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Oversigt over udpegede brancher i BFA 5:
- Trepartspuljen

(nedslidningspuljen)

Arbejdsulykker

(færre arbejdsulykker)

BAU transport

BAU service

brand og redning
politi og fængsler
indsamling af affald
transport af gods

Kemisk arbejdsmiljø

(færre udsættes for farlig kemi)

Ergonomisk arbejdsmiljø

(færre udsættes for fysiske
belastninger)

Psykisk arbejdsmiljø

(ubalance i opgaver/indflydelsetransport af gods

landbrug, skovbrug
slagterier

frisører
landbrug, skovbrug
rengøring
mejerier
restauranter og bar'er
frisører
slagterier
rengøring
restauranter og bar'er

(krænkende handling, vold og brand og redning
politi og fængsler
trusler)
transport passagerer hotel og camping

Psykisk arbejdsmiljø

BAU jord til bord

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros
15. april 2021

Branchemål, trepartspulje – brand og redning

Indledning
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Baggrunden for aftalen er, at selvom udviklingen på flere områder går den rigtige vej,
er der fortsat udfordringer med arbejdsmiljøet. Der bliver f.eks. hvert år anmeldt ca. 42.500 arbejdsulykker
til Arbejdstilsynet. Og i 2018 rapporterede ca. 15 pct., at de i arbejdet var udsat for psykisk belastning, og
samtidig oplevede symptomer på stress eller depression.
Det fremgår af arbejdsmiljøaftalen fra 2019, at de nationale mål skal omsættes til konkrete måltal på brancheniveau. De brancherettede måltal skal skabe ejerskab og gøre de fire nationale mål for arbejdsmiljøet
mere relevante og konkrete for arbejdspladserne og for andre aktører i branchen.
De fire nationale mål handler om arbejdsulykker samt kemisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø. Branchen Brandvæsen er udpeget indenfor målene arbejdsulykker og indenfor psykisk arbejdsmiljø hvor det forventes at branchen sætter mål for reduktion af tallene i de kommende år:
1. Arbejdsulykker
Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt for en høj grad af sikkerhed og en stærk
sikkerhedskultur, og at lønmodtagere oplever et godt sikkerhedsklima på arbejdspladsen. Det er med
henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere kommer til skade i ulykker på arbejdet.
Branchekode
21 Politi, beredskab
og fængsler
842500

Delbranche

Antal

incidens

Brandvæsen

288

39,9

2. Psykisk arbejdsmiljø
Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige
risici i det psykiske arbejdsmiljø. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere oplever
ubalance mellem høje krav i arbejdet og lav indflydelse i arbejdet. Tallene er fra AH 2018.
Branchekode
21 Politi, beredskab
og fængsler
842500

Delbranche

Antal

Forekomst i AH

Brandvæsen

106

33,4%

Tidshorisont
Alle aktører forventes fra dag ét arbejde aktivt med målene og for at igangsætte initiativer, der kan skabe en
forandring på arbejdspladserne. Målene er samtidig fastsat med respekt for, at det tager tid, før effekten af
initiativer og indsatser slår igennem.
Målene er derfor som udgangspunkt fastsat for en 10-årig periode.
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Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros
Nye mål
Den samlede ulykkesincidens for branchegruppen 842500 Brandvæsen, sammenlignet med gennemsnittet for
alle brancher har været:
alvorlige
Øvrige
Gns alvorlige
Gns øvrige

2015
88
320
32
124

2016
90
337
32
120

2017
75
322
29
122

2018 2019
48
59
283 303
27
27
123 121

Som det ses, er der ikke en entydig tendens i tallene. En del kan hænge sammen med, at ulykkestallene til
dels er ”vejrafhængige”, da is og sne sender ulykkestallene i vejret, modsat når vintrene er milde. Branchen
har i flere år ønsket at reducere ulykkesincidensen, da den ligger væsentlig over gennemsnittet. Dette er forventeligt set i lyset af branchens vilkår, hvor de ansatte arbejder under forhold der er akutte og ofte uforudsigelige og de ansatte arbejder under et naturligt pres i forbindelse med ulykker på offentlige og private områder.
På psykisk arbejdsmiljø er branchen udvalgt indenfor spørgsmålene om Vold og trusler om vold. Tallene er
baseret på undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2018 (AH). Spørgsmålet er sammensat af følgende underspørgsmål:
Arbejdstilsynet har beregnet gennemsnitligt indeks af alle delbrancher indenfor Brandvæsen på 33,4%.
Det er beregnet på baggrund af fire spørgsmål i AH 2018:
• Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads?
• Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads?
Dette spørgsmål fremgår ikke nedenfor, da alle delbrancher har haft under 10 respondenter.
• Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?
• Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?
Arbejdstilsynet har medtaget alle, som har svaret ja på ét eller flere af spørgsmålene er omfattet af indekset
uanset om det er ”Ja, dagligt”, ”Ja, ugentligt”, ”Ja, månedligt” eller ”Ja, sjældnere”.
Ambitionen med at sætte mål er, at arbejdspladser arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige
risici i det psykiske arbejdsmiljø.
Kort sigt
På både ulykkesincidensen og psykisk arbejdsmiljø er målet på kort sigt at gennemføre virksomhedsrettede
aktiviteter, så kendskabet til branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer øges, og at branchen bistår med
ideer til løsninger inden for de udvalgte delbrancher.
Reduktionsmål fra til 2030 (langt sigt)
På langt sigt er målet, at ulykkesincidensen på brand- og resningsområdet er faldet med 13% til samlet 250.
Dette er et realistisk og ambitiøst mål, da der ikke har været noget nævneværdig reduktion de seneste 5 år.
På langt sigt er målet på brand- og redningsområdet, at andelen af personer omfattet af indekset for psykisk
arbejdsmiljø i 2030 er faldet med 10% som et gennemsnit af alle delbrancher, dvs. fra 33,4% til 30%.
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Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros
Økonomi og indsats
Regeringen har afsat 95 mio. kr. til at støtte arbejdet med branchemål. BFA transport, service, turisme og
jord til bord har tildelt BAU transport og engros en pulje er på kr. 12.262.000,-. Puljen skal dække vejgodstransport, indsamling af affald, brand og redning og persontransport og anvendes i perioden 2021 – 2022
(2023). Midlerne skal bruges virksomhedsnært i de udpegede indsatsgrupper med henblik på at forbedre måltallene. Det kan være brancherettede gå-hjem-møder lokalt, kampagneevents på virksomheder, aktiviteter for
mellemledere etc. BAU transport og engros har besluttet at samarbejde med TUR og transportskolerne, da de
allerede har kurser om sikker adfærd, og derfor kender transportvirksomheder og chauffører. På Brand og
redningsområdet vil der udvikles samarbejde og virksomhedsnære aktiviteter med de 24 beredskaber over
hele landet.
Indholdsmæssigt kan man tænke i lokale arrangementer for forskellige grupper af virksomheder og deres arbejdsmiljørepræsentanter suppleret med ”kampagne” aktiviteter på virksomheder. På Brand og redningsområdet vil der udvikles samarbejde og virksomhedsnære aktiviteter med de 24 beredskaber over hele landet,
Men også træning af mellemledere til fokus på forebyggelse af ulykker og håndtering af de udvalgte områder
indenfor psykisk arbejdsmiljø. Alle aktiviteter vil være gratis for virksomheder at rekvirere.
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Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros
26. april 2021

Branchemål, trepartspulje – indsamling af affald

Indledning
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Baggrunden for aftalen er, at selvom udviklingen på flere områder går den rigtige vej,
er der fortsat udfordringer med arbejdsmiljøet. Der bliver f.eks. hvert år anmeldt ca. 42.500 arbejdsulykker
til Arbejdstilsynet. Og i 2018 rapporterede ca. 15 pct., at de i arbejdet var udsat for psykisk belastning, og
samtidig oplevede symptomer på stress eller depression.
Det fremgår af arbejdsmiljøaftalen fra 2019, at de nationale mål skal omsættes til konkrete måltal på brancheniveau. De brancherettede måltal skal skabe ejerskab og gøre de fire nationale mål for arbejdsmiljøet
mere relevante og konkrete for arbejdspladserne og for andre aktører i branchen.
De fire nationale mål handler om arbejdsulykker samt kemisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø. Branchen indsamling af affald er udpeget indenfor målene arbejdsulykker, hvor det forventes at branchen sætter
mål for reduktion af tallene i de kommende år:
1. Arbejdsulykker
Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt for en høj grad af sikkerhed og en stærk
sikkerhedskultur, og at lønmodtagere oplever et godt sikkerhedsklima på arbejdspladsen. Det er med
henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere kommer til skade i ulykker på arbejdet.
Branchekode
23 Affald
381100
381200

Delbranche

Antal

incidens

Indsamling af ikke-farligt affald
Indsamling af ikke-farligt affald

302
6

705

Tidshorisont
Alle aktører forventes fra dag ét arbejde aktivt med målene og for at igangsætte initiativer, der kan skabe en
forandring på arbejdspladserne. Målene er samtidig fastsat med respekt for, at det tager tid, før effekten af
initiativer og indsatser slår igennem.
Målene er derfor som udgangspunkt fastsat for en 10-årig periode.
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Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros
Arbejdsmiljørådet har beskrevet processen i dette skema:

Nye mål
Den samlede incidens for vand, kloak og affald (dvs. sammenlagt med andre delbrancher) sammenlignet
med gennemsnittet for alle brancher har været:
Alvorlige
Øvrige
Alvorlige (gods)
Øvrige (gods)
Gns alvorlige
Gns øvrige

2015
97
347
64
209
32
124

2016
88
390
59
215
32
120

2017
85
379
55
234
29
122

2018
73
391
52
221
27
123

2019
77
391
52
211
27
121

Som det ses, er der ikke en entydig tendens i tallene. En del kan hænge sammen med, at ulykkestallene til
dels er ”vejrafhængige”, da is og sne sender ulykkestallene i vejret, modsat når vintrene er milde. Branchen
ligger væsentlig over gennemsnittet, og også over branchen transport af gods.
Kort sigt
Målet på kort sigt er at gennemføre virksomhedsrettede aktiviteter, så kendskabet til branchens særlige arbejdsmiljøproblemer øges, og at branchen bistår med ideer til løsninger inden for de udvalgte delbrancher.
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Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros
Reduktionsmål frem til 2030 (langt sigt)
På langt sigt er målet, at ulykkesincidensen for indsamling af ikke farligt og farligt affald falder med 12% til
samlet 412. Dette er et realistisk og ambitiøst mål, da der ikke har været noget nævneværdig reduktion, de
seneste 5 år og givet branchen særlige karakteristika med skiftende arbejdspladser på offentlig vej og private
grunde.
Spørgsmål fra AMR/AT og svar fra BAU Transport partskonsulenten:
Er det rigtig forstået, at der er sat et mål om en reduktion i incidensen for anmeldte arbejdsulykker for de to
brancher 381100 - Indsamling af ikke-farligt affald og 381200 - Indsamling af farligt affald på 12 pct? BFA
Industri har sat et mål på 20 pct. for deres brancher i branchegruppen, og det samlede mål vil på den baggrund består i bidrag på 12 pct. fra jeres to brancher og dertil 20 pct. for BFA Industris brancher. Grunden til
at vi spørger er, at det er beskrevet at incidensen skal falde til 412, og dette svarer til incidensen for hele
branchegruppen Vand, kloak og affald.
Det er korrekt at BAU Transport og engros har måltal på 12% alene for vores 2 områder som nævnes ovenfor, for netop at kunne holde øje med udviklingen lige netop på 381100 og 381200.
Økonomi og indsats
Regeringen har afsat 95 mio. kr. til at støtte arbejdet med branchemål. BFA transport, service, turisme og
jord til bord har tildelt BAU transport og engros en pulje er på kr. 12.262.000,-. Puljen skal dække vejgodstransport, indsamling af affald og persontransport og anvendes i perioden 2021 – 2022 (2023). Midlerne skal
bruges virksomhedsnært i de udpegede indsatsgrupper med henblik på at forbedre måltallene. Det kan være
brancherettede gå-hjem-møder lokalt, kampagneevents på virksomheder, aktiviteter for mellemledere etc.
BAU transport og engros har besluttet at samarbejde med TUR og transportskolerne, da de allerede har kurser om sikker adfærd, og derfor kender transportvirksomheder og chauffører.
Indholdsmæssigt kan man tænke i lokale arrangementer for forskellige grupper af virksomheder og deres arbejdsmiljørepræsentanter suppleret med ”kampagne” aktiviteter på virksomheder, det kan også være træning
af mellemledere med fokus på forebyggelse af ulykker. Alle aktiviteter vil være gratis for virksomheder at
rekvirere.
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Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros
26. april 2021

Branchemål, trepartspulje – transport af gods

Indledning
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Baggrunden for aftalen er, at selvom udviklingen på flere områder går den rigtige vej,
er der fortsat udfordringer med arbejdsmiljøet. Der bliver f.eks. hvert år anmeldt ca. 42.500 arbejdsulykker
til Arbejdstilsynet. Og i 2018 rapporterede ca. 15 %, at de i arbejdet var udsat for psykisk belastning, og samtidig oplevede symptomer på stress eller depression.
Det fremgår af arbejdsmiljøaftalen fra 2019, at de nationale mål skal omsættes til konkrete måltal på brancheniveau. De brancherettede måltal skal skabe ejerskab og gøre de fire nationale mål for arbejdsmiljøet
mere relevante og konkrete for arbejdspladserne og for andre aktører i branchen.
De fire nationale mål handler om arbejdsulykker samt kemisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø. Branchen vejgodstransport er udpeget indenfor målene arbejdsulykker og psykisk arbejdsmiljø (tidspres), hvor
det forventes at branchen sætter mål for reduktion af tallene i de kommende år:
1. Arbejdsulykker
Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt for en høj grad af sikkerhed og en stærk
sikkerhedskultur, og at lønmodtagere oplever et godt sikkerhedsklima på arbejdspladsen. Det er med
henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere kommer til skade i ulykker på arbejdet.
Branchekode

Delbranche

29 Transport af gods
494100
Vejgodstransport
521000
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
522300
Serviceydelser i forbindelse med luftfart
522400
Godshåndtering
531000
Posttjenester omfattet af forsyningspligten
532000
Andre post- og kurertjenester
*delbrancher med lav incidens er ikke med

Antal
2223
(i alt 2019)
1006
75
231
44
408
218

incidens
263
321
292
347
481
535
109

2. Psykisk arbejdsmiljø
Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige
risici i det psykiske arbejdsmiljø. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere oplever
ubalance mellem høje krav i arbejdet og lav indflydelse i arbejdet. Tallene er fra AH 2018.
Branchekode
Delbranche
Antal Forekomst i AH
29 Transport af gods
494100
Vejgodstransport
318
22,7%
521000
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
40
25,3%
522300
Serviceydelser i forbindelse med luftfart
117
24%
531000
Posttjenester omfattet af forsyningspligten 177
26,2%
532000
Andre post- og kurertjenester
39
17,4%
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Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Tidshorisont
Alle aktører forventes fra dag ét arbejde aktivt med målene og for at igangsætte initiativer, der kan skabe en
forandring på arbejdspladserne. Målene er samtidig fastsat med respekt for, at det tager tid, før effekten af
initiativer og indsatser slår igennem.
Målene er derfor som udgangspunkt fastsat for en 10-årig periode.
Arbejdsmiljørådet har beskrevet processen i dette skema:

Nye mål
Den samlede ulykkesincidens for branchegruppen transport af gods sammenlignet med gennemsnittet for alle
brancher har været:
alvorlige
Øvrige
Gns alvorlige
Gns øvrige

2015
64
209
32
124

2016
59
215
32
120

2017
55
234
29
122

2018 2019
52
52
221 211
27
27
123 121

Som det ses, er der ikke en entydig tendens i tallene. En del kan hænge sammen med, at ulykkestallene til
dels er ”vejrafhængige”, da is og sne sender ulykkestallene i vejret, modsat når vintrene er milde. Branchen
har i flere år ønsket at reducere ulykkesincidensen, da den ligger væsentlig over gennemsnittet, men i alle
årene har branchen været placeret på en 8-9 plads af alle branchegrupper. Dette er forventeligt set i lyset af
branchens vilkår, hvor de ansatte er væk fra virksomhedens hjemadresse og med mange ind- og udstigninger
af bilen, mange nye aflæsningssteder på offentlige områder og hos private mv.
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Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros
På psykisk arbejdsmiljø er branchen udvalgt indenfor spørgsmålene om ubalance i opgaver, indflydelse og
udviklingsmuligheder. Tallene er baseret på undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2018 (AH). Spørgsmålet er sammensat af følgende underspørgsmål:
•
•
•
•
•
•

Hvor ofte oplever du, at du har nok tid til dine arbejdsopgaver?
Hvor ofte er det nødvendigt at holde et højt arbejdstempo?
Hvor ofte har du tidsfrister, som er svære at holde?
Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, der sætter dig under tidspres?
Hvor ofte står du til rådighed uden for normal arbejdstid?
Hvor ofte er det nødvendigt at arbejde over?

Endvidere indgår følgende spørgsmål:
• Hvor ofte har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver?
• Hvor ofte har du tilstrækkelige beføjelser i forhold til det ansvar, du har i dit arbejde?
• Hvor ofte tager din nærmeste leder sig tid til at engagere sig i den faglige udvikling? ”
Arbejdstilsynet har beregnet en prioriteringsscore på 23,2%, gennemsnittet for alle brancher er 18,6%.
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelse arbejdsmiljø og Helbred 2018’ og Arbejdstilsynet.
Kort sigt
På både ulykkesincidensen og psykisk arbejdsmiljø er målet på kort sigt at gennemføre virksomhedsrettede
aktiviteter, så kendskabet til branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer øges, og at branchen bistår med
ideer til løsninger inden for de udvalgte delbrancher.
Reduktionsmål fra til 2030 (langt sigt)
På langt sigt er målet, at ulykkesincidensen på tværs af alle delbrancher er faldet med 12% til samlet 246.
Dette er et realistisk og ambitiøst mål, da der ikke har været noget nævneværdig reduktion de seneste 5 år,
og givet branchen særlige karakteristika med mange små virksomheder og skiftende arbejdspladser.
På langt sigt er målet, at andelen af personer omfattet af indekset for psykisk arbejdsmiljø i 2030 er faldet med 12% som et gennemsnit af alle delbrancher, dvs. fra 23,2% til 20%.
Økonomi og indsats
Regeringen har afsat 95 mio. kr. til at støtte arbejdet med branchemål. BFA transport, service, turisme og
jord til bord har tildelt BAU transport og engros en pulje er på kr. 12.262.000,-. Puljen skal dække vejgodstransport, indsamling af affald og persontransport og anvendes i perioden 2021 – 2022 (2023). Midlerne skal
bruges virksomhedsnært i de udpegede indsatsgrupper med henblik på at forbedre måltallene. Det kan være
brancherettede gå-hjem-møder lokalt, kampagneevents på virksomheder, aktiviteter for mellemledere etc.
BAU transport og engros har besluttet at samarbejde med TUR og transportskolerne, da de allerede har kurser om sikker adfærd, og derfor kender transportvirksomheder og chauffører.
Indholdsmæssigt kan man tænke i lokale arrangementer for forskellige grupper af virksomheder og deres arbejdsmiljørepræsentanter suppleret med ”kampagne” aktiviteter på virksomheder. Det kunne være stykgodstransportører, kranvirksomheder, transport af benzin og olieprodukter eller pakkedistributører. Men også træning af mellemledere til fokus på forebyggelse af ulykker og håndtering af de udvalgte områder indenfor
psykisk arbejdsmiljø. Alle aktiviteter vil være gratis for virksomheder at rekvirere.
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Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

26. april 2021

Branchemål, trepartspulje – transport af passagerer

Indledning
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Baggrunden for aftalen er, at selvom udviklingen på flere områder går den rigtige vej,
er der fortsat udfordringer med arbejdsmiljøet. Der bliver f.eks. hvert år anmeldt ca. 42.500 arbejdsulykker
til Arbejdstilsynet. Og i 2018 rapporterede ca. 15 pct., at de i arbejdet var udsat for psykisk belastning, og
samtidig oplevede symptomer på stress eller depression.
Det fremgår af arbejdsmiljøaftalen fra 2019, at de nationale mål skal omsættes til konkrete måltal på brancheniveau. De brancherettede måltal skal skabe ejerskab og gøre de fire nationale mål for arbejdsmiljøet
mere relevante og konkrete for arbejdspladserne og for andre aktører i branchen.
De fire nationale mål handler om arbejdsulykker samt kemisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø. Branchen persontransport er udpeget for psykisk arbejdsmiljø (krænkende handlinger, vold eller trusler om vold),
hvor det forventes at branchen sætter mål for reduktion af tallene i de kommende år. Det overordnede mål for
psykisk arbejdsmiljø er, et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger.
Arbejdstilsynet har beregnet gennemsnitligt indeks af alle delbrancher indenfor persontransport på 27,4%.
Det er beregnet på baggrund af fire spørgsmål i AH 2018:
• Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads?
• Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?
• Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?
• Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads?
Dette spørgsmål fremgår ikke nedenfor, da alle delbrancher har haft under 10 respondenter.
Arbejdstilsynet har medtaget alle, som har svaret ja på ét eller flere af spørgsmålene er omfattet af indekset
uanset om det er ”Ja, dagligt”, ”Ja, ugentligt”, ”Ja, månedligt” eller ”Ja, sjældnere”.
Ambitionen med at sætte mål er, at arbejdspladser arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige
risici i det psykiske arbejdsmiljø.
Branchekode

Delbranche

Antal

Forekomst i AH

Mobning
491000
493110
493200

Passagertransport med regional- eller fjerntog
Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
Taxikørsel

122
114
44

10,5%
13,4%
27,2%

Delbranche

Antal

Forekomst i AH

Passagertransport med regional- eller fjerntog
Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
Taxikørsel
Turistkørsel og anden landpassagertransport

123
113
44
45

30,2%
14,7%
28,1%
16,1%

Branchekode
Trusler om vold
491000
493110
493200
493920
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Branchekode
Fysisk vold
491000
493110
493200

Delbranche

Antal

Forekomst i AH

Passagertransport med regional- eller fjerntog
Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
Taxikørsel

123
113
44

6,0%
6,3%
19,9%

Tidshorisont
Alle aktører forventes fra dag ét arbejde aktivt med målene og for at igangsætte initiativer, der kan skabe en
forandring på arbejdspladserne. Målene er samtidig fastsat med respekt for, at det tager tid, før effekten af
initiativer og indsatser slår igennem.
Målene er derfor som udgangspunkt fastsat for en 10-årig periode.
Arbejdsmiljørådet har beskrevet processen i dette skema:

Nye mål
Branchen er udfordret på dette punkt, da det kun er en mindre del af indekset (mobning), som virksomhedsnære aktiviteter kan løse.
Vold og trusler om vold er desværre i høj grad et grundvilkår, et samfundsmæssigt problem, som ikke er blevet mindre de senere år. Branchen har allerede gennemført og iværksat en række virksomhedsnære tiltag, der
skulle reducere udsættelsen for vold og trusler om vold. Branchen transport af passagerer har ikke mulighed
for undgå at medtage passagerer som potentielt kan true personalet herunder misbrugere, psykisk syge og
andre. Udover organisatoriske tiltag har medarbejdere allerede gennemgået kurser i konflikthåndtering.
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Kort sigt
Målet på kort sigt at gennemføre virksomhedsrettede aktiviteter, så kendskabet til branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer øges, og at branchen bistår med ideer til løsninger inden for de udvalgte delbrancher.
Reduktionsmål fra til 2030 (langt sigt)
Da der er en formodning om, at gennemsnittet for alle delbrancher på 27,4% ville have været væsentligt højere, hvis ikke virksomhederne havde arbejdet målrettet for at forbygge. På langt sigt er målet derfor, at andelen af personer omfattet af indekset for psykisk arbejdsmiljø i 2030 er faldet med 5% som et gennemsnit af
alle delbrancher, dvs. fra 27,4% til 26%. På baggrund af de særlige forhold omkring vold og trusler må dette
anses at være meget ambitiøst.
Økonomi og indsats
Regeringen har afsat 95 mio. kr. til at støtte arbejdet med branchemål. BFA transport, service, turisme og
jord til bord har tildelt BAU transport og engros en pulje er på kr. 12.262.000,-. Puljen skal dække vejgodstransport, indsamling af affald og persontransport og anvendes i perioden 2021 – 2022 (2023). Midlerne skal
bruges virksomhedsnært i de udpegede indsatsgrupper med henblik på at forbedre måltallene. Det kan være
brancherettede gå-hjem-møder lokalt, kampagneevents på virksomheder, aktiviteter for mellemledere etc.
BAU transport og engros har besluttet at samarbejde med TUR og transportskolerne, da de allerede har

kurser om forebyggelse af vold, og derfor kender transportvirksomheder og chauffører.

Indholdsmæssigt kan man tænke i lokale arrangementer for forskellige grupper af virksomheder og deres arbejdsmiljørepræsentanter suppleret særlige indsatser for bl.a. mellemledere med henblik at styrke den daglige dialog om konflikthåndtering og derved medvirke til forebyggelse af voldsituationer. Alle aktiviteter vil
være gratis for virksomheder at rekvirere.
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Branchemål, trepartspulje – branchegruppe 21 (politi, forsvar og fængsler)
Indledning
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Baggrunden for aftalen er, at selvom udviklingen på flere områder går den rigtige vej,
er der fortsat udfordringer med arbejdsmiljøet. Der bliver f.eks. hvert år anmeldt ca. 42.500 arbejdsulykker
til Arbejdstilsynet. Og i 2018 rapporterede ca. 15 %, at de i arbejdet var udsat for psykisk belastning, og samtidig oplevede symptomer på stress eller depression.
Det fremgår af arbejdsmiljøaftalen fra 2019, at de nationale mål skal omsættes til konkrete måltal på brancheniveau. De brancherettede måltal skal skabe ejerskab og gøre de fire nationale mål for arbejdsmiljøet
mere relevante og konkrete for arbejdspladserne og for andre aktører i branchen.
De fire nationale mål handler om arbejdsulykker samt kemisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø. Branchegruppe 21 (politi, forsvar og fængsler1) er udpeget indenfor målene arbejdsulykker og krænkende handlinger, hvor det forventes at branchen sætter mål for reduktion af tallene i de kommende år:
1. Arbejdsulykker
Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt for en høj grad af sikkerhed og en stærk
sikkerhedskultur, og at lønmodtagere oplever et godt sikkerhedsklima på arbejdspladsen. Det er med
henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere kommer til skade i ulykker på arbejdet.

Arbejdsulykker
(årligt gennemsnit
Branche
2016-2018)
801000 - Private vagt- og sikkerhedstjeneste
77
802000 - Serviceydelser i forbindelse med s
<70
<70
803000 - Overvågning
842200 - Forsvar
809
842300 - Domstole og fængselsvæsen
155
842400 - Politi
403
842500 - Brandvæsen
288
gsler i alt
1803

Beskæftigede
(årligt
gennemsnit 20152017)
2.897
2.436
187
23.913
6.834
13.959
7.224
57.450

Arbejdsulykker
pr. 1.000
beskæftigde
(årligt
gennemsnit)
26,6

33,8
22,7
28,8
39,9
31,4

2. Psykisk arbejdsmiljø
Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige
risici i det psykiske arbejdsmiljø. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere oplever
krænkende handlinger i arbejdet. Tallene er fra AH 2018.

1
Fængsler er alene udpeget ift krænkende handlinger. Kriminalforsorgen har dog ønsket at udføre en målrettet indsats
ift vold og trusler i fængselsvæsenet. Desuden hører fængsler hører under branchegruppe 21, hvor både politi og forsvar
ikkerhedssystemer
er udpeget ift arbejdsulykker.
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Psykisk arbejdsmiljø: Andel af lønmodtagere som rapporterer én eller flere krænkende handlinger, vold eller trusler om vold
BFA
Branchegruppe 36
Branche
Antal respondenter
bord
80.10.00 Private vagt- og sikkerhedstjenester
5 Transport, Service, Turisme og Jord ti 21
Politi, beredskab og fængsler
5 Transport, Service, Turisme og Jord ti 21
Politi, beredskab og fængsler
80.20.00 Serviceydelser i forbindelse medsikkerhedssyste er
bord
bord
Politi, beredskab og fængsler
80.30.00 Overvågning
5 Transport, Service, Turisme og Jord ti 21
bord
5 Transport, Service, Turisme og Jord til21
Politi, beredskab og fængsler
84.22.00 Forsvar
bord
5 Transport, Service, Turisme og Jord til21
Politi, beredskab og fængsler
84.23.00 Domstole og fængselsvæsen
bord
5 Transport, Service, Turisme og Jord til21
Politi, beredskab og fængsler
84.24.00 Politi
5 Transport, Service, Turisme og Jord til2bord
1 Po liti, beredskab og fængsler
84.25.00 Brandvæsen
21 Politi, beredskab og fængsler i alt

Forekomst i AH18
24
35
<10
342
107
256
106
872

.
18,0%
.
14,5%
51,5%
44,6%
33,4%
30,6%

Tidshorisont
Alle aktører forventes fra dag ét arbejde aktivt med målene og for at igangsætte initiativer, der kan skabe en
forandring på arbejdspladserne. Målene er samtidig fastsat med respekt for, at det tager tid, før effekten af
initiativer og indsatser slår igennem.
Målene er derfor som udgangspunkt fastsat for en 10-årig periode.
Arbejdsmiljørådet har beskrevet processen i dette skema:

Nye mål
Den samlede ulykkesincidens for branchegruppe 21 var i 2018 på 31,4 arbejdsulykker pr. 1000 beskæftigede.
Den gennemsnitlige ulykkesincidens er på 12,5 arbejdsulykker pr. 1000 beskæftigede.
Branchen har i flere år ønsket at reducere ulykkesincidensen, da den ligger væsentlig over gennemsnittet.
Dette er forventeligt set i lyset af branchens vilkår, hvor de ansatte pådrager sig skader/påvirkninger, som er
indtruffet ifm tjenesten. Det kan være alt fra en forstuvet ben, knækket tand til en ødelagt ryg.
Politiet eren udøvende magt og ligesom i kriminalforsorgen kan der i tjenesten være situationer hvor der sker
magtanvendelser– situationer som man ikke altid kan planlægge sig ud af. Kroppen fysiske form er derfor et
vigtigt parameter både i Politi, forsvar og fængsler men indebærer også en risiko ved træning og militære
øvelser.
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På psykisk arbejdsmiljø er branchen udvalgt indenfor spørgsmålene om krænkende handlinger. Tallene er
baseret på undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2018 (AH). Andel i AH, beskriver andelen af lønmodtagere i AH 2018, som svarer ”Ja, sjældnere”, ”Ja, månedligt”, ”Ja, ugentligt” eller ”Ja, dagligt” på mindst ét af
følgende spørgsmål:
• ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads?,
• ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads?”,
• ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?” og
• ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?”.
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’.
Kort sigt
På både ulykkesincidensen og krænkende handlinger er målet på kort sigt at gennemføre virksomhedsrettede
aktiviteter, så kendskabet til branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer øges, og at branchen bistår med
ideer til løsninger inden for de udvalgte delbrancher.
Reduktionsmål fra til 2030 (langt sigt)
På langt sigt er målet, at ulykkesincidensen i branchegruppe 21 (politi, forsvar og fængsler) er faldet med
7,5%, dvs. fra 31,4 til 29,03. Dette er et realistisk og ambitiøst mål, da der ikke har været noget nævneværdig
reduktion de seneste 5 år, og givet branchens særlige karakteristika med mange uventede episoder i relation
til fx kriminelle i politiet, indsatte i fængsler samt øvelser i forsvaret.
På langt sigt er målet, at andelen af personer omfattet af indekset for psykisk arbejdsmiljø i 2030 er faldet
med 10%, dvs. fra 30,6 % til 27,6%.
Økonomi og indsats
Regeringen har afsat 95 mio. kr. til at støtte arbejdet med branchemål. BFA transport, service, turisme og
jord til bord har tildelt BAU transport og engros en pulje er på kr. 12.262.000,-. Puljen skal dække branchegruppe 21 (politi, forsvar, fængsler), rengøring, frisører, hotel/camping samt restauranter/barer i perioden
2021 – 2022 (2023). Midlerne skal bruges virksomhedsnært i de udpegede indsatsgrupper med henblik på at
forbedre måltallene. Det kan være brancherettede gå-hjem-møder lokalt, kampagneevents på virksomheder,
aktiviteter for mellemledere etc.
Indholdsmæssigt kan man tænke i lokale arrangementer for forskellige grupper af virksomheder og deres arbejdsmiljørepræsentanter suppleret med undervisningsaktiviteter på virksomheder. Men også træning af mellemledere til fokus på forebyggelse af ulykker og håndtering af de udvalgte områder indenfor psykisk arbejdsmiljø. Alle aktiviteter vil være gratis for virksomheder at rekvirere.
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Branchemål, trepartspulje – frisører
Indledning
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Baggrunden for aftalen er, at selvom udviklingen på flere områder går den rigtige vej,
er der fortsat udfordringer med arbejdsmiljøet.
Det fremgår af arbejdsmiljøaftalen fra 2019, at de nationale mål skal omsættes til konkrete måltal på brancheniveau. De brancherettede måltal skal skabe ejerskab og gøre de fire nationale mål for arbejdsmiljøet
mere relevante og konkrete for arbejdspladserne og for andre aktører i branchen.
De fire nationale mål handler om arbejdsulykker samt kemisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø. Branchen frisører er udpeget indenfor målene kemisk og ergonomisk arbejdsmiljø, hvor det forventes at branchen
sætter mål for reduktion af tallene i de kommende år:
1. Kemisk arbejdsmiljø
Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser, hvor der arbejdes med farlig kemi, arbejder aktivt med
at forebygge efter STOP-princippet, og at lønmodtagere oplever at udsættelse for farlig kemi og biologisk materiale i deres arbejde forebygges. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere
indånder farlig kemi eller organisk materiale, samt at betydeligt færre har hudkontakt med kemikalier eller vådt arbejde. Tallene er fra AT 2018:
Kemisk og biologisk arbejdsmiljø: Andel af lønmodtagere som rapporterer mindst én kemisk eller biologisk påvirkning
BFA
Branchegruppe 36
Branche
til bord
e
5 Transport, Service, Turisme o 24Jord
Frisører
og anden personlig ple 96.02.10
Frisørsaloner
til bord
e
5 Transport, Service, Turisme o 24Jord
Frisører
og anden personlig ple96.02.20
Skønheds- og hudpleje
til bord
e
5 Transport, Service, Turisme o 24Jord
Frisører
og anden personlig ple96.04.00
Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
til bord
e
5 Transport, Service, Turisme o 24Jord
Frisører
og anden personlig ple96.09.00
Andre personlige serviceydelser i.a.n.
24 Frisører og anden personlig pleje i alt

er
Antal RespondentForekomst
i AH18
41
85,8%
<10
.
<10
.
<10
.
48
83,6%

2. Ergonomisk arbejdsmiljø
Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser organiserer arbejdet ergonomisk hensigtsmæssigt og anvender tidssvarende tekniske hjælpemidler, og at lønmodtagere oplever, at væsentlige fysiske belastninger forebygges. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere bliver udsat for væsentlige fysiske belastninger i arbejdet. Tallene er fra AH 2018.
Ergonomiske arbejdsmiljø: Gennemsnitlig score for lønmodtageres rapportering af fysiske krav
BFA
Branchegruppe 36
Branche
rd Frisører
til bord og anden personlig96.02.10
pleje
5 Transport, Service, Turisme og Jo24
Frisørsaloner
rd Frisører
til bord og anden personlig96.02.20
pleje
5 Transport, Service, Turisme og Jo24
Skønheds- og hudpleje
rd Frisører
til bord og anden personlig96.04.00
pleje
5 Transport, Service, Turisme og Jo24
Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
rd Frisører
til bord og anden personlig96.09.00
pleje
5 Transport, Service, Turisme og Jo24
Andre personlige serviceydelser i.a.n.
24 Frisører og anden personlig pleje i alt

Antal respondenter Gennemsnitlig score
41
8,51
<10
.
<10
.
<10
.
47
8,05

Tidshorisont
Alle aktører forventes fra dag ét arbejde aktivt med målene og for at igangsætte initiativer, der kan skabe en
forandring på arbejdspladserne. Målene er samtidig fastsat med respekt for, at det tager tid, før effekten af
initiativer og indsatser slår igennem.

1

Branchearbejdsmiljøudvalget for service og turisme
Målene er derfor som udgangspunkt fastsat for en 10-årig periode.
Arbejdsmiljørådet har beskrevet processen i dette skema:

Nye mål
Andelen af lønmodtagere i branchen udsat for mindst en kemisk påvirkning er 85,5 %. Det er den branche,
hvor den største andel af lønmodtagerne er påvirkede. Tallene er baseret på undersøgelsen Arbejdsmiljø og
Helbred 2018 (AH). Forekomst i AH beskriver andelen af lønmodtagere i AH 2018 som svarer ”ca. ¼ af
tiden” eller mere på et eller flere af spørgsmålene:
• ” Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for at have våde eller fugtige hænder?”,
• ”Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for hudkontakt med kemikalier (fx rengøringsmidler
og desinfektionsmidler)?”,
• ”Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for gasser og dampe (fx svejserøg, udstødning, olie,
ammoniak, saltsyre, klor, nitrøse oxider, formaldehyd)?”,
• ”Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for mineral- eller metalstøv (fx sten, kvarts, cement,
asbest, mineraluld, slibestøv)?” og
• ”Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for organisk støv (fx tekstilstøv, træstøv, mel-støv,
dyre- eller halmstøv)?”.
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ og
egne beregninger
Branchen har i flere år ønsket at reducere påvirkninger fra kemisk arbejdsmiljø, da den ligger væsentlig over
gennemsnittet. Dette er forventeligt set i lyset af branchens vilkår, hvor de ansatte pådrager sig påvirkninger,
som følge af fx påvirkning fra kemikalier fra hårfarve og hænderne i vand.
Den gennemsnitlige score for frisørernes rapportering af fysisk krav er 8,51. Det er den branche, hvor den
største andel af lønmodtagerne er påvirkede. Tallene er baseret på undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred
2018 (AH) med spørgsmålene:
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid går eller står du?’,
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•
•
•
•
•
•

’Hvor stor en del af din arbejdstid arbejder du med ryggen vredet eller foroverbøjet uden at støtte
med hænder og arme?’,
’Hvor stor en del af din arbejdstid har du armene løftet i eller over skulderhøjde?’,
’Hvor stor en del af din arbejdstid gør du de samme armbevægelser mange gange i minuttet, fx pakkearbejde, montering, maskinfødning, udskæring?’,
’Hvor stor en del af din arbejdstid sidder du på hug eller ligger på knæ, når du arbejder?’,
’ Hvor stor en del af din arbejdstid skubber eller trækker du?’ og
’Hvor stor en del af din arbejdstid bærer eller løfter du?’.

Svar på ’3/4 af tiden’ og ’næsten hele tiden ’= 3 point, ’1/2 af tiden’ = 2 point, ’1/4 af tiden’ = 1 point og ’aldrig’ eller ’sjældent’ = 0 point. Dog for gående/stående arbejde er ’næsten hele tiden’ = 3 point, ’3/4 af tiden’
= 2 point, ’1/2 af tiden’ = 1 point og ’aldrig’, ’sjældent’ eller ’1/4 af tiden’ = 0 point.
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ og
egne beregninger.
Kort sigt
Både ift kemisk og ergonomisk arbejdsmiljø er målet på kort sigt at gennemføre virksomhedsrettede aktiviteter, så kendskabet til branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer øges, og at branchen bistår med ideer til løsninger inden for de udvalgte delbrancher.
Reduktionsmål fra til 2030 (langt sigt)
På langt sigt er målet, at kemisk arbejdsmiljø i branchen frisører er faldet med 20%. Dette er et realistisk og
ambitiøst mål, da der ikke har været noget nævneværdig reduktion de seneste 5 år, og givet branchens særlige karakteristika med arbejde med kemikalier og vådt arbejde/hænder i vand.
På langt sigt er målet, at for lønmodtagernes gennemsnitlige score er indekset for ergonomisk arbejdsmiljø
faldet med 15% i 2030.
Økonomi og indsats
Regeringen har afsat 95 mio. kr. til at støtte arbejdet med branchemål. BFA transport, service, turisme og
jord til bord har tildelt BAU transport og engros en pulje er på kr. 12.262.000,-. Puljen skal dække branchegruppe 21 (politi, forsvar, fængsler), rengøring, frisører, hotel/camping samt restauranter/barer i perioden
2021 – 2022 (2023). Midlerne skal bruges virksomhedsnært i de udpegede indsatsgrupper med henblik på at
forbedre måltallene. Det kan være brancherettede gå-hjem-møder lokalt, kampagneevents på virksomheder,
aktiviteter for mellemledere etc.
Indholdsmæssigt kan man tænke i lokale arrangementer for forskellige grupper af virksomheder og deres arbejdsmiljørepræsentanter suppleret med undervisningsaktiviteter på virksomheder. Men også træning af mellemledere til fokus på forebyggelse af ulykker og håndtering af de udvalgte områder indenfor psykisk arbejdsmiljø. Alle aktiviteter vil være gratis for virksomheder at rekvirere.
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Branchemål, trepartspulje – rengøring

Indledning
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Baggrunden for aftalen er, at selvom udviklingen på flere områder går den rigtige vej,
er der fortsat udfordringer med arbejdsmiljøet.
Det fremgår af arbejdsmiljøaftalen fra 2019, at de nationale mål skal omsættes til konkrete måltal på brancheniveau. De brancherettede måltal skal skabe ejerskab og gøre de fire nationale mål for arbejdsmiljøet
mere relevante og konkrete for arbejdspladserne og for andre aktører i branchen.
De fire nationale mål handler om arbejdsulykker samt kemisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø. Branchen rengøring er udpeget indenfor målene kemisk og ergonomisk arbejdsmiljø, hvor det forventes at branchen sætter mål for reduktion af tallene i de kommende år:
1. Kemisk arbejdsmiljø
Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser, hvor der arbejdes med farlig kemi, arbejder aktivt med
at forebygge efter STOP-princippet, og at lønmodtagere oplever at udsættelse for farlig kemi og biologisk materiale i deres arbejde forebygges. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere
indånder farlig kemi eller organisk materiale, samt at betydeligt færre har hudkontakt med kemikalier eller vådt arbejde. Tallene er fra AT 2018:
Kemisk og biologisk arbejdsmiljø: Andel af lønmodtagere som rapporterer mindst én kemisk eller biologisk påvirkning
BFA

Branchegruppe 36

Jord til bord
5 Transport, Service, Turisme 27g Rengøring
Jord til bord
5 Transport, Service, Turisme 27g Rengøring
Jord til bord
5 Transport, Service, Turisme og
27 Rengøring
Jord til bord
5 Transport, Service, Turisme og
27 Rengøring
Jord til bord
27 Rengøring
5 Transport, Service, Turisme og
Jord til bord
5 Transport, Service, Turisme og
27 Rengøring
Jord til bord
5 Transport, Service, Turisme og
27 Rengøring
Jord til bord
27 Rengøring
5 Transport, Service, Turisme og
27 Rengøring i alt

Branche

Antal Respon

81.10.00 Kombinerede serviceydelser
81.21.00 Almindelig rengøring i bygninger
81.22.10 Vinduespolering
81.22.20 Skorstensfejning
81.22.90 Anden rengøring af bygninger og rengøring aferhvervslokaler
81.29.00 Andre rengøringsydelser
96.01.10 Erhvervs- og institutionsvaskerier
96.01.20 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.

91
273
<10
<10
21
166
49
<10
617

ter
iAH
Forekomst
47,2%
69,0%
.
.
.
59,1%
63,7%
.
64,1%

2. Ergonomisk oarbejdsmiljø
Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser organiserer arbejdet ergonomisk hensigtsmæssigt og anvender tidssvarende tekniske hjælpemidler, og at lønmodtagere oplever, at væsentlige fysiske belastninger forebygges. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere bliver udsat for væsentlige fysiske belastninger i arbejdet. Tallene er fra AH 2018.
Ergonomiske arbejdsmiljø: Gennemsnitlig score for lønmodtageres rapportering af fysiske krav
BFA
Branchegruppe 36
27 Rengøring
5 Transport, Service, Turisme og Jord
til bord
5 Transport, Service, Turisme og Jord
27 Rengøring
til bord
27 Rengøring
5 Transport, Service, Turisme og Jord
til bord
27 Rengøring
5 Transport, Service, Turisme og Jord
til bord
5 Transport, Service, Turisme og Jord
27 Rengøring
til bord
27 Rengøring
5 Transport, Service, Turisme og Jord
til bord
27 Rengøring
5 Transport, Service, Turisme og Jord
til bord
27 Rengøring
5 Transport, Service, Turisme og Jord
til bord
27 Rengøring i alt

Branche
Antal respondent Gennemsnitlig score
81.10.00 Kombinerede serviceydelser
90
5,24
81.21.00 Almindelig rengøring i bygninger
264
7,36
81.22.10 Vinduespolering
11
.
81.22.20 Skorstensfejning
<10
.
81.22.90 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
21
.
81.29.00 Andre rengøringsydelser
165
5,37
96.01.10 Erhvervs- og institutionsvaskerier
49
7,25
96.01.20 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.
<10
.
605
6,60
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Tidshorisont
Alle aktører forventes fra dag ét arbejde aktivt med målene og for at igangsætte initiativer, der kan skabe en
forandring på arbejdspladserne. Målene er samtidig fastsat med respekt for, at det tager tid, før effekten af
initiativer og indsatser slår igennem.
Målene er derfor som udgangspunkt fastsat for en 10-årig periode.
Arbejdsmiljørådet har beskrevet processen i dette skema:

Nye mål
Andelen af lønmodtagere i branchen udsat for mindst en kemisk påvirkning er 64,1 %. For almindelig rengøring i bygninger (81.21.00) er forekomsten 69%. Det er en af de brancher med højest påvirkning. Tallene er
baseret på undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2018 (AH). Forekomst i AH beskriver andelen af lønmodtagere i AH 2018 som svarer ”ca. ¼ af tiden” eller mere på et eller flere af spørgsmålene:
• ” Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for at have våde eller fugtige hænder?”,
• ”Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for hudkontakt med kemikalier (fx rengøringsmidler
og desinfektionsmidler)?”,
• ”Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for gasser og dampe (fx svejserøg, udstødning, olie,
ammoniak, saltsyre, klor, nitrøse oxider, formaldehyd)?”,
• ”Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for mineral- eller metalstøv (fx sten, kvarts, cement,
asbest, mineraluld, slibestøv)?” og
• ”Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for organisk støv (fx tekstilstøv, træstøv, mel-støv,
dyre- eller halmstøv)?”.
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ og
egne beregninger
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Branchen har i flere år ønsket at reducere påvirkninger fra kemisk arbejdsmiljø, da den ligger væsentlig over
gennemsnittet. Dette er forventeligt set i lyset af branchens vilkår, hvor de ansatte pådrager sig påvirkninger,
som følge af fx påvirkning fra kemikalier, rengøringsmidler og hænderne i vand.
Den gennemsnitlige score for lønmodtagere i rengøringsbranchen for fysisk krav er 8,51. Det er en af de
brancher, hvor den største andel af lønmodtagerne er påvirkede. Tallene er baseret på undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2018 (AH) med spørgsmålene:
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid går eller står du?’,
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid arbejder du med ryggen vredet eller foroverbøjet uden at støtte
med hænder og arme?’,
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid har du armene løftet i eller over skulderhøjde?’,
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid gør du de samme armbevægelser mange gange i minuttet, fx pakkearbejde, montering, maskinfødning, udskæring?’,
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid sidder du på hug eller ligger på knæ, når du arbejder?’,
• ’ Hvor stor en del af din arbejdstid skubber eller trækker du?’ og
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid bærer eller løfter du?’.
Svar på ’3/4 af tiden’ og ’næsten hele tiden ’= 3 point, ’1/2 af tiden’ = 2 point, ’1/4 af tiden’ = 1 point og ’aldrig’ eller ’sjældent’ = 0 point. Dog for gående/stående arbejde er ’næsten hele tiden’ = 3 point, ’3/4 af tiden’
= 2 point, ’1/2 af tiden’ = 1 point og ’aldrig’, ’sjældent’ eller ’1/4 af tiden’ = 0 point.
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ og
egne beregninger.
Kort sigt
Både ift kemisk og ergonomisk arbejdsmiljø er målet på kort sigt at gennemføre virksomhedsrettede aktiviteter, så kendskabet til branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer øges, og at branchen bistår med ideer til løsninger inden for de udvalgte delbrancher.
Reduktionsmål fra til 2030 (langt sigt)
På langt sigt er målet, at kemisk arbejdsmiljø i branchen frisører er faldet med 10%. Dette er et realistisk og
ambitiøst mål, da der ikke har været noget nævneværdig reduktion de seneste 5 år, og givet branchens særlige karakteristika med arbejde med kemikalier, rengøringsmidler og vådt arbejde/hænder i vand.
På langt sigt er målet, at for lønmodtagernes gennemsnitlige score er indekset for ergonomisk arbejdsmiljø
faldet med 10% i 2030.
Økonomi og indsats
Regeringen har afsat 95 mio. kr. til at støtte arbejdet med branchemål. BFA transport, service, turisme og
jord til bord har tildelt BAU transport og engros en pulje er på kr. 12.262.000,-. Puljen skal dække branchegruppe 21 (politi, forsvar, fængsler), rengøring, frisører, hotel/camping samt restauranter/barer i perioden
2021 – 2022 (2023). Midlerne skal bruges virksomhedsnært i de udpegede indsatsgrupper med henblik på at
forbedre måltallene. Det kan være brancherettede gå-hjem-møder lokalt, kampagneevents på virksomheder,
aktiviteter for mellemledere etc.
Indholdsmæssigt kan man tænke i lokale arrangementer for forskellige grupper af virksomheder og deres arbejdsmiljørepræsentanter suppleret med undervisningsaktiviteter på virksomheder. Men også træning af mellemledere til fokus på forebyggelse af ulykker og håndtering af de udvalgte områder indenfor psykisk arbejdsmiljø. Alle aktiviteter vil være gratis for virksomheder at rekvirere.
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Branchemål, trepartspulje – restauranter/barer samt hotel/camping

10. maj 2021

Indledning
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Baggrunden for aftalen er, at selvom udviklingen på flere områder går den rigtige vej,
er der fortsat udfordringer med arbejdsmiljøet.
Det fremgår af arbejdsmiljøaftalen fra 2019, at de nationale mål skal omsættes til konkrete måltal på brancheniveau. De brancherettede måltal skal skabe ejerskab og gøre de fire nationale mål for arbejdsmiljøet
mere relevante og konkrete for arbejdspladserne og for andre aktører i branchen.
De fire nationale mål handler om arbejdsulykker samt kemisk, ergonomisk og psykisk arbejdsmiljø. Branchen restauranter og barer er udpeget indenfor målene kemisk og ergonomisk arbejdsmiljø, hvor det forventes at branchen sætter mål for reduktion af tallene i de kommende år:
1. Kemisk arbejdsmiljø
Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser, hvor der arbejdes med farlig kemi, arbejder aktivt med
at forebygge efter STOP-princippet, og at lønmodtagere oplever at udsættelse for farlig kemi og biologisk materiale i deres arbejde forebygges. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere
indånder farlig kemi eller organisk materiale, samt at betydeligt færre har hudkontakt med kemikalier eller vådt arbejde. Tallene er fra AT 2018:
Kemisk og biologisk arbejdsmiljø: Andel af lønmodtagere som rapporterer mindst én kemisk eller biologisk påvirkning
BFA
Branchegruppe 36
Jord til bord og barer
5 Transport, Service, Turisme og
28 Restauranter
28 Restauranter
5 Transport, Service, Turisme og
Jord til bord og barer
5 Transport, Service, Turisme og
28 Restauranter
Jord til bord og barer
5 Transport, Service, Turisme og
28 Restauranter
Jord til bord og barer
5 Transport, Service, Turisme og
28 Restauranter
Jord til bord og barer
28 Restauranter og barer i alt

Branche
56.10.10 Restauranter
56.10.20 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
56.21.00 Event catering
56.29.00 Anden restaurationsvirksomhed
56.30.00 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

ter
Antal Respon Forekomst
i AH1
124
70,3%
13
.
59
77,1%
77
74,8%
30
59,4%
303
70,5%

2. Ergonomisk arbejdsmiljø
Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser organiserer arbejdet ergonomisk hensigtsmæssigt og anvender tidssvarende tekniske hjælpemidler, og at lønmodtagere oplever, at væsentlige fysiske belastninger forebygges. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere bliver udsat for væsentlige fysiske belastninger i arbejdet. Tallene er fra AH 2018.
Ergonomiske arbejdsmiljø: Gennemsnitlig score for lønmodtageres rapportering af fysiske krav
BFA
Branchegruppe 36
Branche
til bord
5 Transport, Service, Turisme og Jord
28 Restauranter
og barer
56.10.10 Restauranter
til bord
5 Transport, Service, Turisme og Jord
28 Restauranter
og barer
56.10.20 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
5 Transport, Service, Turisme og Jord
28 Restauranter
og barer
56.21.00 Event catering
til bord
5 Transport, Service, Turisme og Jord
til bord
28 Restauranter
og barer
56.29.00 Anden restaurationsvirksomhed
5 Transport, Service, Turisme og Jord
til bord
28 Restauranter
og barer
56.30.00 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
28 Restauranter og barer i alt

Antal respondent Gennemsnitlig score
122
6,69
13
.
59
6,98
76
7,74
28
.
298
6,90

Branchen hotel og camping er udpeget indenfor målet om krænkende handlinger, hvor det forventes at branchen sætter mål for reduktion af tallene i de kommende år:
1. Psykisk arbejdsmiljø
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Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger
Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige
risici i det psykiske arbejdsmiljø. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere oplever
ubalance mellem høje krav i arbejdet og lav indflydelse i arbejdet. Tallene er fra AH 2018.
Psykisk arbejdsmiljø: Andel af lønmodtagere som rapporterer én eller flere krænkende handlinger, vold eller trusler om vold
BFA

Branchegruppe 36
Branche
Antal respondenter
21 Politi, beredskab og fængsler i alt
5 Transport, Service, Turisme og Jord 25 Hotel og camping
55.10.10 Hoteller
5 Transport, Service, Turisme og Jord 25 Hotel og camping
55.10.20 Konferencecentre og kursusejendomme
55.20.00 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter
5 Transport, Service, Turisme og Jord 25 Hotel og camping
5 Transport, Service, Turisme og Jord 25 Hotel og camping
55.30.00 Campingpladser
5 Transport, Service, Turisme og Jord 25 Hotel og camping
55.90.00 Andre overnatningsfaciliteter
25 Hotel og camping i alt

872
94
44
<10
<10
<10
155

Forekomst i AH18
30,6%
25,4%
24,0%
.
.
.
25,3%

Tidshorisont
Alle aktører forventes fra dag ét arbejde aktivt med målene og for at igangsætte initiativer, der kan skabe en
forandring på arbejdspladserne. Målene er samtidig fastsat med respekt for, at det tager tid, før effekten af
initiativer og indsatser slår igennem.
Målene er derfor som udgangspunkt fastsat for en 10-årig periode.
Arbejdsmiljørådet har beskrevet processen i dette skema:

Nye mål
Andelen af lønmodtagere i branchen restauranter og barer er udsat for mindst en kemisk påvirkning er 70,5
%. Det er en af de brancher med højest påvirkning. Tallene er baseret på undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2018 (AH). Forekomst i AH beskriver andelen af lønmodtagere i AH 2018 som svarer ”ca. ¼ af tiden”
eller mere på et eller flere af spørgsmålene:
• ” Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for at have våde eller fugtige hænder?”,
• ”Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for hudkontakt med kemikalier (fx rengøringsmidler
og desinfektionsmidler)?”,
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•
•
•

”Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for gasser og dampe (fx svejserøg, udstødning, olie,
ammoniak, saltsyre, klor, nitrøse oxider, formaldehyd)?”,
”Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for mineral- eller metalstøv (fx sten, kvarts, cement,
asbest, mineraluld, slibestøv)?” og
”Hvor stor en del af din arbejdstid er du udsat for organisk støv (fx tekstilstøv, træstøv, mel-støv,
dyre- eller halmstøv)?”.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ og
egne beregninger
Branchen restauranter og barer har i flere år ønsket at reducere påvirkninger fra kemisk arbejdsmiljø, da den
ligger væsentlig over gennemsnittet. Dette er forventeligt set i lyset af branchens vilkår, hvor de ansatte pådrager sig påvirkninger, som følge af fx påvirkning fra kemikalier, rengøringsmidler og hænderne i vand.
Den gennemsnitlige score for lønmodtagere på restauranter og barer for fysisk krav er 6,9. Det er en af de
brancher, hvor den største andel af lønmodtagerne er påvirkede. Tallene er baseret på undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2018 (AH) med spørgsmålene:
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid går eller står du?’,
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid arbejder du med ryggen vredet eller foroverbøjet uden at støtte
med hænder og arme?’,
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid har du armene løftet i eller over skulderhøjde?’,
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid gør du de samme armbevægelser mange gange i minuttet, fx pakkearbejde, montering, maskinfødning, udskæring?’,
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid sidder du på hug eller ligger på knæ, når du arbejder?’,
• ’ Hvor stor en del af din arbejdstid skubber eller trækker du?’ og
• ’Hvor stor en del af din arbejdstid bærer eller løfter du?’.
Svar på ’3/4 af tiden’ og ’næsten hele tiden ’= 3 point, ’1/2 af tiden’ = 2 point, ’1/4 af tiden’ = 1 point og ’aldrig’ eller ’sjældent’ = 0 point. Dog for gående/stående arbejde er ’næsten hele tiden’ = 3 point, ’3/4 af tiden’
= 2 point, ’1/2 af tiden’ = 1 point og ’aldrig’, ’sjældent’ eller ’1/4 af tiden’ = 0 point.
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’ og
egne beregninger.
På psykisk arbejdsmiljø er branchen hotel og camping udvalgt indenfor spørgsmålene om krænkende handlinger. Tallene er baseret på undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2018 (AH). Andel i AH, beskriver andelen af lønmodtagere i AH 2018, som svarer ”Ja, sjældnere”, ”Ja, månedligt”, ”Ja, ugentligt” eller ”Ja, dagligt” på mindst ét af følgende spørgsmål:
• ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads?,
• ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads?”,
• ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?” og
• ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?”.
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’.
Kort sigt
Både ift kemisk og ergonomisk arbejdsmiljø samt krænkende handlinger er målet på kort sigt at gennemføre
virksomhedsrettede aktiviteter, så kendskabet til branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer øges, og at branchen bistår med ideer til løsninger inden for de udvalgte delbrancher.
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Reduktionsmål fra til 2030 (langt sigt)
På langt sigt er målet, at kemisk arbejdsmiljø i branchen restauranter og barer er faldet med 10%. Dette er et
realistisk og ambitiøst mål, da der ikke har været noget nævneværdig reduktion de seneste 5 år, og givet
branchens særlige karakteristika med arbejde med kemikalier, rengøringsmidler og vådt arbejde/hænder i
vand.
På langt sigt er målet, at for lønmodtagernes gennemsnitlige score er indekset for ergonomisk arbejdsmiljø
faldet med 10% i 2030.
For branchen hotel og camping er målet på lang sigt, at andelen af personer omfattet af indekset for psykisk
arbejdsmiljø i 2030 er faldet med 10%.
Økonomi og indsats
Regeringen har afsat 95 mio. kr. til at støtte arbejdet med branchemål. BFA transport, service, turisme og
jord til bord har tildelt BAU transport og engros en pulje er på kr. 12.262.000,-. Puljen skal dække branchegruppe 21 (politi, forsvar, fængsler), rengøring, frisører, hotel/camping samt restauranter/barer i perioden
2021 – 2022 (2023). Midlerne skal bruges virksomhedsnært i de udpegede indsatsgrupper med henblik på at
forbedre måltallene. Det kan være brancherettede gå-hjem-møder lokalt, kampagneevents på virksomheder,
aktiviteter for mellemledere etc.
Indholdsmæssigt kan man tænke i lokale arrangementer for forskellige grupper af virksomheder og deres arbejdsmiljørepræsentanter suppleret med undervisningsaktiviteter på virksomheder. Men også træning af mellemledere til fokus på forebyggelse af ulykker og håndtering af de udvalgte områder indenfor psykisk arbejdsmiljø. Alle aktiviteter vil være gratis for virksomheder at rekvirere.

4

Branchemål, trepartspuljen - slagterier

Branchegruppen Slagterier er udpeget i forhold til at opsætte mål indenfor Arbejdsulykker og Ergonomi.
Forarbejdning af svinekød ( 101110), Forarbejdning af andet kød ( 101190)og Produktion af kød – og
fjerkræprodukter(101300) er delbrancher under branchegruppen Slagterier, som hører under BFA
transport, Service, Turisme og Jordtilbord.
I processen for at fastsætte reduktionsmåltal for ovenstående delbrancher har der været et tæt forløb med
virksomheder i branchen. Der har været afholdt en række møder med det veletablerede Slagteribranchens
Arbejdsmiljøudvalg under BAU Jord til Bord. Konkret har et snævert udvalg med repræsentanter for de
toneangivende virksomheder, Fødevareforbundet NNF og DI mandatet til på branchens vegne at tage
beslutning omkring branche reduktionsmål. Udvalget indstiller følgende ambitiøse og realistiske
reduktionsmål:
Arbejdsulykker – færre skal udsættes for arbejdsulykker
I 2025 er incidensen for ansatte, der udsættes for en arbejdsulykke reduceret til 20.
•
•
•

Udgangspunktet er en gennemsnits incidens på 34,9 jf. Arbejdstilsynets data for branchegruppen
Slagterier
En incidens på 20 i 2025 svarer til en reduktion på 42,7 procent på 4 år.
I 2024/2025 evalueres indsats og resultater. På den baggrund fastsættes nye ambitiøse og
realistiske mål for 2030.

Branchegruppen Slagterier er en relativt lille branche set i den nationale sammenhæng, hvorfor det
ambitiøse mål for delbrancherne ikke vil få tilsvarende synlig påvirkning i den nationale score jf.
Arbejdstilsynets beregningsmodel.
Ergonomi – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
I 2030 angiver maks. 5 % en score mellem 10 -18 i Arbejdsmiljø og Helbred undersøgelsen.
•
•

Udgangspunktet i AH data 2018 er, at 32,6 procent scorede mellem 10 – 18 point i vurdering af
fysiske krav i arbejdet.
Et reduktionsmål på, at maks. 5 procent scorer mellem 10 – og 18, svarer til en reduktion på 84,7
procent.

Da vi ikke kender fordelingen af scorer i gruppen 10-18 point, undlader vi at sætte mål for
gennemsnitsscoren. Derfor kan vi ikke for nuværende beregne, hvordan reduktionen vil påvirke
gennemsnitscoren, som der lægges op til i AT’s beregningsmodel.
Det skal bemærkes, at der er vilkår forbundet med produktionsformerne, som ikke lader sig ændre,
primært i forhold til stående og gående arbejde. I den sammenhæng vil en stor andel altid som
udgangspunkt få en score på 3 point
Sammenfattende
Ovenstående reduktionsmål på 43 procent på ulykker i 2025 og 85 procent på ergonomi i 2030 er meget
ambitiøse. Det vidner om en branche, der tager ejerskab for processen med branchemål, og toneangivende
virksomheder som har en systematisk og målrettet tilgang til forebyggelsen. Slagteribranchens
Arbejdsmiljøudvalg vil følge udviklingen tæt og i nært samarbejde med branchen beslutte og tilbyde
understøttende forebyggende aktiviteter.
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BILAG, eventuelt blot til internt brug
Arbejdsulykker
Tabel 1
Arb e jdsuly kke r: Anme ldte arb e jdsuly kke r til Arb e jdstil syn e t pr. 1.000 b e skcefti ged e i 36 bra n ch egrupp e r ,
sorte ret e fte r incide ns (ge nn e msnit marke r e t m e d fed sh·eg)
Beskzftigede
(arligt gellllelllSnit)

Arbejdsulykker (arligt gennemsnit)
Prlo1;terings-

score or.

Branchegruppe

I23 Vand. kloak og affald

12

lnctdens

Antal

Andel

Andel

46.9

544

1,3

0,4

575

L4

0,6

682

1,6

0,7

34,9

10

19 Slagterier

8

01 Alllzgsarbejde

2

02 Op/ffre/se og 11edri,~1i119 a/ byggeri

33,5

2.774

6,5

3,0

5

21 Politi, beredsknb og fae119sler

31,4

1.803

4,3

2,0

6

03 Fzrdiggl!relse af byggeri

30,0

1.898

4,5

2,3

1

32 Dogninstit11tioner og lljemmepleje

29,6

5.432

12,8

6.5

3

29 Transport a/gods

27, 9

2.310

5,5

3,0

22

14 Trz og mgbler

27,2

475

1,1

0,6

4

10 Metal 09 masldner

23.4

2.201

5,2

3,4

15

11 Plast glas og beton

22,4

733

1.7

1.2

19

13 Transportmidler

22,0

617

1,5

1.0

16

30 Transport af passagerer

21,7

838

2,0

1.4

11

27 Reng ring

20,5

1,357

3,2

2,4

21

20 N:erings- og nydelsesmidler

19,3

712

1.7

1,3

18

26 Kultur og sport

18,2

1.029

2,4

2,0

7

31 Daginstitutioner

17,2

2.473

5,8

5,1

5 Transport, Service, Turisme og Jord til bord
5 Transport, Service, Turisme og Jord til bord
3 Industri
5 Transport, Service, Turisme og Jord til bord
3 Industri
3 Industri

19 Slagterier
19 Slagterier
19 Slagterier
19 Slagterier
19 Slagterier
19 Slagterier
I19 Slagterier i alt

101110 - Forarbejdning af svinekød
101190 - Forarbejdning af andet kød
101200 - Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
101300 - Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
102010 - Fremstilling af fiskemel
102020 - Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtage

I

246
90
42
90
15
92
575

I

7.058
2.012

34,9
44,9

3.067

29,5

3.338
16.462 I

27,5
34,9

Bidrag på nationalt niveau – udgangspunkt og ved incidens reduktion på 43 %
5 Tiro1 nsport,.S~<~ Turi smeoa:.kwd ti l bord
3 lndu.sul

USlilliti!!rl@r
1g.S.li!!lilti!:rler

Arbejdsulykker
Branchegrupp,e 36

Allde.le n at be sk.iettieeoe i

lnd dens af

br,;1nchen i f orhold til det

<J rbejdsu ly kk er per 1.000 for eko m st

sa mlede nat iona le a nta l

bes lul'ftigede

Br an chens bid rae t il

01 An l~s,nbejd e

0,7%

34,0

2,9%
0 ,0%
2,3%

33,8
14,8

2 Bygier i og Anl i!e,!

0 2 Opf0re lse og ne d riv n i n g a f b yeier i
0 2 Opf0re lse o g ned rivn i n g a f byg,ie r i
0 3 F~rd igg,0re lse a f b ygg e r i

5 Tra n sport, Service, Tu ris m e Oi Jord t i l bor d

10 Meta l Oi m as ki ne r
19 Sl agt e rie r

3,4%
0,4%

2 Bvi;:ieri og Anl i!ei
2 Bygge r i og An l.eg
4 Hande l, Fi nans o

Kont o r

3 l nd u st ri
5 Tra n s p ort, Se rv ice, Tu r is m e og Jord t i l bor d

5 Tra n sport, Service, Tu r is m e Oil Jord t il bor d

19 S lagt e r ie r
21 Po l it i, be re ds k ab oe f~ n g s le r
23 Va n d, k loa k Oi affa l d
23 Va n d , k loa k og a ffa l d
18 La n d b r ue, skoVbr u e o g f is ke r i
18 La n dbrug, s kovbr ug og f is ke r i

5 Tra n sport, Service, Tu r is m e 0,1 Jord t il bor d
5 Tra n s p ort, Service, Tu r is m e og Jord t i l b ord

18 La n d brui , s k oVb rug og fi s ke r i
29 Tra n sport a f iodS
Udva lgte b r a n c h e r
An dre b ra n ch e r

t
+
+
+

pa na t io nillt

Reduktionsma1,
p rocent

lncidens efte r
redu ktion

niveau (procent )

30,0

1, 6 %

0,0%

34,0

6,5 %

0,0%

0,0%
4, 5%

0,0%
0,0%

33,8
14,8
30,0

2 3,4

5, 2%

1,0%

0,0%
43,0%

0, 2%

35, 2
34, 3

0,4%

43,0%

20, 1
19, 6

2,0%

31,4

4, 3%

0,0%

31,4
3~3
71, 1

23,4

0,3%
0,2%

32, 3
71, 1

0, 6%
0, 7 %

0,0%
0,0%

0, 1%

14, 6

0, 1%

0,0%

14, 6

0,0%
2, 6%

10, 3
12, 7

0,0%
2, 2%

0,0%
0,0%

10, 3
12,7

3,0%

27,9

5,5 %

0,0%

27,9

18,0%
82,0%

27, 2
12, 5
15, 1

32,5 %
67, 5%

1,8%
0,0%

26,8
12, 5

100,0% 1,

0,6"

15,0

100,0%

Slagterier – Reduktionsmål på ulykker 2025 og ergonomi 2030 – maj 2021

ERGONOMI
National baggrunds data for udpegning af brancher- ERGONOM I
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19Slqtari ■ r

10.1110 For• lt> ■jdninc •f svin ■kcd

78

5 Transport, Sit rvic ■, Turism• 01,Jord 1il bord 19 Slasi. ri ■ r

10.1190 Fora rb ■jdninc .t and ■t k,d

3 lndustri

10.12.00 Forarb ■jdning ogkonurv.ring M fjukrako.d

19Slagmri ■ r

<10

42

5 Tr-,sport, S■ rvic ■, Turism■ ogJord til bord 19Slasmri• r
3 lndustri
19 Sl&1t2 ri• r

10.13.00 Produ.ktionaf ked• og f juknl!ktldpraduktu

3 lndustri

1Q2Q20 Foralbl!jdning ogkonsuwrins af fisk lcrl!bsd:1:r as blcdd:t:r undt

19 Sl!!t2ril!r

19 51

7,50

14

10.2Q10 Fnmst illing af fok.t>rMI

5,76

<10

••

l! rierialt

553

193

33

Ergonomisk arbejdsmiljOl
0,A

Branc:hegruppe 36

Andelen af 10 nmodtagere i

Gennemsnit lig score for Branc:hens bidrag til

forekomst pa nationalt

branchen i forhold til samlet ant al tysiske krav
10nmodt agere m.ilt i Ati18

Reduktionsm.il,

Soore efter

procent

reduktion

niveau (procent )

2 Byggeri og Anl il!g

0 1 Anlil!gsarbej de

0,8 %

4, 17

1,0%

0,0%

4,17

2 Byggeri og Anl il!g

0 2 Opforelse og nedrivni n.g af byg.geri

2, 6%

7, 15

5,4%

2 Byggeri og Anl il!g

0 3 Fil!rd igg~ el se af byggeri

2,0%

6,92

4,1 %

6,92

l Velf il!rd og Offentlig admi ni strati on

04 Bu ti kker

0,2%

5,27

0,3%

0,0%
0,0%
0,0%

3 l ndustri

04 Buti kker

0,8 %

4,55

1, 1 %

4 Handel, Fi nans og Kontor

04 But i kker

4,4%

5,89

7,8 %

3 l ndustri

10 Metal og maski ner

4, 2%

4, 23

5,3%

3 l ndustri

19 Sl agteri er

0, 2%

5 Transport, Service, Turi sme og Jord t il bore 19 Sl agt eri er

0,4%

6,80

0,9 %

5 Transport, Servi ce, Turi sme og Jord til bore 24 Friserer og anden personlig pl ej e

0,2%

8,05

0,6%

5, 22

6, 60

0,3%

5 Transport, Service, Turi sme og Jord til bore 27 RengOring

2, 3%

5 Transport, Service, Turi sme og Jord t il bore 28 Rest auranter og barer

1, 5%

6, 90

3, 1 %

1 Velf il!rd og Offentlig admi ni strati on

6,9%

4,4 5

9, 2%

26, 5%

5,50

32 [}egni nst it ut i oner og hjemmep lej e

Udval gte brancher
Andre brancher
Total

4,4 %

43,4 %

73, 5%

2,58

56,6%

100,0%

3, 35

100,0%1

0,0%
0.0%
0,0%
0,0%
0.0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

.....
0,0%

Da vi anvender andel indenfor 10 – 18 point, kan vi ikke anvende denne beregningsmodel
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7, 15
5, 27
4, 55
5,89
4, 23
5, 22

6,80
8,05

6, 60
6,90
4,4 5

5,50
2, 58
3, 35
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fCZ>devareforbundet

9. juni 2021
TIL: DA, FH, AMR

0nsker til central kommunikation af reduktionsmal
Vedr. Ergonomi reduktionsmal- Slagterier under BFA transport, Service, Turisme og Jord
til bord
Nedenstaende fremsendes for at understrege (Z)nsket om, at fremsendte reduktionsmal pa ergo
nomi fastholdes i den form og ordlyd, som er resultat af et ta:!t og intensivt samarbejde med bran
chen.
Delbrancherne under Slagterier 101110, 101190 og 101300 har fastsat og indsendt mal om, at
maks. 5 % scorer mellem 10 -18 i AH unders(Z)gelsen pa fysiske pavirkninger i 2030, hvilket svarer
til en reduktion pa 84, 7 %.
Det forstas efterf(Z)lgende, at der fra central side (Z)nskes en ensartethed i kommunikation af reduk
tionsmal. Herved vii branchens formulerede mal om reduktion i andele fra 10 -18 omsa:!ttes til
reduktion i gennemsnitscore.
Pa flere sa:!t vii det va:!re bade uheldigt og demotiverende for den flotte brancheproces, der ligger
forud for malfastsa:!ttelsen, og det skaber lidt forvirring, at opgaven med at formulere branchemal
som udgangspunkt blev lagt ud til brancherne for derefter at blive harmoniseret centralt.
Det er forstaeligt, at der nationalt ska I f(Z)lges op ud fra nogle ensartede male parame tre , men ud
adtil er det branchens og parternes (Z)nske at fastholde den formulering, som giver mening, og
hvorom der er skabt start ejerskab.
Vi har dr(Z)ftet muligheden for at anvende gennemsnitsscoren, men fandt det uhensigtsma:!ssigt
blandt andet med baggrund i:
•

Branchen skal kunne genkende sig selv i det kommunikerede.
Jf. hensigten med trepartsaftalen er reduktionsmalene blevet til via et meget ta:!t samar
bejde med branchen. Det er et reduktionsmal, der giver mening bade pa strategisk niveau i
de st(Z)rste koncerner og operationelt i AMO' erne.
Det er en malformulering som i sig selv beskriver pavirkninger og varighed meget tydeligt.
Det skaber meningsfulde, let forstaelige billeder. Et gennemsnitsmal skaber ikke samme
visuelle billede.

G

eo

fmdevareforbundet

Dansk lndustri

Branchen har taget opgaven meget alvorligt, haft en intens proces og det ville vcere yd erst
demotiverende ikke at kunne genkende den indsats og det mal i det officielle, der meldes
ud.

•

Branchemalene skal have et aktivt liv ude i AMO'erne
Deter besluttet at omdanne AH spfbrgsmalene om fysiske pavirkninger til et operationelt
vcerktfbj, som AMO'erne skal anvende i det forebyggende og systematiske arbejde. Foruden
at synliggfbre og bevidstgfbre pavirkninger og varighed af dem, far branchemalet ogsa et aktivt liv i det daglige arbejde og vii give mening helt ud til de enkelte arbejdsfunktioner.
Det er ogsa planen, at branchen vii skabe et stfbrre datagrundlang. At anvende spfbrgsmalene pa en st{brre gruppe og ffblge udviklingen tcettere end de ca. 135 respondenter, der pt
indgar i data for de ncevnte delbrancher.
At skabe et stfbrre datagrundlag giver ogsa mulighed for ffblge indsatser tcettere, malrette
og endelig vii det ogsa vedligeholde opmcerksomhed pa branchemalene og de enkelte pavirkninger.

•

Ambiticost mal der samler en branche, motiverer og beskriver mod og vilje
Det ambiti{bse mal med en reduktion pa 84, 7 % eller rettere,- at start set ingen ska I vcere
pa 10 og derover i 2030,- lader sig slet ikke udtrykke i samme grad ved at fremhceve en reduktion pa ca. 1/3 reduktion pa en gennemsnitscore.
Et mal der er sa beskrivende og ncesten selvforklarende vii samle en branche. De store vii
formodentlig lfbfte de mindre virksomheder. Nar en branche selv scetter meningsfulde mal
og som her, at branchearbejdsmiljfbudvalg og Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger er involveret, sa er forudscetningerne for at ska be resultater til stede.

Vi er bevidste om, at et fokus pa andele mellem 10-18 ikke vii tjene / vise reduktionen i spcendet
mellem 10 -18, men da malet ud i branchen bliver, at plus 10 er for meget, sa giver det mening.
Bag ved indsatsen giver det mening med en supplerende opffblgning pa gennemsnitscore. Blot er
{bnsket, at det, der kommunikeres eksternt, er det mal, branchen har formuleret.

Med venlig hilsen

For DI - Dansk lndustri

For F0devareforbundet- NNF

;0~11~
Per Hansen
Forbundskonsulent
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Branchemål, trepartspuljen - mejeribranchen
Mejeriindustrien, BAU Jord til bord (BFA5) har i processen for at fastsætte reduktionsmåltal for” Færre skal
udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen” konsulteret arbejdsmiljøudvalg, organisationer og
virksomheder inden for mejeribranchens område.
Det skal bemærkes, at datagrundlaget for fastsættelsen af reduktionsmåltal er fastsat ud fra meget få
respondenter for hele branchen. Samtidig er der ikke datagrundlag der understøtter eksplicit hvilke
problemområder der fremstår som særlige udfordringer i mejeribranchen i forhold til udsættelse for farlig
kemi på arbejdspladsen.
Reduktionsmål for mejeribranchen
Samlet set finder Mejeriindustrien, BAU Jord til bord (BFA5) at et realistisk og ambitiøst reduktionsmåltal
for ”Færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen” inden for Mejeribranchens del af ”Nærings- og
nydelsesmidler” vil være at:
10 pct. færre af respondenter i pågældende branche i Lønmodtagerundersøgelsen i 2030 end ved
baselinemålingen skal score så højt, at de indgår i indeks for lønmodtageres rapportering i
Lønmodtagerundersøgelsen.
Mejeriindustrien, BAU Jord til bord (BFA5) bemærker, at reduktionsmåltallet er baseret på, at alle aktører
arbejder fokuseret på forebyggelse af udsættelse for farlig kemi på arbejdspladsen inden for
branchegruppen.

Aktivitetsskema inkl. branchemål landbrug og skovbrug
Aktivitet

Årsplan (§ 31)

Område
Titel og aktivitetsnr.
BFA 5 og AT

Indsats til forebyggelse af ulykker og eksponering af kemi, JAU
BFA nr. J-N21-1, AT nr. 21FN1

Tilskudsår

2021

Partskonsulent

Anne Marie Hagelskjær Smit/Jesper Lund Larsen

Periode (år)

2021-2022-2023

Brancherne i jordbrug, skovbrug, landbrug og gartneri er karakteriseret
ved mange mindre virksomheder, som er spredt ud over hele Danmark.
Det kræver mange ressourcer, når kravet er, at indsatsen skal være i
direkte kontakt med virksomhederne. For at sikre en økonomisk holdbar
prioritering af midlerne i forhold til planlægning af logistik og timeforbrug
forventes den direkte virksomhedskontakt først at være tilendebragt ved
udgangen af 2022 og evaluering/afrapportering kan derfor først finde
sted i 2023. Projektet afsluttes i 2023. Det tilstræbes, at de egentlige
virksomhedsrettede aktiviteter er afsluttet i 2022.
Planlagt indhold år 1
(§ 31, stk. 1, nr. 2)

Udarbejdelse og etablering af koncepter for direkte kontakt med
virksomheder:

Virksomhedsbesøg – Den årlige arbejdsmiljødrøftelse – med
udgangspunkt i virksomhedens egne mål – arbejdsmiljøfagligt
rejsehold/team/konsulent
Målgruppe: virksomheder med AMO eller virksomheder, som burde have
AMO (10 ansatte eller 5 ansatte på udearbejdspladser)
Hot-line bemanding for alle branchens virksomheder, uanset størrelse

Årlig redegørelse (§ 34)

Webinarer/kursusaktivitet, uanset størrelse
Kommunikation via nyhedsmail, hjemmesider og branchernes
medlemsaktiviteter (faglig information og markedsføring)
Supplerende:
Inddragelse af undervisning/undervisningsmateriale på
erhvervsuddannelsesskoler, landbrugsskoler, AMU-aktiviteter
Erfagrupper med repræsentation af både ledelsesside og
medarbejderside
Virksomhedsforlagte aktiviteter med deltagelse af
virksomhedsejere/ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter/medarbejdere

Planlagt indhold for
år 2 og 3 (§ 31, stk. 1,
nr. 2, og stk. 3-4)

2022
Iværksættelse af direkte virksomhedskontakt ved gennemførelse af
udviklede koncepter for:

Virksomhedsbesøg – Den årlige arbejdsmiljødrøftelse – med
udgangspunkt i virksomhedens egne mål – arbejdsmiljøfagligt
rejsehold/team/konsulent
Målgruppe: virksomheder med AMO eller virksomheder, som burde have
AMO (10 ansatte eller 5 ansatte på udearbejdspladser) min. 50
virksomhedsbesøg
Hot-line bemanding for alle branchens virksomheder, uanset størrelse

Webinarer/kursusaktivitet, uanset størrelse
Kommunikation via nyhedsmail, hjemmesider og branchernes
medlemsaktiviteter (faglig information og markedsføring)
Udbredelse af erfaringer på konkrete løsninger i brancherne f.eks. fra
virksomhedsbesøg
Supplerende:
Inddragelse af undervisning/undervisningsmateriale på
erhvervsuddannelsesskoler, landbrugsskoler, AMU-aktiviteter
Erfagrupper med repræsentation af både ledelsesside og
medarbejderside
Virksomhedsforlagte aktiviteter med deltagelse af
virksomhedsejere/ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter/medarbejdere
Løbende evaluering af aktiviteter i 2022.
2023
Afslutning, evaluering og afrapportering
Mål for aktiviteten
(§ 31, stk.1, nr. 3)

•

Arbejdsulykker:
Styrkelse af en stærk sikkerhedskultur på arbejdspladserne –
færre skal udsættes for arbejdsulykker Ambitionen med målet er,
at arbejdspladserne arbejder aktivt for en høj grad af sikkerhed
og en stærk sikkerhedskultur, og at lønmodtagere oplever et godt
sikkerhedsklima på arbejdspladsen. Det er med henblik på, at

betydeligt færre beskæftigede kommer til skade i ulykker på
arbejdet.
Det er målet at gennemføre min. 50 virksomhedsbesøg med
fokus på ulykker og opsamle viden fra denne aktivitet til
udbredelse blandt branchernes virksomheder generelt.
Udbrede ideer til konkrete løsninger på arbejdsmiljøproblemer,
der medfører ulykker i brancherne. Det er målet, at mindst 1000
virksomheder får kendskab til ideerne. Det kan være ved kontakt
til virksomhederne på virksomhedsforlagte
aktiviteter/erfagrupper, webinarer eller hotline.

•

Kemisk arbejdsmiljø:
Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for
farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen. Ambitionen med
målet er, at arbejdspladser, hvor der arbejdes med farlig
kemi/biologisk materiale, arbejder aktivt med at forebyggelse, og
at lønmodtagere oplever at udsættelse for farlig kemi og/eller
biologisk materiale i deres arbejde forebygges. Dette med henblik
på, at færre beskæftigede eksponeres for farlig kemi eller
organisk materiale.
Det er målet at gennemføre min. 50 virksomhedsbesøg med
fokus på kemi og opsamle viden fra denne aktivitet til udbredelse
blandt branchernes virksomheder generelt.
Det er målet, at mindst 1000 virksomheder får kendskab til mere
sikker håndtering af farlig kemi og/eller biologisk materiale
efterfølgende. Det kan være kontakt til virksomhederne gennem

virksomhedsforlagte aktiviteter/erfagrupper, webinarer eller
hotline.
Hvordan målet opnås
(§ 31, stk.1, nr.3)

At aktiviteterne er arbejdspladsnære i direkte kontakt med de
konkrete arbejdspladser med udgangspunkt i vejledning
målrettet arbejdspladsernes oplevede behov.
Der etableres en konsulenttjeneste til gennemførelse af
virksomhedsbesøg og andre virksomhedsrettede aktiviteter.
Der etableres en hotline til rådgivning kombineret med
udbredelse af materialer gennem organisationernes
kommunikationsplatforme og virksomhedsforlagte aktiviteter.

Effektmål og
evaluering (§ 31,
stk.1, nr. 4)

Det er målet at nedbringe antallet af ulykker inden for
brancherne: Landbrug, skovbrug, gartneri/planteskole og
anlægsgartneri.
Ved evaluering tages udgangspunkt i det aktuelle ulykkesniveau
på virksomhederne før gennemførelse af virksomhedsbesøg.
Det langsigtede mål er reduktion af anmeldte arbejdsulykker på 10 % i
2030. Det bemærkes, at der især i landbruget er en underrapportering
(mørketal) på ca. 50 pct. ifølge div. arbejdsmiljøforskning – se f.eks.
https://www.arbejdsmedicin.rm.dk/om-os/nyheder/2012/for-faarbejdsulykker-anmeldes/. I landbruget kører aktuelt kampagner for at få
flere til at anmelde ulykker. Disse sideløbende aktiviteter kan derfor få
den virkning, at effekten af andre indsatser ikke tydeligt kan aflæses i de
nationale statistikker.
Det er målet, at færre lønmodtagere udsættes for farlig kemi eller
organisk materiale i deres arbejde. (Landbrug, anlægsgartneri)
Ved evaluering tages udgangspunkt i virksomhedernes
standarder føre gennemførelse af virksomhedsbesøg.

Det langsigtede mål er, at reducerer antallet af lønmodtagere der
bliver udsat for farlig kemi med 10%, med andre ord, at 10 pct.
flere medarbejdere arbejder sikkert med farlig kemi eller farligt
organisk materiale (f.eks. gylle).
Evaluering sker endvidere ved opfølgning på antal
virksomhedskontakter:
(Survey/skema og registrering ved telefonisk kontakt – hotline)

Deltagelse af andre
branchefællesskaber
og øvrige arbejdsmiljøaktører (§ 31,
stk.1, nr. 5 og stk. 2)
Tværgående aktivitet
(§ 31, stk. 1, nr. 6, og
stk. 2)
Samlet budget for
aktivitet for alle år (§
31, stk.1, nr. 7)
Budget for aktiviteten
fordelt på år 1, år 2
og år 3 (§ 31, stk.4)

2.367.500

2021: 789.000 (organisering, planlægning og udvikling og opstart)
2022: 1.578.500 (gennemførelse og løbende evaluering)
2023: Afslutning og afrapportering

Emne: ulykker, Kemi,
Ergonomi, Psykisk
arbejdsmiljø

Ulykker og kemi

