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Nyttige link
Link dig direkte til de ønskede hjemmesider ved at klikke på det blå link.

Arbejdsmiljøarbejdet
Sæt spot på arbejdsmiljøet			

www.amr.dk

Arbejdsmiljøaktører
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 		
www.aes.dk
Arbejdsmedicinske klinikker 			
www.arbejdsmiljoviden.dk
Arbejdsmiljøankenævnet 				www.arbejdsmiljoeklagenaevnet.dk
Arbejdsmiljøbutikken 				www.ambutikken.dk
Arbejdsmiljøforskningsfonden 			
www.at.dk
Arbejdsmiljørådet 				www.amr.dk
Arbejdsmiljørådgivere (Find en arbejdsmiljørådgiver) www.arbejdstilsynet.dk
Arbejdsmiljørådgiverne				www.bamr.dk
Arbejdstilsynet 					www.at.dk
BAU Transport & Engros 				
www.bautransportogengros.dk
Beskæftigelsesministeriet 			
www.bm.dk
BFA Bygge og anlæg 				
www.bfa-ba.dk
BFA Finans					www.bfahandelfinanskontor.dk
BFA Handel 					www.bfahandel.dk
BFA Industri 					www.bfa-i.dk
BFA Kontor 					www.bfakontor.dk
BFA Service - Turisme 				
www.bar-service.dk
BFA Velfærd og Offentlig administration		
www.arbejdsmiljoweb.dk
BFU Jord til bord 				
www.baujordtilbord.dk
EU, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 		
www.osha.europa.eu
Foreningen for virksomhedernes
arbejdsmiljøprofessionelle			
www.arbejdsmiljonet.dk
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Det www.arbejdsmiljoforskning.dk
Videncenter for Arbejdsmiljø 			
www.arbejdsmiljoviden.dk
Arbejdsmiljøvejvisere
Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere 		

www.at.dk

Arbejdspladsbrugsanvisning
At-vejledning C.0.11 				

www.at.dk

Arbejdspladsvurdering
Arbejdstilsynet 					www.at.dk
Arbejdsskader
Anmeldelse af ulykker, EASY 			
www.virk.dk
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Brand
Beredskabsinformation 				www.beredskabsinfo.dk
Beredskabsstyrelsen 				www.brs.dk
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 		
www.brandogsikring.dk
Byggeri
BFA Bygge og anlæg 				
Byggeproces og Arbejdsmiljø 			
Byggeriets arbejdsmiljøbus 			
Samarbejdet på byggepladsen 			
Videntjenesten om arbejdsmiljø for
bygherrer og rådgivere				
CSR (Corporate Social Responsibility)
Online værktøj til ansvarlig leverandørstyring
Rapporteringskravet om samfundsansvar 		

Branchefælleskab
er
og Branchearbejd
smiljøudvalg.
Se BFA og BFU

www.bfa-ba.dk
www.byggeproces.dk
www.bam-bus.dk
www.bygsam.dk
www.bam-bus.dk
www.csrkompasset.dk
www.samfundsansvar.dk

Ensidigt gentaget arbejde
At-vejledning D.3.2				www.at.dk
Forandringer
Forandringer på arbejdspladsen 			
Forandringer og forandringsprocesser 		
Ledelse og organisering/forandringer 		
Videncenter for arbejdsmiljø 			

www.kl.dk
www.at.dk
www.arbejdsmiljoweb.dk
www.skabgodeforandringer.dk

Forebyggelse
Arbejdsmiljøvejvisere 				www.at.dk
Forebyggelsesprincipper, Arbejdets udførelse
www.at.dk
Foreninger
ArbejdsmiljøNET
(Virksomhedernes arbejdsmiljøprofessionelle)
www.arbejdsmiljonet.dk
Arbejdsmiljørådgiverne 				www.arbejdsmiljoraadgiverne.dk
Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) 		
www.nyt-om-arbejdsliv.dk
IDA Arbejdsmiljø 				
www.ida.dk
Forflytning
Forflytning 					

www.forflyt.dk

Forskning
CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse
Dublin Instituttet 				
Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU) 		
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Det
Statens Byggeforskningsinstitut 			

www.casa-analyse.dk
www.eurofound.europa.eu
www.eea.europa.eu/da
www.arbejdsmiljoforskning.dk
www.sbi.dk

Graviditet og amning
BFA Vejledning 					www.bfa-service.dk
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Indeklima
Arbejdstilsynet temaside 				
www.at.dk
Indeklima 					www.indeklimaportalen.dk
Kemikalier
Farlige stoffer (Bygge og Anlæg) 			
www.styrpaastofferne.dk
Giftlinjen 					www.giftlinjen.dk
Hud og håndproblemer 				
www.sund-hud.dk
Miljø- og Fødevareministeriet			
www.mst.dk
REACH, registrering og oplysninger om kemikalier www.arbejdstilsynet.dk
Kompetenceudvikling
Kommuner og regioner 				
Statens Center for
Kompetence- og Kvalitetsudvikling		

www.forhandlingsfaellesskabet.dk
www.kompetenceudvikling.dk

Ledelse
BFA Velfærd og Offentlig administration		
www.arbejdsmiljoweb.dk
Ledelse i kommuner og regioner 			
www.vpt.dk
Lederens trivsel 					www.arbejdsmiljoweb.dk
Lederne 					www.lederne.dk
Væksthus for ledelse 				
www.lederweb.dk
Love, bekendtgørelser, lovforslag
Arbejdstilsynet 					www.at.dk
EU-lovgivning 					www.eur-lex.europa.eu
Retsinformation 					www.retsinformation.dk
Materialer om arbejdsmiljø
Bøger, pjecer og materialer om arbejdsmiljø

www.ambutikken.dk

Mobning
Arbejdstilsynets hotline 				
Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! 		
Videncenter for arbejdsmiljø 			

www.arbejdstilsynet.dk
www.voksenmobningnejtak.dk
www.forebygmobning.dk

Muskel-skelet
Videncenter for arbejdsmiljø 			

www.jobogkrop.dk

Nano-sikkerhed
Dansk Center for Nanosikkerhed 			

www.nfa.dk

Natarbejde
BFA Industri 					www.bfa-i.dk
BFA Velfærd og Offentlig administration		
www.arbejdsmiljoweb.dk
PC- og skærmarbejde
Arbejdstilsynets branchevejledning om PC		
www.at.dk
Informationsportal om museskader 		
www.museskade.dk
BFA Kontor 					www.bfakontor.dk
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Portaler
Borgernes adgang til det offentlige 		
”Den åbne dør til sundhed” 			
Underviserportalen, FiU 				
Virksomheders adgang til det offentlige 		

www.borger.dk
www.sundhed.dk
www.lo.dk
www.virk.dk

Psykisk arbejdsmiljø
Det Sociale Netværk 				
www.psykisksaarbar.dk
En-af-os kampagne 				
www.en-af-os.dk
Guldkorn 					www.arbejdsmiljoviden.dk
Håndbog om psykisk arbejdsmiljø 		
www.at.dk
Psykisk arbejdsmiljø/NFA’s spørgeskema 		
www.arbejdsmiljoforskning.dk
Stop stress - skab trivsel i fællesskab 		
www.vpt.dk
Stress						www.stressfrihverdag.dk
Sundt arbejdsliv					www.etsundtarbejdsliv.dk
Vold 			 			www.vold-som-udtryksform.dk
Rummelige arbejdsmarked
Fleksjob 					www.cabiweb.dk
Indvandrere og nydanskere 			
www.cabiweb.dk
Rygning
Arbejdstilsynets regler 				
Kræftens Bekæmpelse 				

www.arbejdstilsynet.dk
www.rygning.com

Stikskader
Stikskader på sygehuse 				

www.stikboksen.dk

Støj
Støj i skoler og daginstitutioner mv. 		

www.stojweb.dk

Sundhed
Projekt Sund Arbejdsplads 			
Danmarks offentlige sundhedsportal 		
Sund krop (arbejdsmiljoweb.dk) 			

www.sundarbejdsplads.dk
www.sundhed.dk
www.kropogkontor.dk

Sygefravær
Arbejdstilsynet temaside				www.at.dk
CABI - Center for Aktiv Beskæftigelses Indsats
www.cabiweb.dk
Virksomheder (portal) 				
www.virk.dk
Tidsskrifter
Magasinet ”Arbejdsmiljø” og ”Mit arbejdsmiljø”
Tidsskrift for Arbejdsliv 				

www.mitarbejdsmiljo.dk
www.nyt-om-arbejdsliv.dk

Trivsel
Fra stress til trivsel (Videncenter for Arbejdsmiljø) www.frastresstiltrivsel.dk
Lederens trivsel 					www.arbejdsmiljoweb.dk
Social kapital 					www.arbejdsmiljoviden.dk
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Uddannelse
Udbydere af arbejdsmiljøuddannelser 		

www.at.dk

Ulykkesundersøgelse
Arbejdstilsynet (Instruks for tilsynsførende)

www.arbejdstilsynet.dk

Undervisnings- og børnemiljø
Børnemiljø 					www.dcum.dk
Undervisningsmiljø 				www.dcum.dk
Unge under 18 år
Information om unges arbejdsmiljø 		

www.ungmedjob.dk

Vold
Socialt Udviklingscenter 				
Videncenter for Arbejdsmiljø 			
Vold som udtryksform 				

www.sus.dk
www.forebygvold.dk
www.voldsomudtryksform.dk

Værnemidler
Brancheforening for personlige værnemidler

www.bpa-dk.dk

Økonomi
Arbejdsmiljø set med
virksomhedsøkonomiske briller 			

www.lo.dk

Nyttige apps
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Navn på app

Emne				

Alarm

Direkte kald til alarmcentralen. 1-1-2

BAR

Materialer fra BAR Bygge & Anlæg
Vi modtag
er gerne
oplysning
er om and
re nyttige
apps til b
rug i arbe
jdsmiljøe
info@arbe
t.
jdsmiljoe
forlaget.d
k

Buller

Vejledende måling af støj

Howdy

Sundhed og fitness

Job & krop

Vejledning om balance mellem job og krop

LuxMeter

Om måling af lys

Løftetjek

Arbejdstilsynets vejledning om vurdering af løft

Safety Observer

Måling af sikkerhedsniveauet på en arbejdsplads

