
Inspirations og Læringsdag 
d. 12.4.2018 

Hvad sætter Arbejdstilsynet fokus på i 
besøg og hvordan forbereder vi os på 

besøget? 



Program 
 

 

• Typer af tilsyn 

 

• Reaktioner 

 

• Forberedt på tilsyn 

 



Tilsynsformer 
 

• Risikobaseret tilsyn 

 

• Udvidet risikobaseret tilsyn 

 

• Detailtilsyn 



Risikobaseret tilsyn 
 

• Det risikobaserede tilsyn er målrettet mod de virksomheder, 
hvor Arbejdstilsynet forventer, at der er de største 
problemer med arbejdsmiljøet. Det indebærer bl.a., at disse 
virksomheder får flere tilsyn. Formålet med tilsynet er at 
kontrollere, om virksomheden lever op til 
arbejdsmiljøreglerne og at reagere, hvis der er væsentlige 
arbejdsmiljøproblemer. Virksomheder, der er udtaget til 
risikobaseret tilsyn, bliver som hovedregel varslet mindst 
en måned inden tilsynsbesøget, men får ikke at vide, 
hvilken dato Arbejdstilsynet kommer. Besøgene er således 
uanmeldte. 



Sådan forløber besøget (typisk) 
 

• Opstart 

 

• Rundgang på virksomheden 

 

• Opsamling 



Opstart 
 

• Besøget indledes typisk med et møde, hvor forløbet af 
tilsynet planlægges sammen med virksomhedens ledelse og 
arbejdsmiljørepræsentanten eller en repræsentant for de 
ansatte. Her kontrolleres ved samme lejlighed ofte også, at 
det formelle papirarbejde er i orden; arbejdspladsvurdering 
(APV), den årlige arbejdsmiljødrøftelse og i større 
virksomheder arbejdsmiljøorganisation (AMO). 

• Ved tilsynet skal den tilsynsførende kunne vise legitimation, 
hvis I beder om det. Han eller hun har ret til at tale med 
alle medarbejdere og til at tage prøver fra virksomheden til 
analyse og til at fotografere på virksomheden. 

 



Rundgang på virksomheden 
 

Under rundgangen på virksomheden kontrolleres det, om 
virksomheden lever op til arbejdsmiljøreglerne. På 
rundgangen gennemgås hele virksomhedens arbejdsmiljø og 
der sættes fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er 
relevante for branchen.  

Den tilsynsførende vil ofte tage udgangspunkt i den eller 
de arbejdsmiljøvejvisere, der dækker virksomhedens 
arbejdsområde. Samtidig har AT fokus på tre højt prioriterede 
områder - ulykker, psykisk arbejdsmiljø samt muskel- og 
skeletbesvær. 

https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere


Opsamling 
 

• Besøget afsluttes med et møde med ledelsen og AMR eller 
repræsentant for de ansatte, hvor der samles op på de 
eventuelle problemer, der måtte være. I vil blive hørt om 
alle afgørelser. Nogle gange foregår det mundtligt under 
selve besøget. Andre gange, hvis der fx ikke er en 
repræsentant for virksomhedens ledelse til stede ved 
tilsynet, eller hvis der er tale om et særligt kompliceret 
arbejdsmiljøproblem, vil I blive hørt skriftligt. Inden vi går, 
vil I få en besøgsrapport, som dokumentation for besøget. 

• I får efter tilsynsbesøget besked om resultatet af tilsynet i 
jeres e-Boks. 

 



Gruppesamtaler 
- kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. 

Hvordan forløber det typisk 

• Indledende møde med AMO 

• Hvilke belastninger og forebyggelsestiltag arbejdes der med? 

• Gruppeinterview(s) 

• Hvilke belastninger og forebyggelsestiltag oplever de ansatte? 

• Høring af ledelsen 

• Hvordan forholder ledelsen sig til det, som de ansatte har 
fortalt 

• Bearbejdning af data – de tilsynsførende analyserer data 

• Tilbagemelding til AMO – evt. reaktioner gennemgås 



Belastninger i det psykiske 
arbejdsmiljø 



Fjernelse eller forebyggelse? 



Udvidet Risikobaseret tilsyn 
 

Virksomheder i bestemte brancher har siden januar 2016 kunnet få et udvidet 
risikobaseret tilsyn. Her udvides det almindelige risikobaserede tilsyn med en 
særlig grundig og målrettet gennemgang af virksomhedens ergonomiske og 
psykiske arbejdsmiljø. 

Et udvidet risikobaseret tilsyn sker som udgangspunkt på et selvstændigt 
tilsynsbesøg, der ligger efter det almindelige risikobaserede tilsyn. 
Tidspunktet aftales med virksomheden, så de relevante deltagere kan være til 
stede. Der kan dog være tilfælde, hvor den grundige afdækning sker allerede 
på det indledende risikobaserede tilsyn. 

Det udvidede risikobaserede tilsyn gennemføres inden for udvalgte brancher 
med en særlig høj risiko for enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold 
til ergonomi eller overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. 

 



Udvalgte brancher i 2018 
 
Følgende branchegrupper eller dele af branchegrupper er omfattet af 
de udvidede risikobaserede tilsyn i 1. halvår af 2018: 

• Administration af sundhedsvæsen, undervisning m.v. 

• Arbejdsformidlingskontorer 

• Domstole og fængselsvæsen 

• Døgninstitutioner (med undtagelse af flygtninge- og 
asylcentre) 

• Generelle offentlige tjenester 

• Hospitaler 

• Landbrug, skovbrug og fiskeri 

• Politi 

• Slagterier    

 



Detailtilsyn 
 

• Formålet er at vurdere, om der er væsentlige 
arbejdsmiljøproblemer, som vi skal reagere overfor. 
Detailtilsyn er ofte uanmeldt.  

• Arbejdstilsynet kan dog vælge at anmelde detailtilsynet - fx 
for at sikre, at de relevante personer er til stede ved 
tilsynet. 

 



Detailtilsyn 
 

Baggrunden kan fx være:  

• at kontrollere, om virksomheden har efterkommet et 
påbud. 

• at Arbejdstilsynet har mistanke om et alvorligt 
arbejdsmiljøproblem på virksomheden (Klage). 

• at der er sket en alvorlig arbejdsulykke. 

• at Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser i bestemte 
brancher eller inden for udvalgte arbejdsmiljøproblemer. 

 



 

• Detailtilsyn er tilsyn med et konkret og afgrænset 
arbejdsmiljøproblem på en virksomhed. Det kan fx være 
kontrol af, om en virksomhed har efterkommet 
Arbejdstilsynets påbud, undersøgelse af en arbejdsulykke 
eller på grund af en klage over arbejdsmiljøet.  

 

• Arbejdstilsynet vil reagere, hvis der er væsentlige 
arbejdsmiljøproblemer i virksomheden - uanset om de 
konstateres på et andet område, end det, der er anledning 
til detailtilsynet. 

 



Reaktioner 
 

• Påbud (med frist) 

• Strakspåbud 

• Rådgivningspåbud 

• Undersøgelsespåbud (§21-påbud) 

• Rådgivningspåbud 

• Afgørelse uden handlepligt 

• Forbud 

• Administrative bøder 



Påbud 
 

• Et påbud med frist indebærer, at virksomheden kan 
fortsætte produktionen, men at den skal finde en 
permanent løsning på problemet inden fristens udløb. 
Arbejdstilsynet vil fastsætte en frist, der er lang nok til at 
sikre, at virksomheden får den fornødne tid til at finde en 
god og holdbar løsning på problemet.  



Strakspåbud 
  

• Virksomheden kan få et strakspåbud, hvis der er tale om et 
alvorligt arbejdsmiljøproblem. Et strakspåbud indebærer, at 
fejlen skal udbedres med det samme. Virksomheder, der får 
et strakspåbud, kan få lov til at løse problemet midlertidigt, 
indtil det er muligt at løse problemet permanent.   



Undersøgelsespåbud (§ 21-
påbud) 
Virksomheden kan få et undersøgelsespåbud, hvis Arbejdstilsynet har 
en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarlige, eller som led i en mere generel 
undersøgelse eller løbende kontrol af forholdene i fx en branche.  

Påbuddet indebærer, at virksomheden skal foretage undersøgelser, 
udtage prøver eller gennemføre besigtigelser for at konstatere, om 
arbejdsforholdene er forsvarlige. 

Hvis virksomheden får et påbud om at undersøge det psykiske 
arbejdsmiljø eller om at undersøge mulighederne for at substituere 
stoffer og materialer, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret 
rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet. 
  
Undersøgelsespåbud kaldes også § 21-påbud, fordi reglerne om 
undersøgelsespåbud er fastsat i § 21 i arbejdsmiljøloven. 

  



Rådgivningspåbud 
   
• En virksomhed kan få et rådgivningspåbud, når den 

samtidig får et påbud om et alvorligt eller komplekst 
arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse, og som er 
omfattet af bekendtgørelsen om brug af autoriserede 
rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet. Det vil 
sige, at virksomheden kan få et rådgivningspåbud, når den 
samtidig får påbud om: 



• Problemer i det psykiske arbejdsmiljø  

• Løft af byrder  

• Samlet daglig løftemængde  

• Manuelle løft og forflytninger  

• Ensidigt, gentaget arbejde  

• Udsættelse for biologiske agenser ved arbejde med organisk materiale  

• Indeklimaproblemer på grund af fugt og svampevækst  

• Indeklimaproblemer på grund af dårlig luftkvalitet  

• Risiko for sundhedsskadelig påvirkning fra PCB  

• Luftforurening fra arbejdsprocesser  

• Kræftfremkaldende stoffer og kodenummererede produkter  

• Belastende akustiske forhold  

• Støjbelastning og spidsværdi  

• Tekniske hjælpemidler  

• Intern færdsel på faste arbejdssteder  

• Håndtering af gods på faste arbejdssteder  

• Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. 

 



Afgørelse uden handlepligt 
 
En afgørelsen uden handlepligt fastslår, at virksomheden har 
overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, men den pålægger ikke 
virksomheden en handlepligt. 

 



• En afgørelse uden handlepligt bruges fx: 

• Når Arbejdstilsynet har konstateret en overtrædelse på 
virksomheden og har fremsendt høring med oplysninger 
om, at Arbejdstilsynet overvejer at give virksomheden et 
påbud, hvorefter virksomheden løser problemet i 
høringsfasen. 

• Når Arbejdstilsynet i et tilsynsforløb konstaterer en 
overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, der ikke fører til 
et strakspåbud eller forbud, og virksomheden løser 
problemet, inden tilsynsforløbet er afsluttet. 

• Når Arbejdstilsynet ved en ulykkesundersøgelse 
konstaterer, at der i forbindelse med ulykken er begået en 
overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, men der ikke kan 
afgives forbud, strakspåbud eller påbud med frist, fx fordi 
virksomheden allerede har iværksat den relevante 
forebyggelse, eller fordi det pågældende arbejde ikke 
længere udføres. 

 



Forbud 
 

Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, 
hvis der er overhængende og betydelig fare for 
medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Et forbud 
indebærer, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke 
må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt. 



Administrative bøder 
  

• Virksomheden kan få en administrativ bøde, hvis der er tale 
om grove materielle overtrædelser af tydelige og alment 
velkendte områder af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet 
udsteder kun administrative bøder, hvis overtrædelsen er 
klar og ukompliceret og ikke beror på et skøn.  
 
En administrativ bøde er et tilbud til virksomheden om, at 
den kan afslutte sagen, hvis den betaler bøden inden 
fristens udløb. Virksomheden har altså ret til ikke at betale 
bøden, men Arbejdstilsynet vil i så fald indstille 
virksomheden til retslig tiltale efter betalingsfristens udløb. 



Forberedelse 
 

Et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet kan være en god 
anledning til at få styr på arbejdsmiljøet. Et godt sted at starte 
er virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV). Brug evt. 
Arbejdstilsynets tjeklister til at udfylde en APV.  

 



Få styr på arbejdsmiljøet 
 
Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø på virksomheden. Virksomheden skal leve op til 
arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og 
psykisk arbejdsmiljø. I arbejdsmiljøvejviseren kan I læse mere 
om de typiske arbejdsmiljøproblemer i jeres branche, og 
hvordan I kan komme i gang med at løse dem. 

I kan også overveje at bruge en autoriseret 
arbejdsmiljørådgiver, der kan hjælpe jer med at styrke det 
forebyggende arbejdsmiljøarbejde og rette op på eventuelle 
problemer. 

 

https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere


Tjek op på jeres APV 
 
Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig 
arbejdspladsvurdering (APV), hvor I kortlægger jeres 
arbejdsmiljøproblemer, inddrager information om sygefravær, 
prioriterer eventuelle problemer og finder på løsninger.  

APV'en skal revideres mindst hvert tredje år, eller når der sker 
ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og 
arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet, fx hvis I 
får nye maskiner (arbejdsopgaver eller organisering). Hvis I 
ikke har en gyldig APV ved tilsynet, vil dette udløse et påbud. 



Har I holdt den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse? 
 Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor 
arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det 
kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. 

Drøftelsen skal bruges til at vurdere, om det foregående års mål for 
arbejdsmiljøarbejdet er nået og til at sætte mål for det kommende 
års samarbejde. I skal lægge en plan for, hvordan I i det kommende 
år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Er 
I en mindre virksomhed med under ti ansatte, skal I også drøfte, om 
der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø i virksomheden. Som 
en hovedregel skal virksomheder med ti eller flere ansatte oprette en 
arbejdsmiljøorganisation (AMO). Har jeres virksomhed en 
arbejdsmiljøorganisation er det her, at drøftelsen skal foregå. 

I skal være forberedt på at blive bedt om at fremvise dokumentation 
for, at I har afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

 



Få styr på obligatoriske 
dokumenter 
 
• Under et risikobaseret tilsyn vil I ofte blive bedt om at 

fremvise forskellige dokumenter. Det er derfor en god idé at 
tjekke om alle dokumenterne ligger klar inden 
tilsynsbesøget. De dokumenter der efterspørges under et 
besøg kan bl.a. dreje sig om arbejdspladsbrugsanvisninger 
(APB), brugsanvisninger, uddannelser og eftersyn. 

• På virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal 
I være forberedt på at fremvise dokumentation for, at der 
er givet tilbud om supplerende uddannelse til AMOs 
medlemmer. Læs om arbejdsmiljørepræsentantens 
uddannelse.     

 

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/virksomhedensarbejdsmiljoearbejde/brugsanvisninger-stoffer-materialer-maskiner-tekn,-d-,hjaelpemidler/arbejdspladsbrugsanvisninger
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/virksomhedensarbejdsmiljoearbejde/brugsanvisninger-stoffer-materialer-maskiner-tekn,-d-,hjaelpemidler/arbejdspladsbrugsanvisninger
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/virksomhedensarbejdsmiljoearbejde/brugsanvisninger-stoffer-materialer-maskiner-tekn,-d-,hjaelpemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/virksomhedensarbejdsmiljoearbejde/lovpligtige-uddannelser
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/virksomhedensarbejdsmiljoearbejde/lovpligtige-eftersyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/f-3-7-arbejdsmiljoeuddannelse-for-amo-medlemmer
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/f-3-7-arbejdsmiljoeuddannelse-for-amo-medlemmer


Der er masser af hjælp at hente 
- Disclamer; lidt reklame til sidst 

• Brug materiale fra arbejdstilsynet (AT), og 
BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø  (BFA). 

 

• Brug Arbejdstilsynet Call-center på 70 12 12 88. 

 

• Brug Autoriserede Rådgivere.  



Tak for i dag 
 - og god arbejdslyst 

• Evt. spørgsmål 


