af EU’s 
medlemsstater og lande uden for EU.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPANIEN
Tlf. +34 944358400
Fax +34 944358401
E-mail: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu


