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Supplerende arbejdsmiljøuddannelser                                                             
inden for psykisk arbejdsmiljø 
 
Ud over den obligatoriske uddannelse på 22 timer skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøud-
dannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO).  
 
Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt to dages supplerende uddannelse.  
 
Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren 
tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed. 
 
Formålet med den supplerende uddannelse skal være at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompe-
tencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.  

 
Disse kurser kan afholdes for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer på virksomheden. Virksomheden kan med 
fordel lade flere interesserede medarbejdere deltage herunder samarbejdsorganisationens medlemmer, da det kan få 
den nye viden og nye holdninger til at sprede sig hurtigere i virksomheden. Flere mindre virksomheder kan gå sammen 
om et kursus. Kurserne kan også tilbydes som åbne kurser. 
 

Nr. Emne Supplerende arbejdsmiljøuddannelser - Indhold Varigheden 
aftales 

Psykisk arbejdsmiljø 

17 Samarbejde og 
trivsel 

Der indgår følgende emner i kurset:  

 Samarbejde og trivsel – hvorfor er det vigtigt at fokusere på? 

 Symptomer i virksomheden 

 Årsager  

 Det kan du gøre som medarbejder 

 Det kan virksomheden gøre  

 Kom i gang eller kom videre med det psykiske arbejdsmiljø    
 

1 – 2 dage 

18 Stor arbejdsbe-
lastning 

Der indgår følgende emner i kurset:  

 Stor arbejdsbelastning – hvorfor er det vigtigt at fokusere på? 

 Symptomer i virksomheden 

 Årsager  

 Det kan du gøre som medarbejder 

 Det kan virksomheden gøre  
Kom i gang eller kom videre med det psykiske arbejdsmiljø   

1 – 2 dage 

19 Konflikter Der indgår følgende emner i kurset:  

 Konflikter – hvorfor er de vigtige at fokusere på? 

 Symptomer i virksomheden 

 Årsager  

 Det kan du gøre som medarbejder 

 Det kan virksomheden gøre  
Kom i gang eller kom videre med det psykiske arbejdsmiljø   

1 – 2 dage 

20 Mobning og om-
gangstone 

Der indgår følgende emner i kurset:  

 Mobning og omgangstone – hvorfor er det vigtigt at fokusere på? 

 Symptomer i virksomheden 

 Årsager  

 Det kan du gøre som medarbejder 
o Som udsat for mobning 
o Som vidne til mobning 

1 – 2 dage 

http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X2
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X3
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X4
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X5
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X2
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X3
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X4
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X5
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X2
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X3
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X4
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X5
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X2
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X3
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X4


 2 

 Det kan virksomheden gøre  
Kom i gang eller kom videre med det psykiske arbejdsmiljø   

21 Stress Der indgår følgende emner i kurset:  

 Stress – hvorfor er det vigtigt at fokusere på? 

 Symptomer i virksomheden 

 Årsager  

 Det kan du gøre som medarbejder 

 Det kan virksomheden gøre  
Kom i gang eller kom videre med det psykiske arbejdsmiljø   

1 – 2 dage 

22 Vold Kom volden i forkøbet - erfaringer, konkrete råd og anvisninger på, hvordan 
ledere og medarbejdere forholder sig aktivt til risikoen for at blive truet 
eller overfaldet: 

 Overblik - fælles forståelse af hvad vold er 

 Forebyggelse af voldsepisoder 
o Tekniske 
o Planlægning 
o Faglig udvikling 

 Efter en voldsepisode 

1 dag 

23 Sygefravær Der indgår følgende emner i kurset:  

 Sygefravær – hvorfor er det vigtigt at fokusere på? 

 Symptomer i virksomheden 

 Årsager  

 Det kan du gøre som medarbejder 

 Det kan virksomheden gøre  

1 – 2 dage 

24 Kom i gang med 
psykisk arbejds-
miljø 

Der indgår følgende emner i kurset:  

 Før I går i gang 

 Undervejs 

 Redskaber til at komme i gang med det psykiske arbejdsmiljø 

 Redskaber til at komme videre med det psykiske arbejdsmiljø 

1 – 2 dage 

25 APV om psykisk 
arbejdsmiljø 

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Kortlægningsmetoder 

 Fra opgørelse af kortlægning til forandring 

 Opgørelse og vurdering 

 Udvælgelse af indsatsområder 

 Opstilling af handlingsplan 

 Gennemførelse af handlinger 

 Vurdering af virkning af handlingerne 
(skal måske stå under APV) 

1 dag 

26 Social Kapital Der indgår følgende emner i kurset: 

 Hvad er ’Social Kapital?’ 

 Hvornår er det givtigt at arbejde med virksomhedens sociale kapital 

 Metoder til at arbejde med Social Kapital 

 Hvordan hænger social kapital sammen med det psykiske arbejdsmiljø? 

½ - 1 dag 

27 Prioritering og 
udvikling af tids-
kulturen 

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Prioriteringsredskaber 
o For den enkelte 
o For gruppe, afdeling og virksomhed 

 Tidskulturer – forskellige muligheder i jeres virksomhed 
o Fordele og ulemper ved forskellige valg af tidsplan og tidskul-

tur 

 Metoder til forandring af prioritering og tidskultur 

1 dag 

28 Lovgivning, admi-
nistrativ praksis - 
psykisk arbejds-
miljø 

Gennemgang af arbejdsmiljøreglerne for psykisk arbejdsmiljø og hvordan 
de fungerer i praksis. 
Hvilke krav skal virksomhederne efterleve? 
Hvordan kan kravene efter AML efterleves – hvad skal der til for at det er 
nok? 
Hvad er administrativ praksis? 

½ dag 

http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X5
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X2
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X3
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X4
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X5
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X2
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X3
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X4
http://www.bar-ba.dk/samarbejde-og-trivsel/samarbejde/#X5
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Hvordan kan man anvende 

 Bekendtgørelser 

 AT – vejledninger mv. 

 Branchevejledninger 

 Arbejdstilsynets tilsynsinstrukser 
Hvordan udfører Arbejdstilsynet sit tilsyn? 

29 Arbejde i storrum Storrum, kontorlandskaber, New Office.  
De åbne kontorer har mange navne og mange forskellige udformninger. 
Mange er glade for muligheden for at arbejdet sammen og dele viden, 
mens mange andre føler sig generet af støj, forstyrrelse og det fælles inde-
klima. 
 
Kurset henvender sig til virksomheder der skal ny indrette eller som arbej-
der i storrum og indeholder følgende emner: 

 Videndeling og innovation  

 Storrumskultur  

 Indretning 

 Teamarbejde 

 Forstyrrelse og akustik 

 Ledelse af processen 

 Samarbejde 

1 dag 

 

 


