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Arbejdsmiljølovgivningen præciserer kravene til 

gennemførelse af en arbejdspladsvurdering (APV). 

En APV skal indeholde de fem faser, der er illustre-

ret i figuren, og APV’en skal gennemføres mindst 

hvert tredje år, eller når der er sket væsentlige 

ændringer i arbejdsmiljøet. 

 

Denne vejledning handler om, hvorfor og hvordan 

man kan indarbejde spørgsmål om sundheds-

fremme i APV’en. 

 I trivselsaftalen inden for KTO-området og 

Sundhedskartellet fra 2007 er der aftalt rammer for 

arbejdet med sundhed på en lang række offentlige 

arbejdspladser. De øverste medindflydelses- og 

medbestemmelsesudvalg (MED-udvalg) skal aftale 

retningslinjer vedrørende sundhed, og retnings-

linjerne skal indeholde konkrete sundhedsfrem-

meinitiativer. De arbejdspladser, som er omfattet af 

trivselsaftalen, er derfor forpligtet til at arbejde med 

sundhedsfremme på arbejdspladsen. Desuden skal 

arbejdspladserne udarbejde trivselsundersøgelser 

minimum hvert tredje år.

 På nogle offentlige arbejdspladser gennemfø-

res en samlet APV og trivselsundersøgelse. Andre 

arbejdspladser gennemfører APV og trivselsunder-

søgelse hver for sig. Denne vejledning skelner ikke 

mellem APV og trivselsundersøgelse og tager ud-

gangspunkt i, at kortlægningen bliver gennemført som 

en spørgeskemaundersøgelse. 

Sundhed i APV giver overblik
En APV kan bruges som et redskab til at fremme sund-

heden på arbejdspladsen. Hvis man indarbejder sund-

hedsspørgsmål i APV, opnår man: 

■	 	Et øjebliksbillede (en baseline) for hele organisa-

tionen, der beskriver sundheden på den enkelte 

arbejdsplads, og som kan skabe afsæt for lokale 

sundhedsfremmeinitiativer.

■	 	Mulighed for at se sammenhænge mellem ar-

bejdsmiljø og sundhed, fx mellem muskel- og 

skeletlidelser blandt kontoransatte og manglende 

bevægelse i arbejdstiden, og derved mulighed for at 

opnå synergieffekter af arbejdsmiljø- og sundheds-

indsatser.

■	 	Mulighed for at vurdere, hvor der er størst behov 

for sundhedsfremmende initiativer. Det er derved 

muligt at gå mere målrettet til værks for at fremme 

medarbejdernes sundhed. Ressourcerne kan der-

med bruges bedst muligt.

Sundhed i APV er sundhed sat i system
Det er nemt og relativt omkostningsfrit at indarbejde 

sundhedsspørgsmål i APV, fordi APV er en eksisterende 

struktur. Det giver mulighed for at arbejde med sund-

hed på en systematisk og handlingsorienteret måde, 

som bidrager til, at:

■	 	Der kommer vedvarende fokus på sundhed, da 

APV’en gennemføres minimum hvert tredje år. 

■	 	Man har mulighed for at omsætte viden fra besva-

relserne til indsatser på arbejdspladsen gennem 

de obligatoriske handleplaner og opfølgninger. 

Da handleplanerne skal udarbejdes i arbejdsmil-

jøorganisationen, er det nemmere at få opbak-

ning til sundhedsfremmende initiativer fra såvel 

medarbejdere som ledere.

■	 	Sundhed når ud til alle medarbejdere. Ved selv-

stændige målinger af medarbejdernes sundhed kan 
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det være vanskeligt at få en høj svarprocent, og 

der er ofte en tendens til, at sunde medarbejdere 

er overrepræsenterede i målingerne. 

■	 	Alle medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne ud-

dannes løbende. APV’en kan indikere, hvor der 

ikke blot er behov for sundhedsfremmeindsatser, 

men også for strukturelle tiltag som fx supple-

rende uddannelse af arbejdsmiljøorganisatio-

nen, som relaterer sig til sundhedsfremmeind-

satserne. 

Etiske overvejelser 
Man kan ikke beskæftige sig med sundhedsfremme 

på arbejdspladsen uden at sætte fokus på etik, 

fordi:

■	 	Sundhed berører både den ansattes personlig-

hed og privatsfæren, og grænsen mellem det 

private og det offentlige ændrer sig med tiden.

■	 	Den enkeltes livsstil ikke kun er et frit valg. 

■	 	Sundhedsfremme kan medføre, at nogle ansatte 

oplever stigmatisering.

■	 	Der grundlæggende er et ulige forhold mellem 

virksomheden og den ansatte. De to parter har 

forskellige interesser, også når det gælder den 

ansattes sundhed, medmindre det lykkes at 

etablere et fælles ståsted, hvor sundhedsfremme 

bliver til fordel for både virksomheden og den 

ansatte.

 

Konkrete overvejelser, inden man indarbejder 
sundhed i APV
Sundhed bør ikke indarbejdes i APV, uden at man 

i organisationen først diskuterer de etiske proble-

matikker. Desuden bør arbejdspladsen gøre sig 

følgende overvejelser:

a. Formål
■	 	Hvordan sikrer vi, at sundhed i APV hænger 

sammen med virksomhedens øvrige strategiske 

mål?

■	 	Hvad vil vi opnå med at indarbejde spørgsmål 

om sundhed i APV? Vil vi forbedre de ansattes 

sundhedstilstand? Øge trivslen? Gøre det nem-

mere at vælge sundt på arbejdspladsen? Styrke 

det sociale samvær? Opnå en synergieffekt af 

arbejdsmiljø- og sundhedsindsatsen? Eller har vi 

et helt andet mål?

Skal resultaterne af APV’en bruges til at sætte 

konkrete mål – fx at vi vil reducere procentdelen 

af rygere med 10 % på to år – eller vil vi blot følge 

udviklingen?

b. Ressourcer og opfølgning
Hvem har det konkrete ansvar for opfølgning på 

spørgsmålene om sundhed? Da sundhedsdelen ikke 

er lovpligtig, kan man vælge andre end arbejdsmil-

jøorganisationen til at følge op på sundhedsspørgs-

målene, fx de lokale samarbejdsfora eller en særlig 

sundhedsgruppe.

 Har de ansvarlige for opfølgning den nødvendige 

kompetence til at løfte opgaven? Eller har de brug 

for supplerende uddannelse og/eller materiale?

Har arbejdspladsen ressourcerne til at følge op både 

lokalt og centralt? Har de enkelte afdelinger tid til 

og mulighed for at arbejde med sundhed? Er der sat 

en ramme for opfølgning på centrale tiltag, fx sunde 

kantiner, deltagelse i motionskampagner og sund 

mødeforplejning?

Du kan læse mere om etik i vejledningen Sundheds-

fremme på arbejdspladsen – Etiske overvejelser (Sund By 

Netværket).
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c. Formidling og ejerskab
■	 	Hvem træffer den endelige beslutning om at ind-

føre sundhed i APV? Skal beslutningen træffes 

lokalt eller centralt?

■	 	Hvordan vil vi informere, og hvordan skaber vi 

engagement omkring og medejerskab til de nye 

beslutninger? Vil vi benytte os af informationsmø-

der, inspirationsmøder, nyhedsbreve, hjemmesider, 

dialogspil eller trykte vejledningsmaterialer med 

procesguider?

Sundhedsspørgsmål i APV
At sætte sundhed på arbejdspladsens dagsorden kan 

rejse nogle dilemmaer, fordi sundhed opleves som no-

get personligt for den enkelte. Det er vigtigt at foku-

sere på arbejdspladsens muligheder for at støtte den 

enkeltes sundhed og ikke på den enkelte medarbej-

ders eventuelt dårlige sundhedstilstand, da det kan 

medføre stigmatisering og udstødelse.

 Sundhedsspørgsmålene i APV’en bør derfor udfor-

mes sådan, at medarbejderne skal svare på, hvordan 

arbejdspladsen kan understøtte medarbejderne i, at 

det sunde valg er det lette valg i løbet af arbejdsda-

gen. 

 Her er en række spørgsmål, som kan gøres til en 

del af APV’en:

■	 	Er det nemt at spise og drikke sundt på din ar-

bejdsplads (har I fx frugtordning, sund kantine 

eller sund mødeforplejning)? 

■	 	Er det nemt at få motion på din arbejdsplads 

(har I fx motionsrum, motionshold eller pause-

gymnastik)?

■	 	Er det nemt at undgå tobaksrøg på din arbejds-

plads?

■	 	Tager arbejdspladsen hånd om alkohol- eller 

misbrugsproblemer?

■	 	I hvor høj grad oplever du, at din arbejdsplads 

understøtter motionsaktiviteter? 

■	 	I hvor høj grad oplever du som medarbejder, at 

det sunde valg er det lette valg?
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Denne vejledning er en del af en serie, som Sund By 

Netværket er begyndt at udgive i 2012. Med hver deres 

fokus giver vejledningerne en hjælp, når private og of-

fentlige arbejdspladser sætter sundhedsfremmende 

aktiviteter i gang. Hver vejledning giver forslag til 

spørgsmål og temaer, som bør medtænkes i tilrette-

læggelsen af indsatserne.

 Serien består foreløbig af fem vejledninger, der be-

handler sundhedsfremme på arbejdspladsen:

■	 	Certificering

■	 	Etiske overvejelser

■	 	MUS-samtalen

■	 	Arbejdspladsvurderingen (APV)

■	 	Sundhedstjek.

Målgruppen for vejledningerne
Vejledningerne retter sig mod private og offentlige 

arbejdspladser og andre, der er engageret i at rådgive 

virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. 

 Arbejdspladser, der ønsker en grundigere vejled-

ning i, hvordan man sætter sundhed på dagsordenen, 

kan have glæde af to større publikationer om emnet, 

som udkom i 2010: Sundhed og trivsel på arbejdspladsen 

(Sundhedsstyrelsen) og 9 skridt til sundhed og trivsel på 

arbejdspladsen – den gode kommunale model (Sund By Net-

værket). Disse to publikationer beskriver bl.a., hvordan 

man kan bruge sundhedsfremme strategisk i virksom-

hederne.

Arbejdspladsen er velegnet til sundheds-
fremme
En lang række undersøgelser peger på, at sundheds-

fremme på arbejdspladsen er en effektiv indsats, og 

at det er lettere at opnå adfærdsændringer, når sund-

hedsfremmeindsatserne også er strukturelle – det 

vil sige rettet mod at gøre arbejdspladsen til en sund 

ramme for de ansatte – og når indsatserne retter sig 

mod grupper, hvor kolleger kan støtte hinanden i at 

ændre sundhedsvaner. Andre undersøgelser viser, at 

danskerne gerne vil have en hjælpende hånd til at leve 

sundere, og at arbejdspladsen er et særligt velegnet 

sted til dette. Blandt virksomheder og ansatte er der 

desuden udbredt enighed om, at arbejdspladsen har et 

medansvar for at fremme et sundere liv. 

Sundhedsfremme på det strategiske  
niveau
For at sikre, at en sundhedsindsats integreres i arbejds-

pladsens liv, er det nødvendigt at løfte indsatsen til det 

strategiske niveau, hvor sundhed opfattes som en del af 

virksomhedens værdisæt og ledelsesmæssige beslutnin-

ger. De enkelte sundhedsindsatser kan således ikke stå 

alene, men skal være i tråd med arbejdspladsens politik-

ker og strategier som fx værdigrundlaget, HR-strategien, 

sundhedspolitikken, arbejdsmiljøpolitikken og andre per-

sonalepolitikker. Endelig er der også mulighed for at knytte 

indsatsen til aftaler truffet mellem arbejdsmarkedets par-

ter, fx overenskomsterne.

 At arbejde strategisk med sundhedsfremme indebærer, 

at man udarbejder mål for arbejdet med sundhedsfremme 

på arbejdspladsen, og at man hvert år evaluerer, om disse 

mål er nået. Desuden skal sundhedsfremme være en del af 

virksomhedens daglige drift.

Arbejdspladsens sunde rammer
Ud over at iværksætte tilbud, der kan hjælpe den enkelte 

til at ændre livsstil, kan arbejdspladsen gennem miljøæn-

dringer og politikker skabe rammer, der gør det nemmere 

at vælge sundt. Her er der altså tale om, at indsatsen ikke 

retter sig mod den enkelte, men i stedet mod hele organi-

sationen. En vellykket indsats på en arbejdsplads har ikke 

blot følger for de ansatte, men også for arbejdspladsen som 

sådan. 

 Arbejdet med sunde rammer kan fx omfatte: 

■	 	At vedtage en sundhedspolitik

■	 	At stille sundhedsmæssige krav til maden, der serveres i 

kantinen

■	 	At sørge for omklædnings- og badefaciliteter til ansatte, 

der cykler til arbejde

■	 	At emnet trivsel bliver et fast punkt på alle personale-

møder

■	 	At fysisk træning kan foregå (helt eller delvist) i arbejds-

tiden.

Med dette perspektiv på indsatsen bliver det muligt at 

sætte fokus på de sociale, miljømæssige og organisatoriske 

faktorer, der påvirker de ansattes sundhed og er medvir-

kende årsager til sygdom og eksklusion fra arbejdsmarke-

det.

 Inspiration om sundhedsfremme
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Sundhedsfremme på arbejdspladsen
Sundhedsfremme på arbejdspladsen er den kombine-

rede effekt af arbejdsgivers, arbejdstagers og samfun-

dets samlede indsats for at forbedre den arbejdende 

befolknings sundhed og velbefindende. Arbejdsplad-

sen kan opnå dette ved en kombination af:

■	 	Forbedret arbejdsorganisering og arbejdsmiljø

■	 	Forbedret støtte til arbejdstagernes personlige ud-

vikling

■	 	Fremme af arbejdstagernes aktive medvirken.

Gennem mange år har man i Danmark taget ud-

gangspunkt i et integreret sundhedsfremmebegreb, 

hvor sundhedsfremmeindsatsen skal indeholde 

elementer af livsstil, arbejdsmiljø og virksomhedens 

sociale ansvar. Sundhedsfremmeindsatsen skal altså 

”gå på tre ben”. De ansatte skal opleve, at der er en 

sammenhæng mellem de forskellige elementer, for at 

man opnår det optimale udbytte af en indsats. 

Livsstil
Kost, fysisk aktivitet, tobak, 

alkohol og stress

Virksomhedernes 
sociale ansvar

Fastholdelse, integration 
og seniorpolitik

Intregreret 
sundhedsfremmeindsats på 

arbejdspladsen

Arbejdsmiljø
Fysik, kemisk og psy-

kosocialt 
arbejdsmiljø


