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Corona, indførsel af nye regler, gældende regler, 
kontrolforanstaltninger

Mangel på værnemidler

Således blev sygeplejersker og læger på sygehuse først 
anbefalet af bruge FFP3-maske, der giver den optimale 
beskyttelse ved nær kontakt med alvorligt syge Covid-
19-patienter. Retningslinjen blev ændret den 24. marts 
til også at omfatte den knapt så beskyttende FFP2-
maske
En ændring, der bl.a. skyldtes, at det var svært at 
skaffe nok FFP3-masker3 timer?





Hvad må arbejdsgiveren
1. september 2021
Ansvar 
Som arbejdsgiver har du ansvaret for, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig 
adfærd overholdes.

Test
Du kan som arbejdsgiver kræve, at dine ansatte bliver testet for coronavirus/covid-19. Du skal dog kunne begrunde 
kravet ud fra et hensyn om at begrænse smittespredning, eller at det har væsentlig betydning for virksomhedens 
drift.

Spørg ind til ansatte om smitte mm
Du må gerne spørge dine ansatte, om de er smittet med eller udviser symptomer på coronavirus/ covid-19, hvis det har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden 
ved det pågældende arbejde. Det er dit ansvar løbende at kortlægge, om der er risiko for, at dine ansatte kan blive udsat for smitte. I den forbindelse kan det være 
relevant for dig at vide, om ansatte, der udviser symptomer, er syge med coronavirus/covid-19.

Stille strengere krav end lovgivningen forlanger



AT-vejledning D.2.14-2 om vaccination af personer, 
der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

Hvor der er særlig fare for smitte, fastsætter arbejdsmiljølovgivningen, at der 
skal træffes foranstaltninger herimod. Ud fra denne bestemmelse forlanger 
Arbejdstilsynet følgende:

Personer skal vaccineres effektiv mod ……………………..

Personer, der af helbredshensyn, religiøse grunde e.l. ikke ønsker at lade sig 
vaccinere, må ikke beskæftiges ved det pågældende arbejde.

Vaccinationerne skal dokumenteres.



Forebyggelse fremover?



AMOs rolle ved forebyggelse og restriktioner

Arbejdsgiveren skal inddrage medarbejderne i arbejdet med at forebygge og håndtere coronasmitte
og andre coronarelaterede arbejdsmiljøproblemstillinger. 

Og hvis arbejdspladsen har en arbejdsmiljøorganisation, skal denne inddrages. 

Det skyldes, at forebyggelse af coronasmitte er en opgave på lige fod med andre arbejdsmiljøopgaver.



Generel inddragelse af AMR hvor står det 1/2

• AT-bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1181

• AT-vejledning Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 

ansatte F.3.2

• AT-bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning 96

• Bekendtgørelse om arbejdets udførelse AT bek. Nr. 1234
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Generel inddragelse af AMR hvor står det 2/2

• AT-vejledning Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 
ansatte F.3.2

AMO skal deltage i planlægningen af ny produktion og nye ydelser og ændringer i den eksisterende, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder fx, 

hvis virksomheden skal udvides eller bygges om 

hvis der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler 

hvis der skal indføres ny teknologi 

hvis der skal indkøbes og bruges ikke tidligere anvendte stoffer og materialer 

hvis nye eller ændrede arbejdsgange, -processer og -metoder skal indføres. 

AMO skal ved planlægningen medvirke til at sikre, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav. AMO skal i 
den forbindelse også medvirke til at sikre, at der ved arbejdets udførelse tages hensyn til den enkelte ansattes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger
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Generel inddragelse af TR hvor står det 1/2

Samarbejdsaftalen LO/DA

1. Samarbejdets mål og midler

2. Information og høring

3. Samarbejdsudvalget
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Generel inddragelse af TR hvor står det 2/2

Samarbejdsaftalen LO/DA
2. Information og høring

• Informationen skal rettes mod såvel den enkelte medarbejder som mod grupper af medarbejdere. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, at synspunkter, ideer og forslag fra 
medarbejderne kan indgå i beslutningsgrundlaget. 

• Det påhviler virksomhedens ledelse - med henblik på arbejdet i samarbejdsudvalget - løbende at informere udvalget om virksomhedens:

• økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordre- og markedssituationen samt produktionsforhold

beskæftigelsesforhold
- større ændringer og omlægninger bl.a. i anvendelse af ny teknologi i produktionen og administrationen, herunder i datamaskinbaseret teknologi og systemer.
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Hvornår skal en arbejdsskade anmeldes?
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Uge 40 – 10.089 anmeldte arbejdsskader relateret til covid-19



Fra Arbejdstilsynets hjemmeside
Når en medarbejder kommer til skade ved en ulykke i forbindelse med sit arbejde, skal du som arbejdsgiver 
anmelde ulykken.

Du har som arbejdsgiver pligt til at anmelde en arbejdsulykke:
• hvis den medfører, at personen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere udover 

tilskadekomstdagen. Anmeldelse skal ske senest 9 dage fra første fraværsdag jf. arbejdsmiljøloven

og/eller

• hvis den kan medføre ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven (fx erstatning for varigt mén eller 
tabt erhvervsevne). Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter ulykkesdagen

og/eller

• hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang senest på 5-ugers dagen efter 
ulykken jf. arbejdsskadesikringsloven.
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Arbejdsfordeling 
for 3F og HK privat
2020-2021
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Frokost



AMO/AMR SU/TR

Ledelse

Samarbejde

Samarbejde mellem AMR & TR



• Corona:  
• Misbrug:
• Værnemidler:
• Kontrolforanstaltninger: 
• Andet: 

Spørgeskema og svar  
Hvem Hvordan 

Ledelsen, TR, AMR Meldt ud, orientering, 
SU, AMO/AMU

Ledelsen, TR/AMR, SU, AMO

Ledelsen, TR, AMR SU, AMO/AMU, 

Ledelsen, TR, AMR SU, AMO

Ledelsen, TR SU, AMO



Spørgeskema og svar  

• Corona:  

Kommentar 

• Ledelsen har taget alle beslutninger vedr. 
Corona

• AMR + TR; har været involveret i alle 
drøftelser

• Der har under hele Corona pandemien 
været møder og opdateringer og ledelsen, 
AMR og TR

• Efter corona har AMR og TR holdt møde 
med ledelsen på skift hver anden uge

• Fra januar 2021 eget testcenter 



Hvilke andre arbejdsmiljøemner ville være 
oplagt at samarbejde om?



Gruppearbejde



Gruppearbejde
Del jeres erfaringer om samarbejde med gruppen
Vær nysgerrig og stil uddybende spørgsmål til 
hinanden
Skriv ned på plancherne i grupperummene. Skriv 
gruppe nr. på
Hæng dem op i plenumlokalet
Husk hyg og pause, og læs de andre gruppers 
erfaringer
Ses kl. 15:30



Efter gruppearbejde

LÆS DE ANDRES GRUPPERS ERFARINGER
FÅ EVT. UDDYBET DEM

TAG BILLEDER AF PLANCHERNE



Emner som AMR & TR kan samarbejde om?



Tak for i dag
Kom godt hjem 


	GIMKs arbejdsmiljøkonference om�”Corona – Samarbejde - Kontrolforanstaltninger”�7. – 8. oktober 2021
	Program torsdag
	Program fredag
	Corona, indførsel af nye regler, gældende regler, kontrolforanstaltninger
	Dias nummer 5
	Hvad må arbejdsgiveren
	AT-vejledning D.2.14-2 om vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand
	Forebyggelse fremover?
	AMOs rolle ved forebyggelse og restriktioner
	Generel inddragelse af AMR hvor står det 1/2
	Generel inddragelse af AMR hvor står det 2/2
	Generel inddragelse af TR hvor står det 1/2
	Generel inddragelse af TR hvor står det 2/2
	Hvornår skal en arbejdsskade anmeldes?
	Fra Arbejdstilsynets hjemmeside
	Dias nummer 16
	Arbejdsfordeling for 3F og HK privat�2020-2021��
	Frokost
	Dias nummer 19
	Spørgeskema og svar  
	Spørgeskema og svar  
	Hvilke andre arbejdsmiljøemner ville være �oplagt at samarbejde om?
	Gruppearbejde
	Gruppearbejde
	Efter gruppearbejde
	Dias nummer 26
	Program fredag
	Dias nummer 28



