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• Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø 

- Tilblivelse

- Opbygning

• Risikofaktorerne med fokus på stor arbejdsmængde og tidspres

• Ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres

• Hvordan Arbejdstilsynet fører tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Temaer i dagens oplæg



Præsentationstitel

4

Baggrund for bekendtgørelsen

Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, april 2019



Tydeligt signal om, 

at psykisk 

arbejdsmiljø er et 

vigtigt område, som 

skal prioriteres
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Bekendtgørelsen viser vej

Lettere for 

virksomheder at 

efterleve reglerne

Gennemsigtighed i 

forhold til 

Arbejdstilsynets 

praksis



• De centrale regler om psykisk arbejdsmiljø er nu 

samlet

• Alle påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø er 

omfattet af bekendtgørelsen (§ 5)

• Ingen nye krav, ingen ny praksis – men mange nye 

bestemmelser

• Større tydelighed om, hvad psykisk 

arbejdsmiljø er.

Det hurtige overblik
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Opbygning
Kapitel 1

Område-

bestemmelser 

og pligtsubjekter

Kapitel 2

Generelle 

bestemmelser

Kapitel 3

Bestemmelser 

om enkelte 

påvirkninger

Kapitel 4

Klage, straf og 

ikrafttræden

Bilag

Forebyggelses-

tiltag og 

forebyggelses-

principper

• Stor arbejdsmængde og tidspres

• Uklare og modstridende krav i 

arbejdet

• Høje følelsmæssige krav i arbejdet 

med mennesker

• Krænkende handlinger, herunder 

mobning og seksuel chikane

• Arbejdsrelateret vold i og udenfor 

arbejdet



§ 5. Arbejdet skal i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres således, at påvirkningerne i det psykiske 

arbejdsmiljø både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 

forsvarlige på kort og lang sigt.

§ 6. Forebyggende tiltag iværksættes under hensyn til de generelle forebyggelsesprincipper, jf. bilag 1.

§ 7. Ved påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø forstås i denne bekendtgørelse psykosociale påvirkninger i 

arbejdet, som opstår i forbindelse med følgende:

1) Den måde, som arbejdet er planlagt og tilrettelagt på.

2) De organisatoriske forhold af betydning for de ansattes arbejde.

3) Arbejdets indhold, herunder kravene i arbejdet.

4) Den måde, som arbejdet udføres på.

5) De sociale relationer i arbejdet.

Kapitel 2 – generelle bestemmelser 



§ 8: Hensyn til den ansattes forudsætninger og 

beskyttelse af særlige risikogrupper, herunder 

gravide og ammende

§ 9: Nødvendig sagkundskab ift. det psykiske 

arbejdsmiljø

§ 10: Oplæring og instruktion i at udføre arbejdet 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 

§ 11: Tilsyn med at arbejdet udføres sikkerheds-

og sundhedsmæssigt forsvarligt

§ 12: Sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt 

forsvarlig indretning af arbejdsstedet

9

Kapitel 2 

– generelle bestemmelser 



De særlige bestemmelser, som knytter sig til enkelte 

påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø

• Stor arbejdsmængde og tidspres

• Uklare krav og modstridende krav i arbejdet

• Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med 

mennesker

• Krænkende handlinger, 

herunder mobning og seksuel chikane

• Arbejdsrelateret vold

Konstruktion: pligt, definition og 

vurdering

Kapitel 3 

– særlige bestemmelser for enkelte 

påvirkninger



§ 13. Arbejdet skal i alle led planlægges, 

tilrettelægges og udføres således, 

at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt 

fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i 

forhold til stor arbejdsmængde og tidspres.

Eksempel på pligt 

Stor arbejdsmængde og tidspres



§ 14. Ved stor arbejdsmængde og tidspres forstås 

i denne bekendtgørelse, at der er ubalance mellem 

det arbejde, der skal udføres, og den tid, der er til 

rådighed til at udføre arbejdet således, at der 

arbejdes

1) intensivt, herunder i højt tempo eller 

uden pauser til restitution, eller

2) mange timer, som kan påvirke muligheden 

for restitution.

Stk. 2. Stor arbejdsmængde og tidspres

kan indebære en risiko for sikkerhed eller 

sundhed, jf. § 15.

Eksempel på definition 

Stor arbejdsmængde og tidspres



§ 15. Ved vurderingen af, om stor arbejdsmængde 
og tidspres indebærer en risiko for sikkerhed eller 
sundhed, skal især lægges vægt på forholdet 
mellem følgende elementer:

1) Omfanget af stor arbejdsmængde og tidspres, 
herunder den tidsmæssige udstrækning.

2) Karakteren af stor arbejdsmængde og tidspres.

3) Forebyggende tiltag, herunder de tiltag, der er 
nævnt i bilag 1.

Stk. 2. Derudover skal der ved vurderingen efter 
stk. 1 lægges vægt på, om andre påvirkninger i 
arbejdsmiljøet øger risikoen for sikkerhed eller 
sundhed ved stor arbejdsmængde og tidspres.

Eksempel på vurdering 

Stor arbejdsmængde og tidspres



Ny AT-vejledning om stor 
arbejdsmængde og tidspres
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Hvad bidrager vejledningen med? 

For virksomhederne

• Klarhed om virksomhedernes pligter ift. Stor 

arbejdsmængde og tidspres (SAT)

• Hjælp til afdækning og vurdering af, om 

virksomheden har problemer ift. SAT

• Hjælp til forebyggelse af SAT

• Hjælp til effektivt tilsyn 
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Kapitler i AT-vejledningen 

Kapitel 1 
Kapitel 2 Kapitel 3

Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Om 

vejledningen 

Definition, 

konsekvenser og 

pligten til at 

sikre at arbejdet 

er forsvarligt 

Afdæk og 

vurdér stor 

arbejdsmængde 

og tidspres 

Forebyg 

risikoen for de 

ansattes 

sikkerhed og 

sundhed 

Før effektivt 

tilsyn med at 

arbejdet 

udføres 

forsvarligt 

Relaterede 

bekendtgørelser 

og vejledninger 



Ved stor arbejdsmængde og tidspres forstås, 

at der er ubalance mellem det arbejde, der skal 

udføres, og den tid, der er til rådighed til at 

udføre arbejdet.

For, at der er tale om SAT, skal ubalancen 

medføre, at ansatte arbejder: 

• Intensivt, fx i højt tempo eller uden 

pauser til restitution

• Mange timer, som kan påvirke 

muligheden for restitution 

Definition af stor arbejdsmængde og tidspres – kap 2



• Stor arbejdsmængde og tidspres kan indebære 

en risiko for sikkerhed eller sundhed 

Præsentationstitel
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Risiko for sikkerhed og sundhed – kap 2



Restitution – kap 3 

• Restitution er dér, hvor de ansatte genopbygger deres kræfter og 

energi både fysisk og mentalt. 

• Restitution handler om pauser og hvileperioder til at koble af fysisk 

og mentalt både i løbet af arbejdsdagen og mellem arbejdsdagene. 

Restitution handler også om, at arbejdet er planlagt og tilrettelagt, så 

der er mulighed for variation mellem intensive og mindre intensive 

opgaver. 

• Mennesker er ikke skabt til at være i konstant aktivitet. Vi har brug 

for at skifte mellem aktivitet og hvile. Konstant aktivitet går ud over 

helbredet, evnen til at præstere og til at levere kvalitet i 

opgaveløsningen. 



Afdækning

• Løbende afdækning af intensivt arbejde 

og arbejde i mange timer

• Boks i vejledningen med tegn på stor 

arbejdsmængde og tidspres

Præsentationstitel
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Tegn på, om der er en forekomst af SAT

• Der er vigtige opgaver, som ikke bliver 

udført.

• Der er vigtige frister, som ikke bliver 

overholdt.

• Det fastsatte service- eller kvalitetsniveau 

bliver ikke overholdt.

• Der sker fejl i arbejdet.

• Koncentrationsbesvær.

• Hukommelsesproblemer.

• Manglende overblik.

• Nedsat humør og øget irritabilitet.

(læs alle tegn på SAT i vejledningen s. 5-6) 

Afdæk - kap. 3 



Vurdering

• Vurdering af, om risikoen for de 

ansattes sikkerhed og sundhed er 

effektivt forebygget 

(forekomst-forebyggelse)

• 3 alvorlige situationer, der skal 

forebygges

Præsentationstitel
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Vurdér – kap 3



Bilag 1 til bek om psykisk arbejdsmiljø

• Planlægning og tilrettelæggelse (pligt)

• Oplæring og instruktion (pligt)

• Støtte i arbejdet (forskning)

• Indflydelse i arbejdet (forskning)

• Før effektivt tilsyn med arbejdet (pligt)

• Hensyn til ansattes forudsætninger (pligt)

• Beskyttelse af risikogrupper (pligt)

• Nødvendig sagkundskab (pligt)
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Forebyg risikoen og 

før effektivt tilsyn – kap 4 og 5



Tilsyn med 
psykisk arbejdsmiljø
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Anledninger til vores besøg

Automatisk udtag via 

risikomodel

Stikprøve

Kontrol af 

tidligere 

påbud

Arbejds-

ulykker

Anmeldte 

erhvervs-

sygdomme

(Anonymt)

Klager 

(Anonymt)



Typisk tilsynsforløb og datakilder ift. psykisk arbejdsmiljø

Tilsynsforløb:

• Indledende møde

• Rundgang, observation og samtale 
i udvalgte afdelinger med 
tilstedeværende medarbejdere

• Evt. gruppesamtaler med ansatte 
eller interviews med enkeltpersoner

• Samtale med ledelse

• Afsluttende møde

Kilder til data:

• Samtaler med ledelse og ansatte

- gruppesamtaler og samtaler med enkeltpersoner

• Observationer

• Skriftlige materialer

- fx APV, trivselsmåling, sygefravær, arbejdsulykker, 

interne registreringer af vold og trusler mv.



Her eksemplificeret med stor arbejdsmængde og tidspres (SAT):

Ved vurderingen af, om stor arbejdsmængde og tidspres indebærer en risiko for sikkerhed eller sundhed, skal 

der især lægges vægt på forholdet mellem følgende elementer:

1) Omfanget af stor arbejdsmængde og tidspres, 

herunder den tidsmæssige udstrækning

2) Karakteren af stor arbejdsmængde og tidspres

3) Forebyggende tiltag, herunder tiltag, der er nævnt i bilag 1.

Stk. 2. Derudover skal der ved vurderingen efter stk. 1 lægges vægt på, om andre påvirkninger i 

arbejdsmiljøet øger risikoen for sikkerhed eller sundhed ved stor arbejdsmængde og tidspres.

Præsentationstitel
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Vurderingen af en risikofaktor i det 

psykisk arbejdsmiljø



Hvordan er balancen mellem krav og ressourcer i 

arbejdet? 

• Forekomst: Omfang og karakter af påvirkningen 

(hvordan, hvor ofte, hvor længe, hvem)?

• Forebyggelse: Er påvirkningen forebygget effektivt?

• Er der nogle arbejdsmæssige konsekvenser?

ALTID en konkret vurdering af aktuelle og konkrete 

forhold

Vurdering af psykisk arbejdsmiljø 

- er der en sikkerheds- og/eller sundhedsmæssig risiko 

forbundet med arbejdet?



Vurdering af sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko ift. SAT

ARBEJDSMÆSSIGE KONSEKVENSER
Fx opgaver der ikke udføres, fejl, manglende overholdelse af 
lovkrav/sagsfrister, klager fra kunder/borgere, hård tone ansatte imellem, 
risiko for ulykker

Omfanget af SAT
• Højt arbejdstempo? Mulighed for pauser?
• Overarbejde?
• Hele arbejdsdagen/alle ugens dage?
• Hvor længe har det stået på?
• Er der udsigt til det fortsætter?

Karakteren af SAT
• Store opgaver?
• Mange (samtidige) opgaver?
• Korte deadlines?
• Mange afbrydelser?

Andre påvirkninger som 
øger risikoen 
• Høje krav til 

koncentration, 
opmærksomhed?

• Ansvar for andre 
mennesker?

• Høje følelsesmæssige 
krav?

• Uklare krav?
• Støj?

FOREKOMST

• Tydelige mål, rammer og 
retningslinjer?

• Tydeligt udmeldt service-
og kvalitetsniveau?

• Tydelig ansvarsfordeling 
og prioritering?

• Faglig støtte og sparring?
• Ledelsesmæssig støtte og 

opbakning?

Kan ledelsen 

bekræfte de 

ansattes 

oplysninger?

FOREBYGGELSE



• Strakspåbud (Betydelig fare) → tilbud om dialog & 

vejledning

• Påbud med frist (Helbredsrisiko) → tilbud om dialog 

& vejledning

• Undersøgelsespåbud (§21)

• Rådgivningspåbud (mobbepåbud)

• Afgørelse uden handlepligt (AUH)

--------------

• Aftaleforløb (Bestyrket mistanke) → hjælp & 

vejledning undervejs

• Skriftlige vejledninger

Præsentationstitel
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Arbejdstilsynets reaktioner ift. 

psykisk arbejdsmiljø
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