
Vi tilbyder et gratis besøg og gennemgang af  
arbejdsmiljøet på jeres virksomhed med udgangs-
punkt i jeres ønsker og behov.

Sammen gennemgår vi jeres arbejdsplads, efter-
fulgt af en snak om arbejdsmiljøarbejdet hos jer.

Herefter får I inspiration, materialer og ideer til  
det videre arbejde. Der kan være store økonomiske 
besparelser i at sikre, at I er ajour i forhold til  
lovgivningen.

Formålet med besøget er, at I selv kan arbejde  
videre med at optimere arbejdsmiljøet i jeres  
virksomhed.

I trepartsaftalen fra 2020 er der sat nye nationale 
mål for arbejdsmiljøindsatsen. Disse er relevante 
for jer at kende til:

• Arbejdsulykker – en stærk sikkerhedskultur, 
hvor færre udsættes for arbejdsulykker.

• Kemisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for 
farlig kemi. Der skal arbejdes med at forebygge 
efter STOP-princippet.

• Ergonomisk arbejdsmiljø – færre udsættes for 
væsentlige fysiske belastninger.

• PSYK – færre skal opleve ubalance mellem  
høje krav og lav indflydelse. Færre skal udsættes 
for vold eller trusler.

Arbejdsmiljø i  
industrien  
Gratis besøg af konsulenttjenesten

Vores konsulenttjeneste består af 6 konsulenter, der udfører opsøgende arbejdsmiljøarbejde  
målrettet industriens virksomheder.

Hvert hold består af en arbejdsgiver- og  en arbejdstagerrepræsentant.



Slagterier (fjer og fisk)
Metal og maskiner
Vand, kloak og affald  
(undtagen indsamling  
af affald)

Nærings- og  
nydelsesmidler 

Slagterier (fjer og fisk)
Metal og maskiner

Installation og reparation 
af maskiner
Metal og maskiner

Ulykker Kemisk arbejdsmiljø Ergonomisk arbejdsmiljø PSYK: Ubalance i opgaver,  
indflydelse og udviklings- 
muligheder

Brancher og emner i BFA Industri

Vil I vide mere eller ønsker besøg,  
så kontakt: 

DI  
 Konsulenttjeneste@di.dk 

TEKNIQ Arbejdsgiverne  
 arbejdsmiljo@tekniq.dk

CO-industri  
 arbejdsmiljokonsulent@co-industri.dk

(skriv ”Konsulenttjeneste” i emnefeltet)

Deltagende organisationer er:
 
CO-industri 
Dansk El-forbund 
Dansk Metal 
Dansk Mode & Textil 
DI 
Fødevareforbundet NNF Grakom 
HK Privat 
Lederne 
TEKNIQ Arbejdsgiverne 
Teknisk Landsforbund 
3F Industrigruppen 

Sammen skaber vi handling og gode løsninger i arbejdsmiljøarbejdet
Vi udbreder kendskabet til BFA Industri materialer 
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