
 

 
 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg 

Oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode råd 
• Et godt psykisk arbejdsmiljø starter med daglig og åben dialog om, hvordan I oplever samarbejdet  

og trivslen i jeres virksomhed 

• Et andet centralt element er, at I i arbejdsmiljøorganisationen/samarbejdsudvalget tager stilling til,  

hvordan I på jeres virksomhed ønsker, at samarbejdskulturen og omgangstonen skal være, så alle  

medarbejderne oplever, at de trives 

• NFA´s forskning tyder på, at nøglen til et godt psykisk arbejdsmiljø ligger i virksomhedens Sociale Kapital. 

Den sociale kapital måles på følgende kvaliteter: 

o Den reelle samarbejdsevne på virksomheden – kan vi finde ud af at samarbejde i praksis? 

o Tilliden på virksomheden – både mellem medarbejdere og ledelse; men også medarbejdere imellem 

o Den oplevede grad af retfærdighed – gør vi tingene på en gennemskuelig og retfærdig måde? 

• Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet et værktøj, der kan bruges som inspiration til  

at få en lokal dialog og åbenhed om stress og arbejdsglæde.  

Værktøjet ”Stress & arbejdsglæde – Ta´ udfordringen op” består af en introduktionsfolder og en DVD  

indeholdende nogle afsnit, der enkeltvist viser nogle dagligdags situationer på arbejdspladsen, der  

vedrører det psykiske arbejdsmiljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø trådte i kraft den 1. november 2020. Link: her 

 

Relevante links 
• Arbejdstilsynets vejledning om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø, D.4.1, 2009   

• Arbejdstilsynets tema om psykisk arbejdsmiljø 

• NFA – Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø  

• BAR Jord til Bord - Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær i mejeriindustrien i Danmark  

Fakta om psykisk arbejdsmiljø 

Krav 
• Psykisk arbejdsmiljø skal indgå i 

arbejdspladsvurderingen. I skal forholde jer 

til, om der er forhold i det psykiske 

arbejdsmiljø, som opleves belastende  

• Der er ikke krav til, hvilke metoder I skal 

bruge til at vurdere det psykiske arbejdsmiljø 

 

Arbejdstilsynets regler og praksis 
Arbejdstilsynets kompetence i forhold til psykisk arbejdsmiljø er 

alene at føre tilsyn med forhold, der er relateret til den enkeltes 

arbejdsfunktioner, eksempelvis: 

• Stor arbejdsmængde og tidspres 

• Indflydelse på eget arbejde – planlægning, fordeling, 

rækkefølge og lignende  

• Kollegial eller ledelsesmæssig støtte og feedback. 

• Konflikter, mobning og seksuel chikane. 

• Skifteholdsarbejde og arbejde uden for normal arbejdstid 

 

Yderligere tiltag 
• Benyt medarbejder-

samtalerne, værdimøderne 

eller de metoder, I normalt 

anvender til at holde dialog 

• Hold løbende kontakt til 

syge medarbejdere 

• Udarbejd evt. stress- og 

mobbepolitikker 

 

http://baujordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/Pjece_Stress_og_arb.glade_190609.pdf
http://baujordtilbord.dk/materialer/vaerktoejer/dvd
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1406
https://at.dk/regler/at-vejledninger/kortlaegning-psykisk-arbejdsmiljoe-d-4-1/
https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/om-psykisk-arbejdsmiljoe/
https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/om-psykisk-arbejdsmiljoe/
https://at.dk/vaerktoej/a/arbejdspladsspoergeskema-om-psykisk-arbejdsmiljoe-og-trivsel/
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/Psykisk_arbejdsmiljø_og_sygefravær_i_mejeriindustrien_i_DK_juni_2007.pdf

