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FORORD 
BAR Service har en stor og god tradition for at samle branchens behov for informationsind-

sats op gennem partssystemet. BAR Service har som supplement til denne indsats ønsket, at 

der på virksomhedsniveau gennemføres en afdækning af behov for informationsmaterialer 

ude i branchen. Ved at gå direkte ud i branchen opnås den fordel, at det bliver andre perso-

ner, som ytrer sig om informationsbehovet, end de som normalt får mulighed for at have 

indflydelse gennem partssamarbejdet.  

Ved at lade et eksternt konsulentfirma stå for at løse opgaven opnås samtidig, at der kom-

mer et blik udefra på behovet for informationsindsatser.  

Undersøgelsen er gennemført inden for fem delbrancher og omfatter i hovedtræk: 

 Hvilke arbejdsmiljøproblemer er der aktuelt?  

 Kendskab til eksisterende materialer og vurdering af eksisterende materialer 

 Ønsker til nye materialer – form og indhold. 

Der er gennemført fem fokusgruppeinterviews med deltagelse af følgende brancher: 

 Rengøring 

 Politi, forsvar, kriminalforsorg og vagt 

 Hotel og restauration 

 Ejendomsservice 

 Frisør, kultur og idræt. 

 

TeamArbejdsliv, oktober 2012  
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1 KONKLUSION 

Undersøgelsen bygger på fem fokusgrupper hver med 4- 12 deltagere afholdt i juni måned 

2012. Udvælgelse af fokusgruppedeltagere er foretaget af en repræsentant fra arbejdsgiver-

sekretariatet i BAR Service. 

1.1 Arbejdsmiljøforhold, hvor der er særligt behov for at udarbejde in-
formationsmaterialer inden for de næste år 

Set på tværs af de fem fokusgrupper og de deltagende brancher er der meget få ønsker til at 

få udarbejdet nye materialer, der kan dække arbejdsmiljøproblemer, som ikke er dækket af 

de eksisterende materialer. Som det fremgår senere i konklusionen, er der en del ideer til nye 

formidlingsformer, men der er ikke væsentlige huller i de arbejdsmiljøproblemer, som de 

eksisterende materialer dækker.  

Ud fra en overordnet betragtning kan man sige, at BAR Service ligesom andre BAR’er siden 

overgangen fra BSR har formået af dække branchens arbejdsmiljøproblemer godt. Hermed 

ikke være sagt, at der ikke fra tid til anden opstår nye problemer som en konsekvens af ud-

vikling i arbejdets organisering, produktionsudstyr og medarbejdernes kompetencer, men 

bredt set må de største arbejdsmiljøproblemer anses for kendte og som værende behandlet 

af BAR Service.  

Det som fremstår som udfordringer, er formidlingen af de mange udarbejdede materialer til 

AMO og medarbejdere og det gammelkendte problem med at få ledere og medarbejdere til 

at indkøbe og benytte beskyttelsesudstyr, at organisere arbejdet arbejdsmiljømæssigt for-

nuftigt etc.  

Når fokusgrupperne bliver spurgt om væsentlige aktuelle arbejdsmiljøproblemer, hvor der er 

brug for en oplysningsindsats, bliver der for en stor dels vedkommende nævnt områder, 

hvor der allerede foreligger informationer. Men der er brug for, at informationerne er kendte 

og at man arbejder efter principperne.  

Der kommer dog forslag om nye materialer frem i fokusgrupperne. Fx informationer til ny-

valgte medlemmer om hvad AMO er og hvilke opgaver, der skal løses, samt informationer 

om, hvordan man som medlem af AMO eller arbejdsmiljøprofessionel kan formidle arbejds-

miljøviden til medarbejdere. 

Frisørfaget peger på problemer med manglende brug af handsker og mangelfuld udsugning, 

selvom der foreligger informationer om, hvordan arbejdet kan tilrettelægges. Der er brug for 

et brancherettet materiale om mobning og sladder, fordi der er en forestilling om, at et 

brancherettet materiale vil blive bedre modtaget end et generelt. Videoovervågning af fri-

sørsaloner er relativt nyt og skaber utryghed hos medarbejdere. Der er brug for en pjece om 

god praksis for ledelsens anvendelse af videoovervågning. Endvidere er det et forslag, at 

arbejdsgiver får tilsendt materiale, når der skrives en elevaftale, fx ”Start et godt samarbej-

de”. 

Frisørfaget er præget af små virksomheder, hvor der ofte er for få ansatte til en egentlig 

AMO, hvorfor der kun er krav om den årlige drøftelse. Det er en særlig udfordring at nå lede-

re og medarbejdere inden for frisørfaget. 

Underholdning-Kultur føler sig godt dækket af BARets materialer og man søger i øvrigt hyp-

pigt materialer fra andre BAR. Der er mere brug for andre formidlingsformer og materialer, 

der er rettet mod unge og nyansatte. Det kan være materialer som den unge/nyansatte kan 

have med sig rundt på arbejdspladsen eller som kunne hænges op på arbejdspladsen. 
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Rengøring har et problem med ansatte, som udfører alenearbejde og især om natten. Der 

mangler information om, hvordan man bedst håndterer dette problem fx i forhold til tryg-

hedsskabende foranstaltninger fra kolleger og ledere, muligheder for alarm etc. BAR SOSU 

har et materiale om emnet, som også bør kunne anvendes på serviceområdet. Der er pro-

blemer med beskyttelse af huden og med nedslidning. Viden og hjælpemidler findes allerede 

i stor udstrækning, men det kan være svært at skabe interesse for arbejdsmiljø blandt ledere 

og medarbejdere. Rengøringsområdet efterlyser skrækkampagner, fx en plakat med billede 

af ødelagte hænder. 

Hotel og restaurant udtrykker at viden om de væsentlige arbejdsmiljøproblemer samt hjæl-

pemidler i høj grad eksisterer.  Men det kan være svært at skabe interesse for AM blandt 

ledere og medarbejdere. Fokusgruppen peger på, at materialer skal målrettes mod den spe-

cifikke situation, fx til tjenerne, med konkrete henvisninger til de problemstillinger der er i de 

konkrete job. 

I Kriminalforsorgen er det især det psykiske arbejdsmiljø, der volder problemer. Dårligt sam-

arbejde og sammenhold på afdelingerne, mobning blandt kolleger, en negativ brokke-kultur 

(som også findes i politiet). Der eksisterer tilgængelige informationer på området. Der efter-

lyses dog materialer, der er særligt rettet mod praksis og håndtering af specifikke situatio-

ner. Der savnes især hos politiet materialer om, hvad det indebærer at være arbejdsmiljøre-

præsentant, særligt rettet mod nye repræsentanter både på medarbejder- og ledelsessiden. 

Der savnes materialer og vejledninger til, hvordan man som arbejdsmiljørepræsentant kan 

formidle arbejdsmiljøviden videre til medarbejdere. 

Hos ejendomsservice er der fokus på risici og vaccinering i forbindelse med oversvømmelser. 

De eksisterende materialer er udarbejdet til spildevandsarbejdere og der er ifølge fokus-

gruppen brug for materialer skrevet direkte til ejendomsfunktionærer. Der er også brug for 

en indsats ift. konflikthåndtering mellem ejendomsfunktionærer og beboere, herunder 

håndtering af vold og trusler om vold og der er problemer med god omgangstone på ar-

bejdspladsen. Det er svært at få medarbejdere til at bruge sikkerhedsudstyr og få dem til at 

være ansvarsbevidste, når de udfører belastende eller farligt arbejde. Kort og klart materiale 

med konkrete eksempler rettet mod medarbejderen kan være en mulighed, fx en samling 

skræmmehistorier/-billeder til at illustrere og synliggøre betydningen af at bruge forskelligt 

beskyttelsesudstyr. 

I relation til af ønskerne ovenfor, giver det mening at udarbejde et generelt materiale som 

dækker hele BAR Service og for den sags skyld hele BAR området. Det handler om materialer 

rettet mod den nyvalgte leder og arbejdsmiljørepræsentant, som skal oplyse om arbejdsmil-

jøarbejdet generelt, hvilke udvalg og grupper der findes, hvad forkortelserne betyder, hvad 

arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant indeholder, men også materialer omkring, hvad det 

betyder at have et godt arbejdsmiljø og hvilke konsekvenser, der kan være ved et dårligt 

arbejdsmiljø. Det kan dog nævnes at et generelt materiale rettet mod arbejdstagersiden 

allerede findes på LOs hjemmeside NyAMR (http://www.lo.dk/ny-amr). 

I forhold til det psykiske arbejdsmiljø (fx politiet, frisører, ejendomsmedarbejdere) nævnes at 

materialer skal være forankrede i praksis og omhandle specifikke situationer indenfor de 

enkelte brancher og arbejdspladser. Dermed siges, at de eksisterende værkstøjskasser inden 

for PSYK-AM er for brede og for lidt rettet mod de specifikke problemer, som eksisterer i 

delbrancher.  

1.2 Kendskab til og anvendelse af eksisterende materialer 
På tværs af deltagergrupperne (AMR, ledere og arbejdsmiljøprofessionelle) viser det sig, at 
det er blandt de arbejdsmiljøprofessionelle, at flest kender til mange materialer fra BAR-
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service og bruger dem jævnligt. Blandt de arbejdsmiljøprofessionelle er der også eksempler 
på nogle, som søger efter materialer hos andre BAR på nettet, hvis de fx har andre faggrup-
per inde i virksomheden. De arbejdsmiljøprofessionelle er typisk formidlere af BAR materia-
ler og andre AM-materiale internt i virksomheden. 
  
Ledere og AMR kender langt mindre til materialer fra BAR Service. I nogle tilfælde kender 
ledelsesrepræsentanten betydeligt mere til AM-materialer end medarbejderrepræsentanten 
– men det gælder kun i nogle interview. 
  
Kendskabet til materialer, som er rettet mod delbrancher, er klart større end kendskabet til 
tværgående materialer (fx værktøjskasserne). Det er ikke så overraskende og det må ses 
som ønskeligt, at kendskab til materialer rettet til delbrancher er størst. Det kunne dog være 
ønskeligt, at kendskab til de tværgående materialer var større. 
  

Kendskabet til materieler rettet mod delbrancher varierer en del og der er ingen interview, 

hvor der tilnærmelsesvis er kendskab til alle de udgivne materialer. Andelsmæssigt synes der 

at være kendskab til omkring en tredjedel af materialerne rette mod delbrancher.  

Fra fokusgruppen med hotel og restauration er der kendskab til 4 materialer, fokusgruppen 

med repræsentanter fra rengøring kender til 4 pjecer/vejledninger og en værkstøjskasse, fra 

fokusgruppen med repræsentanter for ejendomsservice er arbejdsmiljøhåndbogen kendt af 

alle og der er kendskab til ’kort’ om brug af stiger.  

I fokusgruppen med politi, forsvar, kriminalforsorg og vagt var der mange deltagere og det 

var derfor umuligt at etablere et samlet overblik over kendskabet til materialer. En arbejds-

miljøkonsulent kendte til og var rigtig begejstret over flere af materialerne heriblandt: ”God 

ergonomi i tjenestebiler”, ”God ergonomi i forsvaret” og ”En værktøjskasse om foran-

dringsprocesser”. En arbejdsmiljørepræsentant fra vagtbranchen kendte til ”Branchevejled-

ning om vagters arbejdsmiljø”. 

Samlet set er der på tværs af de fem fokusgruppeinterview kendskab til mellem en tredjedel 
og halvdelen af materialerne rettet mod delbrancher mens der kun er kendskab til få af de 
generelle materialer. 
 
Blandt alle materialer var det oftest branchevejledninger og andre udgivelser om ergonomi 
samt arbejdsmiljøhåndbøger, der var kendskab til.  

1.2.1 Vurdering af eksisterende materialer 

Set på tværs at fokusgrupperne er der meget lidt kritik af indholdet af de eksisterende mate-

rialer. Dette ligger fint i forlængelse af, at langt de fleste arbejdsmiljøproblemer (aktuelt) 

vurderes som kendte og at der findes et BAR materiale som dækker de vigtigste arbejdsmil-

jøproblemer. Det konkrete kendskabet til de eksisterende materialer er samtidig ikke stort 

og få har læst materialerne for nylig. Det betyder, at holdningen i fokusgrupperne ofte har 

været, at materialerne forekommer relevante, fordi de dækker relevante arbejdsmiljøpro-

blemer i brancherne. Det lykkes ikke deltagerne at komme ned i en dybere vurdering af om 

materialet er skrevet i et sprog der matcher målgruppen, om der er tilstrækkeligt med illu-

strationer etc. Fokusgrupperne giver derfor ikke særlig meget input til vurdering af de eksi-

sterende formidlingsformer. Og den kritik der kommer af de eksisterende materialer handler 

mere om, at de skal være helt opdaterede for at målgruppen vil anvende dem, samt at mate-

rialer skal være rettet mod den enkelte delbranche, fx også hvis det er materialer om psykisk 

arbejdsmiljø (værktøskasserne). 
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Den overordnede konklusion er derfor, at der er stor tilfredshed med, at de væsentligste 

arbejdsmiljøproblemer er dækket og at der ikke er væsentlig indvendinger mod de anvendte 

formidlingsformer. 

Rengøring vurderer at nogle af de mere enkle hæfter som ”Rengøring i billeder” giver god 

instruktion for nye medarbejdere. Deltagerne kan godt lide cd-rommen ”Ren besked”, som 

de stifter bekendtskab til under fokusgruppen. De synes den er sjov og ville være god at vise 

til (nye) medarbejdere, særligt fordi den er meget visuel. De fleste synes at ”Arbejdsmiljø-

håndbogen for renhold og service” er rigtig god. 

Politi, fængselsvæsen og vagt er den fokusgruppe, hvor der er størst kritik af at materialerne 

ikke forekommer at være opdaterede. Det gælder både i forhold til udgivelsesdata, og be-

greber men også set i forhold til en omlægning fra trykte materialer til materialer som er 

tilgængelige online. Blandt de eksisterende materialer er de som bliver nævnt som særligt 

gode de som er praktisk orienteret, dvs. emnerne beskrives i en praktisk sammenhæng (fx 

God ergonomi i tjenestebiler). En AMR er meget begejstret for en ny app over Branchevej-

ledning om vagters arbejdsmiljø, der snart udkommer. 

Renovationsområdet er tilfreds med det, de har set af BARets udgivelser, særligt at der er en 
stor del af dem, der beskæftiger sig med og forholder sig til praktiske og konkrete problem-
stillinger på arbejdspladsen. De synes også de generelle materialer ser fine ud, men det næv-
nes ofte, at flere af dem er gamle og ikke er blevet opdateret længe.  

I fokusgruppen for frisør og kultur er den generelle vurdering, at materialerne er gode, pæne 

og med lækkert design. Indholdet er også rigtig fint, men det skal især for Tivoli være nem-

mere at have med rundt for den enkelte medarbejder.  

Hos Hotel og Restauration omtales de eksisterende materialer omtales som relevante og let til-
gængelige i design og sprog, men nogle opfattes som umoderne og skal derfor opdateres. Der er 
også erfaring med et APV-værktøj som generelt vurderes som rigtig godt, men som mangler bru-
gervenlighed.  

1.3 Hvilke typer af materialer, og hvilke formidlingskanaler og -former 
er der brug for i fremtiden 

Der er fortsat opbakning bag, at fx branchevejledninger, pjecer og håndbøger er vigtige ma-

terialer som skal bibeholdes. Der er ikke nogen af de eksisterende materialer og former for 

materiale, som betegnes som unødvendige. 

Det kom i nogle af fokusgrupperne frem, at trykte pjecer med grundlæggende viden og gode 

råd er nyttige, og at de kan suppleres med den sidste nye viden, de sidste nye forskningsre-

sultater, ny lovgivning og andre opdateringer og nye tiltag kan findes som supplement på 

nettet.  

Der bliver især i én af fokusgrupperne stillet spørgsmål ved det store antal trykte materialer. 

Der bliver tænkt over omkostninger ved at trykke set i forhold til begrænsede muligheder for 

at opdatere med den seneste viden og begreber. Dette peger i retning af færre fysiske mate-

rialer og flere elektroniske materialer tilgængelige på nettet i en form, som gør det muligt for 

BAR Service at opdatere hyppigt. Det noget begrænsede kendskab til BAR Service materialer 

bredt i fokusgrupperne kan også bruges til at argumentere for færre trykte materialer og for 

at søge nye måder af nå målgruppen. 

En anden vinkel er at AMO og arbejdsmiljøprofessionelle kan have en interesse i at tilpasse 

informationsmaterialer til deres egen kontekst. Det kan fx være ved hjælp af et logo, egne 

billeder eller tekst, som beskriver særlige forhold på virksomheder eller fx særlige maskiner 
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og hjælpemidler, som anvendes. En løsning kan være onlineskabeloner, som fx indeholder 

informationer fra pjecer og branchevejledninger, som AMO selv kan tilpasse og printe ud til 

brug i virksomheden.  

Der bliver i nogle fokusgrupper stillet spørgsmål ved især materialernes aktualitet. Der er 

meget høje krav til at udgivelsesdatoen skal være frisk, at begreber der anvendes skal være 

aktuelle og at nyeste lovgivning og forskning skal være indarbejdet. Disse ønsker peger også 

mod færre trykte materialer og mod flere materialer som ligger på nettet som hjemmesider 

eller apps, der kan redigeres hyppigt. 

Et nyhedsbrev, som er opdelt efter de seks delområder inden for BAR Service, nævnes som 

et ønske. I nyhedsbrevet kan man reklamere for nye produkter, opdaterede produkter, kon-

ferencer, møder, ændringer i lovgivningen etc.  

1.3.1 Hvor opdaterede skal materialerne være? 

Flere af fokusgrupperne forholdt sig kritisk til BAR-materialernes aktualitet. Det gælder i 

forhold til: 

 At være i overensstemmelse med den seneste lovgivning 

 At anvende aktuelle begreber og betegnelser 

 At have en publiceringsdato, som er så ny som mulig. 

Uafhængig af BAR og branche søger og finder arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og ar-

bejdsmiljøprofessionelle information om arbejdsmiljørelaterede emner på nettet. Her stiller 

de krav om aktualitet i forhold til indhold og referencer. Det er den sidste nye viden der sø-

ges, både i forhold til forskningsstudier, lovgivning, betegnelser, værkstøjer og design. Er en 

udgivelse blot et par år eller 5 gammel, stilles der hurtigt spørgsmål til dens brugbarhed i en 

nutidig kontekst. Denne udvikling kan beskrives som en konsekvens af den voldsomme ud-

vikling af tilgængelige informationer på især internettet. 

I flere af fokusgrupperne blev der lagt vægt på, at det er vigtigt, at materialerne er opdate-

rede, moderne og aktuelle og det blev kommenteret, at især de generelle materialer (fx 

værkstøjskasserne) er gamle og ikke er blevet opdateret længe, hvilket påvirker om de bliver 

anvendt. En enkelt person sagde, at fx et skriftligt materiale fra 2005, ligegyldigt emnet, er 

totalt uaktuelt og ikke længere brugbart. Pointen er der med ældre publikationer opstår tvivl 

om de baserer sig på den nyeste lovgivning og forskning. 

Endvidere er det vigtigt, at det var de aktuelle betegnelser, fx arbejdsmiljørepræsentant og 

ikke sikkerhedsrepræsentant, der står i pjecerne. Gamle studier og uaktuelle betegnelser gør 

modtagerne usikre på, hvor brugbare materialerne er i en nutidig kontekst. 

Som konsulenter på kortlægningen undrer vi os over, at materialer som primært er henvendt 

til AMO nødvendigvis skal anvende de nyeste begreber, fordi AMO medlemmer og arbejds-

miljøprofessionelle bør have tilstrækkelig indsigt og viden til at kunne abstrahere fra om det 

hedder SiR eller AMR, men det det er det ønske, der fremkommer i fokusgruppen. Materialer 

som i højere grad er rettet til medarbejdere fornuftigvis bør være helt opdaterede (kort med 

gode råd, IQ-koder, faktaark mm).  

En konsekvens af ønsket om at materialer skal være opdaterede kan fx være: 

 Trykke små oplag 

 Omlægge materialer til elektroniske form, hvor der nemt kan redigeres uden af skul-

le bruge en grafiker hver gang 

 Sætte aktuel dato på, når der rettes. 
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1.3.2 Gode ideer til materialer 

I det følgende gennemgås de gode ideer som fokusgrupperne er kommet op med og der 

Bidrages med overvejelser og diskussion af fokusgruppedeltagernes forslag. Ideerne stam-

mer fra fokusgrupperne, overvejelserne kommer primært fra TeamArbejdsliv. 

Apps til mobilen 

Apps er moderne – arbejdsmiljøapps skal indeholde konkrete og lettilgængelige informatio-

ner. BAR-Service kan fx overveje om branchevejledninger kan skrives i sektioner, som kan 

udgøre selvstændige Apps. Med rengøring som eksempel kan en sektion handle om håndte-

ring af kemikalier, en anden om beskyttelse af hænder, en tredje om ergonomi og rengø-

ringsvogne, en fjerde om hvordan man varierer arbejdet, som bliver til hver sin app eller 

hvert sit faneblad i en app. 

Fordele 

+ En god måde at samle de mest almindelige og vigtigste huskeregler for forskellige 

arbejdsmiljøproblematikker, fx ”det skal du huske når du skal bruge en stige, løfte, 

arbejde med hårfarvningsprodukter, etc” 

+ Mulighed for at linke videre fra App til og reklamere for BAR-service hjemmesiden og 

relateret materiale  

+ Man kan få fat på nye, unge og nyuddannede medarbejdere på arbejdspladsen og 

tilbyde oplysninger om arbejdsmiljø 

+ Viser at BAR-service følger med tiden. 

Overvejelser 

- Kan måske blive dyrt 

- Som med hjemmesider gælder det, at det kan være svært at få brugeren til at vende 

tilbage til en App, hvis indholdet er statisk. Det kræver derfor enten, at indholdet lø-

bende udskiftes og opdateres eller det kræver at indholdet er så specifikt og kon-

kret, fx i form af huskeliste, klare anvisninger, at det opleveves som meningsfyldt at 

komme tilbage til App’en flere gange 

- Kræver at brugerne har smartphones 

- Kræver at brugerne må have deres telefon på sig og må bruge den i arbejdstiden, 

hvilket ikke er tilfældet for ”de menige medarbejdere” i flere af brancherne, fx ren-

gøring, restauration etc. 

QR koder – fx som klistermærker og på plakater  

QR koder fungerer som et link til det man vil informere om. QR-koder giver især mening, hvis 

det handler om konkrete anbefalinger og regler og hvis der er et fast arbejdssted eller ar-

bejdsredskab, som man kan klistre koden på, eller hvor man kan sætte en plakat med koden 

op. 

Fordele 

+ En billig løsning der kan nå ud til mange mennesker  

+ Kan sættes på en oplysningsplakat eller andre materialer (og fx henvise til mere info) 

+ Kan også sættes på mindre områder fx klistermærker på rengøringsvogne, i rengø-

ringsrummet, ved ovnen 

+ Kan henvise til en app, et faktablad, en mere generel hjemmeside eller videoer på 

nettet 
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+ Viser at BAR-service følger med tiden. 

Overvejelser 

- Skal placeres et sted, hvor mange (forskellige) medarbejdere kommer 

- Skal placeres et sted, hvor det er relevant at få viden om noget bestemt, fx betyd-

ningen af at bruge handsker i rengøringsarbejdet eller frisørjobbet og placeret der, 

hvor man henter rengøringsmidlerne. 

- Kræver at brugerne har smartphones 

- Kræver at brugerne må have deres telefon på sig og må bruge den i arbejdstiden, 

hvilket ikke er tilfældet for ”de menige medarbejdere” i flere af brancherne, fx ren-

gøring, tjenerdelen i restauration etc. 

- Kræver at der er noget at linke til. 

Skabeloner til BAR Service egne materialer 

Fordele 

+ Nemmere for BAR Service at opdatere løbende hvis der kommer nye titler, regler, 

udgivelser, opdateringer etc, hvilket fremmer materialets troværdighed, da mange 

AMR og ledere går efter de nyeste materialer indenfor et emne 

+ Gør behovet for trykte pjecer mindre, da brugerne selv kan printe det de har brug 

for. 

Overvejelser 

- Der må forventes en lavere kvalitet med hensyn til layout og finish, hvis det skal væ-

re muligt at redigere i indhold og billeder løbende. 

Onlineskabeloner til brug for AMO 

Fordele 

+ Muligt for AMR, ledelse, arbejdsmiljøprofessionelle at målrette og redigere infoma-

teriale til en bestemt arbejdsplads behov, fx ved selv at indsætte billeder, titel, redi-

gere i tekster etc. 

+ Gør behovet for trykte pjecer mindre, da brugerne selv kan printe det de har brug 

for. 

Overvejelser 

- Hvis der også kan redigeres i teksten bør det overvejes om nogle afsnit kan låses, 

sådan at det afsendte budskab fra BAR Service ikke kan ændres og andre afsnit giver 

mulighed for en tilpasning til virksomheden. Ellers kan det blive et problem, hvem 

afsenderen er.  

Infomateriale på cd-rom eller usb 

Fordele 

+ Kan målrettes til AMR eller ledere som oftest er dem der formidler AM-materialerne 

videre 

+ Er nemt at have med rundt (modsat en masse brochurer) 
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+ Kan indeholde instruktionsvideoer. 

Overvejelser 

- Kræver at AMR, leder, arbejdsmiljøprofessionel har en computer til rådighed/med ud 

til medarbejderne 

- Kan være svær at holde opdateret 

- Kan være svær at distribuere til de rette personer. 

Opsamlende 10 gode råd… materialer 

Fordele 

+ Stor interesse for faktaark eller spots på hjemmesiden (eller på en app) med de vig-

tigste råd og forslag indenfor bestemte emner 

+ Nemt og hurtigt at indarbejde på hjemmesiden. 

Overvejelser 

- Kræver at AMR, leder, arbejdsmiljøprofessionel har en computer til rådighed/med ud 

til medarbejderne. 

Små ”samlekort” med 10 gode råd om…. 

Fordele 

+ Gør det muligt for AMR, ledere og arbejdsmiljøprofessionelle at udvælge præcis den 

information der er relevant for en pågældende medarbejder fremfor at han/hun skal 

have en stor pjece 

+ De kan være med i lommen. 

Overvejelser 

- Der er meget lidt plads til information – kortene kan ikke stå alene. 

Kampagnematerialer til arbejdspladsen/supplerende materiale til pjecerne 

Fordele 

+ Kan skabe mere intensiv opmærksomhed om et bestemt emne 

+ Gør arbejdsmiljø synligt på arbejdspladsen 

+ Kan hjælpe AMO til at formidle et emne videre til medarbejderne 

+ Kan tage mange former, fx pjecer, klistermærker, plakater, videoer 

+ Kan deles ud til medarbejderne. 

Overvejelser 

- Svært at distribuere klistermærker, plakater der skal trykkes 

- Skal det være specifikt rettet mod en bestemt branche eller er generelle kampagner 

også en mulighed? 
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Videoer på youtube 

Fordele 

+ Muligt at målrette videoer til specifikke brancher og arbejdsmiljøproblemer, men 

også til mere generel information 

+ Nye videoer kan løbende lægges op 

+ Mange AMO-medlemmer og AMprofessionelle laver googlesøgninger i deres AMar-

bejde og videoer kan også bruges til at henvise videre til de andre materialer i BARet 

+ Kan være underholdende og sjove måder at formidle information 

+ Kan være godt til medarbejdere der ikke er så stærke skriftligt 

Overvejelser 

- Kan være forholdsvis dyre at producere 

- Kræver adgang til pc eller smartphone og internet 

Nyhedsbrev fra BARet 

Fordele 

+ En måde at formidle nye tiltag, materialer, møder, konferencer etc. 

+ Kan være med til at skabe og vedligeholde opmærksom på BARets materialer  

Overvejelser 

- Kræver at AMR, leder, arbejdsmiljøprofessionel har adgang til en computer (hvilket 

ikke nødvendigvis er tilfældet hos fx rengøringsbranchen og hotel og restauration). 

- Kræver at man ofte oplever at få relevant information i nyhedsbrevet ellers holder 

læsningen af det op. Det betyder, at der hver eller hver anden gang skal være rele-

vante oplysninger til det enkelte brancheområde. 
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2 FEM CASES 

I dette kapitel præsenteres indholdet af de fem fokusgruppeinterview, som er afholdt. Præ-

sentationerne er disponeret således: 

 Om fokusgruppen (en præsentation af deltagerne) 

 Væsentlige arbejdsmiljøproblemer – som kræver en indsats 

 Kendskab til eksisterende materialer 

 Vurdering af eksisterende materialer 

 Hvilke typer af materialer og hvilke formidlingskanaler og -former er der brug for i 

fremtiden 

 

2.1 Rengøring 

Om fokusgruppen 

Fokusgruppen med rengøring blev holdt i et mødelokale hos Elite Miljø i Herlev. Elite Miljø er 

en af Danmarks fire største rengøringsvirksomheder og beskæftiger sig udover rengøring 

også med privat hjemmehjælp og vaskeri.  

I fokusgruppen deltog 6 ansatte fra Elite Miljø og udelukkende ansatte med opgaver inden 

for rengøring. Vaskeri- og renseribranchen var ikke repræsenteret i fokusgruppen.  

De forskellige deltagere var alle tilsynsførende eller serviceledere indenfor deres områ-

de/afdeling og varetog forskellige rengøringsopgaver fordelt over hele landet, herunder 

rengøring i større og mindre virksomheder, i byområder, i yderområder, uddannelsesinstitu-

tioner, sygehuse, messecentre og foreningscentre. 

Ud af de seks deltagere i fokusgruppen var fem arbejdsmiljørepræsentanter, og havde været 

det i 1-5 år. Den sidste deltager var serviceleder uden ansvar eller erfaring indenfor arbejds-

miljøarbejdet i virksomheden. Arbejdsmiljøchefen i Elite Miljø, stod for velkomst og introduk-

tion til fokusgruppen, men deltog ikke i selve fokusgruppen. 

Der blev ikke spurgt generelt, men det fremgik at deltagerne brugte et par timer på ar-

bejdsmiljøarbejdet om måneden. 

Væsentlige arbejdsmiljøproblemer – som kræver en indsats 

Der nævnes tre områder af særlig betydning: alenearbejde, beskyttelse af huden og nedslid-

ning.  

Med hensyn til alenearbejde er det primært, når medarbejdere alene i en bygning om natten 

og/eller skal gå alene rundt, at de kan blive utrygge. Mange af de som arbejder om natten er 

meget utrykke og er fx bange for at gå ud med affaldet om aften. Visse steder afhjælpes 

denne problematik ved at man arbejder to og to eller mødes med en anden rengøringsmed-

arbejder, der arbejder i nærheden, laver aftaler med en tilstedeværende vagt i bygningen, 

sørger for at der er lys etc. Men i nogle yderområder af landet er det svært at sikre sig, at 

andre er i nærheden rent geografisk. Arbejdslederen kan dække et stort område, og hvis 

medarbejderen tilkalder denne, vil det tage et godt stykke tid inden han/hun kan nå frem. 

Der bliver i fokusgruppen talt om mulighederne for en panikknap.  

I forhold til beskyttelse af huden er det især et problem at få medarbejdere til konsekvent at 

bruge fx handsker, når de arbejder. Det nævnes at mange medarbejdere er rigtig dårlige til at 

bruge handsker, at de ikke synes de har nok føling med dem på etc. Endvidere lægges der 
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vægt på, at medarbejderne måske ikke er tilstrækkeligt klar over de potentielle konsekven-

ser det kan have ikke at bruge handsker og ofte heller ikke tror på de advarsler de får om-

kring skader på hænderne, fx nævner en af deltagerne, at blot gentagen, hyppig kontakt 

med rent vand kan give eksem. Der foreslås plakater med skræmmebilleder af ødelagte 

hænder til ophængning i rengøringsrummene. 

Nedslidning var tidligere et særligt problem for den ældre generation af rengøringsmedar-
bejdere, men de nye i branchen i dag laver de samme fejl i udførelsen af arbejdet, fx i forbin-
delse med vanskelige og hyppige løft. Det er også et problem, at de ansatte kører for meget i 
rutinerne når de gør rent. Det er vigtigt at lære ikke at gøre rent på samme måde hver dag, 
ikke at starte i det samme hjørne etc. En AMR mener, at det også har en mental effekt at 
bryde rutinen og hun oplever at man faktisk er hurtigere om arbejdet. 

Der er sket meget i branchen med hensyn til ergonomi sammenlignet med før i tiden. Arbej-
det er nu til dags ikke helt så hårdt, men de ansatte gør stadig de samme fejl. Sygemeldinger 
er stadig oftest pga. skavanker i forbindelse med arbejdet (ikke forkølelse etc). Eksplicitte, 
korte og enkle materialer (gerne med mange illustrationer og konkrete eksempler) rettet 
mod nye medarbejdere kunne være en mulighed for at oplære nye medarbejdere bedre. 

Problemstillingerne omkring brug af beskyttelsesmidler og nedslidning er kendte problema-
tikker, hvor der allerede eksisterer bud på håndtering for at begrænse risici. Der er i relation 
til disse to arbejdsmiljøproblemer derfor primært brug for en holdningsbearbejdning, sådan 
at ledere og medarbejdere i større omfang sørger for at de eksisterende arbejdsmiljøløsnin-
ger anvendes. Alenearbejde er en problemstilling, hvor der ikke aktuelt findes en løsning 
som kan minimere risikoen. Derfor synes der med denne problemstilling i højere grad at væ-
re brug for at tænke i nye løsninger og organiseringer af arbejdet. 

Overordnet er deltagerne overraskede og lidt skræmte over at de ikke kendte til alle disse 
materialer og at de ligger frit tilgængeligt. Der efterlyses fokus på og reklame for BAR-
service hjemmesiden og holdningen er at der jo er nok informationer, men de kommer ikke 
ud på arbejdspladserne. 

 

Kendskab til eksisterende materialer 

Deltagerne genkendte et par af materialerne. Det drejer sig om følgende materialer: 

 ”10 gode råd om arbejdsmiljø ved rengøring” 

 ”Rengøring og arbejdsmiljø i billeder” 

 ”Vejledning om rengøringsvenligt byggeri” 

 ”Branchevejledning om ergonomi og rengøring” 

 ”En værktøjskasse om: Mobning” 

Arbejdsmiljørepræsentanter og leder i AMR får deres information om arbejdsmiljø fra andre i 

virksomheden, fx arbejdsmiljølederen eller intranettet i virksomheden. 

Generelt er alle deltagere interesseret i de materialer, som er lagt frem under fokusgruppein-

terviewet og der bladres nysgerrigt. 

Deltagerne kender kun lidt til BAR-service hjemmesiden, bortset fra en enkelt AMR, der har 

brugt den i forbindelse med en mobningsproblematik og nogle enkelte der husker den fra 

uddannelse. Deltagerne er heller ikke klar over hvordan de kan få fat på materialerne. 

Cd-rommen ”Ren besked” er der ingen af deltagerne der kender til. 
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Vurdering af eksisterende materialer 

En del af de materialer som bliver vurderet har deltagerne først fået kendskab til i løbet af 

fokusgruppen. 

Generelt kan deltagerne godt lide cd-rommen ”Ren besked”. De synes den er sjov og ville 

være god at vise til (nye) medarbejdere, særligt fordi den er meget visuel. Der er dog pro-

blemer i og med at en cd-rom kræver at man har en computer med ude. 

”Rengøring og arbejdsmiljø i billeder” nævnes som en god instruktion for nye medarbejdere, 

og en AMR foreslår at man tilføjer et skræmmebillede af skadede hænder til hæftet. Delta-

gerne synes det er godt, at der er så mange billeder, da mange rengøringsmedarbejdere ikke 

taler så godt dansk.  

De fleste synes at ”Arbejdsmiljøhåndbogen for renhold og service” er rigtig god, at de burde 

have fået den før (de vil i hvert fald gerne vil have den nu), og at den er god og opsamlende. 

Det nævnes at det er sjældent man har adgang til internettet og dermed de online-materialer 

der findes på hjemmesiden for BAR Service, når man er ude hos kunderne. Der tales om mu-

ligheden for at samle materialerne på en cd-rom, men det kræver, at man har en computer til 

rådighed på arbejdet. Og det kan være besværligt at distribuere cd-rommen især hvis der 

bliver brug for hyppige opdateringer af indholdet på den.  

I forholdet til relevans af materialerne indholdet remhæves flere materialer, som deltagerne 

siger, kunne have været nyttige i nogle situationer, de har været i. Fx nævner en AMR en 

værktøjskasse om konflikthåndtering, som hun ønskede hun havde kendt til. En anden AMR 

siger, at hun kunne have brugt en værktøjskasse om; voldsomme oplevelser og chokerende 

begivenheder i forbindelse med en kræftsyg kollega, der havde brug for hendes støtte. 

Hvilke typer af materialer, og hvilke formidlingskanaler og -former er der 
brug for i fremtiden 

Oftest kommer medarbejderne direkte til arbejdsmiljørepræsentanterne, hvis der er konkre-

te problemer eller spørgsmål. Disse forsøger at besvare rengøringsmedarbejderens spørgs-

mål eller henviser til fx Arbejdstilsynets hjemmeside. Derfor bør materialerne være rettede 

mod AMR og ledere og ikke nødvendigvis den enkelte rengøringsmedarbejder. 

Af materialetyper nævnes materialer, der er overskuelige og hvor de bedste råd og oplysnin-

ger samles, fx på en cd-rom. På den måde kan man videregive informationerne til flere med-

arbejdere samtidig. Der nævnes at serviceledere i EliteMiljø har fået et USB stik med instruk-

tionsvideoer og anden oplysning, at de er glade for dette, da det er nemt at tage med rundt 

(modsat en masse foldere og håndbøger) og sjovere for medarbejderne at få informationer 

gennem billeder. Arbejdsmiljøinformationer kan formidles på samme måde. 

Der er også enighed om, at materialerne skal være indbydende, nemt tilgængelige 0g gerne 

visuelle, så sprog eller læseevner ikke er en forhindring. 

Der snakkes om problemer med webbaserede materialer, da ikke alle har adgang til en com-

puter eller internettet når de er rundt hos medarbejderne på arbejdspladserne. 

Deltagerne var positive overfor informationsplakater til ophængning på arbejdspladserne 

som alternativ til pjecer og brochurer. Plakater på arbejdspladsen nævnes som alternativ til 

fx foldere og mapper med information, og deltagerne siger, at man sikkert ville lægge mær-

ke til plakaterne, da der ikke er så mange af dem. Der blev især lagt væk på, at man på den 

måde kunne nå ud til flere medarbejdere. 
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Der var ikke megen opbakning omkring udviklingen af en app, særligt fordi medarbejderne 

ikke har telefon som en del af arbejdet og fordi ikke alle medarbejdere privat har smartpho-

ne, der kan køre apps. Der bliver også udtrykt udikkerhed om, hvor megen information, man 

kan få ned i en app. Enkelte af deltagerne så dog gerne en app eller cd-rom/usb, der samlede 

det bedste fra brochurer og pjecer (fx ti gode råd om…). 

 

2.2 Politi, forsvar, kriminalforsorg og vagt 

Om fokusgruppen 

Fokusgruppen med ansatte hørende under områderne forsvar, politi, fængsler og vagt blev 

holdt i et af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelsers mødelokaler på H. C. 

Andersens Boulevard i København.  

I fokusgruppen deltog 12 ansatte: 8 fra politiet (Vestegnens politi, Midt- og Vestsjællands 

politi, Roskilde politi og Rigspolitiet, 3 fra fængselsvæsnet (Vridsløselille fængsel) og 1 fra 

vagtbranchen (Securitas/Dansikring). Forsvaret var ikke repræsenteret i fokusgruppen. De 12 

deltagere var ansat i forskellige stillinger, herunder som sikkerhedsleder, HR-leder, betjent 

og fængselsbetjent, vagt, indenfor koncernøkonomi, -service og -indkøb og 2 af deltagerne 

var ansatte som arbejdsmiljøkonsulenter i politiet. 

Ud af de 12 deltagere i fokusgruppen var der 7 arbejdsmiljørepræsentanter, 5 arbejdsmiljøle-

dere og 2 arbejdsmiljøkonsulenter. Nogle af deltagerne var både arbejdsmiljørepræsentant 

og arbejdsmiljøleder og flere sad også som leder eller medlem i arbejdsmiljøudvalgene og -

hovedudvalgene på deres arbejdsplads. De fleste af deltagerne havde min. 5-6 års erfaring 

med arbejdsmiljøarbejdet, mens nogle havde 15-20 års erfaring og andre først lige var be-

gyndt. 

Nogle af deltagerne, særligt arbejdsmiljøkonsulenterne, arbejdede med arbejdsmiljø på fuld 

tid, andre varetog arbejdet, når der opstod behov for det i afdelingen, og en tredje gruppe 

brugte mellem 4-8 timer ugentlig på arbejdsmiljøarbejdet. 

Væsentlige arbejdsmiljøproblemer – som kræver en indsats 

Inden for Kriminalforsorgen er det primært det psykiske arbejdsmiljø, der forårsager aktuelle 

problemer. Her menes især mobning blandt kolleger, klikedannelser, gruppering og rygter. 

Sammenholdet på nogle afdelinger er meget dårligt og der samarbejdes kun under alarmsi-

tuationer. Sygefraværet er generelt højt og pensionsalderen er lav som følge af mange 

grimme oplevelser. Der nævnes overraskende nok ikke meget om vold eller trusler om vold 

fra de indsatte. Udover den dårlige stemning blandt kollegerne nævnes også utryghed om-

kring fremtiden (der skal bygges nyt fængsel i Vridsløselille og mange medarbejdere er ner-

vøse omkring omlægninger og fyringer). De ansatte oplever også problemer i forhold til 

muligheder for at involvere sig i arbejdet og blive hørt af lederne. Fra ledelsesrepræsentan-

terne forklarer man især problemerne som følge af en dårlig kultur, der fokuserer på alt det 

der ikke fungerer, hvilket anses som et ledelsessvigt. 

Repræsentanter for politiet er enige i, at det psykiske arbejdsmiljø er et problem, særligt er 

en udbredt brokkekultur en af de største udfordringer på arbejdspladserne. 

Alle er enige om at informationer om de forskellige problemområder inden for politi og kri-

minalforsorg allerede findes og er tilgængelige.  
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En anden type problem der nævnes er, at der ikke findes meget materiale om hvad det inde-

bærer at være AMR (fx for den helt nyvalgte AMR), hvordan man som AMR kan kommunike-

re viden om arbejdsmiljøproblemer videre til medarbejderne (fx hvordan man stiller sig op 

og holder oplæg om et emne, fx kan et være en værktøjskasse om: hvordan formidler jeg 

bedst muligt), at der godt kunne være mere uddannelse for AMR.  

AMR: Der er masser af informationer men ingen vejledning til arbejdsmiljørepræsen-

tanterne om hvordan de kan kommunikerer de informationer videre, fx at turde stille 

sig op og udbrede informationen.  

AMR og daglig leder i arbejdsmiljøudvalget: Der mangler materialer om det at være 

AMR. Der er ingenting jeg kan give Mikkel (ny arbejdsmiljørepræsentant) fx. Mangler 

materialer om rollen som AMR, AMR opgaver, etc. for der er mange der gerne vil gøre 

en ekstra indsats, men som ikke helt ved, hvad de skal. Der går for lang tid inden man 

er kommet helt ind i tingene. Mere materiale om hvad det vil sige at være AMR, AMO, 

som ny i faget, forklaringer på alle forkortelser. 

Der nævnes også et ønske om materialer rettet mod ledere, der kan anskueliggøre hvad 

arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejdet går ud på, hvilke roller og organisationer der findes 

indenfor området etc. 

Medlem af hovedudvalget, daglig leder): Også materialer som kan oplyse lederne om 

de forskellige opgaver, organisationer, roller, etc. De forstår intet af det. En pjece der 

dels var målrettet de nye, men også til de ledere, der ikke forstår en bjælde af, hvad 

arbejdsmiljøarbejdet går ud på.  

Overordnet og indenfor alle områder nævnes, at der er et manglende ledelsesmæssigt fokus 

på arbejdsmiljøet, at der mangler en overordnet arbejdsmiljøpolitik, der udpeger og priorite-

rer bestemte fokusområder. 

Kendskab til eksisterende materialer 

Deltagerne i fokusgruppen fortalte, at det er arbejdsmiljørepræsentanterne, -lederne og -

konsulenterne, der arbejder direkte med arbejdsmiljø, og som finder, sorterer og viderefor-

midler det relevante materiale til medarbejderne. Medarbejderne kontakter arbejdsmiljøre-

præsentanterne/-lederne, hvis der er spørgsmål eller problemer, de søger oftest ikke selv 

efter informationer.  

I fokusgruppen var der en enkelt arbejdsmiljøkonsulent, der kendte til og var rigtig begej-

stret over flere af materialerne heriblandt: ”God ergonomi i tjenestebiler”, ”God ergonomi i 

forsvaret” og ”En værktøjskasse om forandringsprocesser”. Det var særligt fordi de er tæt 

knyttet til praksis og fordi emnerne bliver beskrevet i konteksten af en praktisk hverdag, at 

han synes de var gode. En arbejdsmiljørepræsentant fra vagtbranchen kendte til ”Branche-

vejledning om vagters arbejdsmiljø”. 

På grund af det store antal deltagere som kom fra tre delbrancher var det ikke muligt syste-

matisk at gennemgå kendskabet til publikationer fra BAR-Service. 

Vurdering af eksisterende materialer 

I forhold til valg af medie, formidlingsform og formidlingskanal 

Nogle mener, at BAR-pjecerne ikke er særlig moderne. Det nævnes, at der skal satses mere 

på onlinematerialer, fx pjecer man selv kan rette til efter behov (indsætte egen titel, billede 

etc), faktaark/highlight spots på hjemmesiden med de vigtigste råd indenfor bestemte em-
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ner - dvs. skære ned på fx informationen omkring udviklingen indenfor området, forskning 

og fokusere mere på løsningerne, fareområderne og de gode råd. Flere nævner også, at det 

kunne være rart med supplerende materiale til pjecerne, fx plakater, mindre brochurer til 

uddeling blandt medarbejdere etc. så de (AMR) kunne lave en kampagne ud af emnet på 

deres arbejdsplads. 

Flere nævner, at de mest bruger pdf og sagtens kunne forestille sig, at BARets materialer 

udelukkende var tilgængelige på nettet, mens andre siger at de faktisk bruger de trykte pje-

cer til at have med ud til medarbejderne, og ville være kede af det, hvis man ikke kunne få 

dem længere. 

Generelt tales der meget om, at vejen frem er elektronisk, også med tanke på de unge, der i 

stigende grad kommer ind på arbejdspladserne. 

En AMR er meget begejstret for en ny app over Branchevejledning om vagters arbejdsmiljø, 

der snart udkommer. 

Det foreslås at der lægges videoer på youtube (fx dem fra Ergonomi i tjenestebiler).  

I forhold til indholdets relevans: 

Alle er enige i, at det er vigtigt at materialerne er opdaterede og aktuelle, fx i forhold til de 

studier der fremhæves 0g nye love, men det nævnes også at der i nogle af pjecerne står sik-

kerhedsrepræsentant og ikke arbejdsmiljørepræsentant. 

De materialer der blev nævnt som særligt gode var blandt andet praktisk orienteret, dvs. 

emnerne beskrives i en praktisk hverdag. 

To deltagere savner noget humor i materialerne, især med tanke på at nå de medarbejdere, 

der skal bruge informationen. 

Hvilke typer af materialer, og hvilke formidlingskanaler og -former er der 
brug for i fremtiden 

Det nævnes af mange deltagerne, at de oplever de har en hel række muligheder for at ind-

samle viden fra forskellige kilder. Derfor sorterer de også selv i forhold til behov i den speci-

fikke situation. 

Materialerne skal være rettet mod AMR og ledere, ikke den enkelte medarbejder. Materia-

lerne skal dog gerne samtidig være udformet så medlemmer af AMO og arbejdsmiljøprofes-

sionelle kan redigere og tilpasse den til enkelte medarbejders behov, fx ved at have en onli-

neskabelon, der kan tilpasses, eller ved at materialerne deles op og gemmes/printes i mindre 

sektioner efter emne, så de ikke behøver uddele en stor pjece, men kan målrette indsatsen 

bedre. 

 

Nogle tager gerne pjecer med ud til deres medarbejdere, men flere AMR nævner at de sjæl-

dent bruger pjecerne men samler viden fra flere forskellige kilder og tager så det de kan bru-

ge. De samler fx informationer gennem Google, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 

Arbejdstilsynets hjemmeside, Rigspolitiets arbejdsmiljøsektion, BARets hjemmeside (hvor de 

gør opmærksom på at BAR-Services hjemmeside desværre sjældent er blandt de første søge-

resultater som Google returnerer).  
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Flere deltagere søger flere værktøjer udover pjecer, der kan hjælpe med at synliggøre ar-

bejdsmiljøproblemerne, fx konferencer, temadage (til AMR) og materialer til kampagner 

som AMR kan holde ude på arbejdspladserne. 

Det nævnes at BARet ikke er synligt nok og at der ikke er nok opmærksomhed på nye mate-

rialer og tiltag.  

Forespurgt er der interesse for og positiv holdning til et nyhedsbrev, der inkluderer alle 6 

delområder indenfor BAR-Service. 

 

2.3 Ejendomsservice 

Om fokusgruppen 

Fokusgruppen med ansatte hørende under områderne ejendomsservice og forsyning blev 

holdt i et af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelsers mødelokaler på H. C. 

Andersens Boulevard København. 

I fokusgruppen deltog 2 personer fra KAB, Danmarks største boligselskab, 1 person fra Lejer-

bo, og 1 fra et boligselskab i Gladsaxe. De 4 deltagere var henholdsvis ansat som driftschef, 

centralt ansat arbejdsmiljøkonsulent på fuld tid, varmemester og ejendomsfunktionær, og 

varetog derfor meget forskellige arbejdsopgaver. 

Ud af de 4 deltagere i fokusgruppen sad arbejdsmiljøkonsulenten og driftschefen i virksom-

hedens arbejdsmiljøudvalg, mens de to andre deltagere var valgt som AMR på deres ar-

bejdspladser (grupper). Størstedelen havde arbejdet med arbejdsmiljø/sikkerhed i mange år, 

bortset fra en, der havde 3 års erfaring indenfor området. 

Det var meget forskelligt hvor meget tid, hver af deltagerne brugte på arbejdsmiljøarbejdet. 

Arbejdsmiljøkonsulenten var fuldtidsansat til at varetage arbejdsmiljøopgaver, mens de an-

dre deltagere brugte et par timer om ugen. 

Væsentlige arbejdsmiljøproblemer – som kræver en indsats 
En særlig problemstilling indenfor ejendomsserviceområdet, og i forbindelse med de sidste 
års oversvømmelser, er opmærksomhed omkring arbejdet med spildevand, fx at man skal 
vaccineres. Det opleves som et problem, at det eksisterende materiale er udarbejdet til spil-
devandsarbejdere. Der er ifølge fokusgruppen brug for et materiale, som er rettet specifikt 
mod medarbejdere i ejendomsservicebranchen. 

Driftschef og medlem af arbejdsmiljøudvalg: ” det findes jo faktisk på hjemmesiden 

(BAR-service), der er både er pjecer om spildevand og beskyttelse. Problemet er jo, at 

det ikke er kendt.” 

Ejendomsfunktionær og arbejdsmiljørepræsentant: ”pjecen er for spildevandsarbej-

dere og det er de jo ikke.” 

Der er problemer med at få medarbejdere til at bruge sikkerhedsudstyr og få dem til at være 
ansvarsbevidste, når de udfører ergonomisk belastende eller farligt arbejde. Kort og klart 
materiale med konkrete eksempler rettet mod medarbejderen kan være en mulighed, fx en 
samling skræmmehistorier/-billeder til at illustrere og synliggøre betydningen af at bruge 
beskyttelsesudstyr. Sikkerhedsudstyr er fx handsker, sikkerhedsbukser ved brug af motor-
sav. Ergonomiske belastninger forekommer i forbindelse med hækklipning, transport af sto-
re ting, eksempelvis køleskabe, håndtering af storskrald, saltudlægning og græsslåning. 
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Indenfor det psykiske arbejdsmiljø er det særligt håndtering af konflikter i mødet med bebo-
erne (herunder også vold og trusler om vold) og problemer med god omgangstone på ar-
bejdspladsen der nævnes.  

Endvidere snakkes der om at lederne mangler oplysning og viden om arbejdsmiljøproblemer 
og konsekvenser af dårligt arbejdsmiljø. Der nævnes, at der overordnet ikke mangler viden 
på områderne men at der mere er tale om et kultur/holdningsproblem, dvs. det vanskelige er 
at få medarbejderne til at passe på sig selv og bruge sikkerhedsudstyret eller de tekniske 
redskaber, samt være ansvarsbevidste når de udfører belastende eller farligt arbejde. Men 
det kan også være lederne, som er svære at få til at anskaffe fx de nødvendige tekniske 
hjælpemidler. 

Varmemester og arbejdsmiljørepræsentant: hvad jeg oplever er også, at arbejdsgiver 

kan være svær at råbe op i nogle situationer, fx ift. at anskaffe sig tekniske hjælpe-

midler, fx maskine til saltning/løft af saltposer. Det tager for lang tid at anskaffe de 

redskaber og der skal meget arbejde til for at gøre det. Arbejdsgiveren (chefen ude 

på arbejdspladsen) er svær at flytte rundt og derefter skal beslutningen videre ud i 

hierarkiet før der kan anskaffes noget. Arbejdsgiver glemmer at spørge dem der ar-

bejder med redskaberne, hvad de har brug for. 

Kendskab til eksisterende materialer 

De fleste af fokusgruppedeltagerne (både AMR, ledere og arbejdsmiljøkonsulent) kender til 

og bruger ”Arbejdsmiljøhåndbogen for ejendomsserviceansatte” og har uddelt den til andre 

medarbejdere på deres arbejdsplads. En enkelt arbejdsmiljørepræsentant mener at have set 

nogle af de andre materialer før, men kan ikke nævne nogen specifikt. Arbejdsmiljøkonsulen-

ten og driftschefen/medlem af arbejdsmiljøudvalget kender ellers ikke til nogen af materia-

lerne. 

Der var hos enkelte kendskab til vejledningen om sundhedsrisici arbejdet med spildevand. 

Vurdering af eksisterende materialer 
Den lille folder ”Fald ikke ned når du skal op” fremvises på mødet og arbejdsmiljøkonsulen-
ten kender den i forvejen. Hun er ikke begejstret for udtrykket i folderen og den humor som 
anvendes og synes generelt at den taler ned til medarbejderne. En AMR synes den er meget 
fin, vækker interessen og han kan godt lide den humoristiske stil, samt synes den giver gode, 
klare beskeder om sikker brug af stiger. TeamArbejdslivs bemærkning er, at der foreligger en 
formidlingsproblematik, hvis de som skal dele folderen ud synes den taler ned til målgruppen 
og derfor holder den tilbage, mens de som er tættere på at skulle anvende den i praksis vur-
derer, at den er i orden.  

Generelt er deltagerne glade for det de har set af BARets udgivelser, særligt at der er en stor 
del af dem, der beskæftiger sig med og forholder sig til praktiske og konkrete problemstillin-
ger på arbejdspladsen. De synes også de generelle materialer ser fine ud, men det nævnes 
ofte, at flere af dem er gamle og ikke er blevet opdateret længe. 

Det nævnes at BARet og BARets produkter skal være mere synlige og kendskabet til dem 

skal udbredes. Endvidere mener enkelte deltagere, at det er vigtigt at BARet skal supplere 

arbejdsmiljøområdet med noget andet end fx Arbejdstilsynet. Det kunne fx være viden om 

og hjælpemidler til formidling og kulturændring på arbejdspladserne. 
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Hvilke typer af materialer, og hvilke formidlingskanaler og -former er der 
brug for i fremtiden 
Der er lidt uenighed om, hvorvidt pjecer er en god eller dårlig ide. Det nævnes at pjecerne 
ofte printes direkte fra hjemmesiden, men at de generelt er svære at bruge som værktøj i det 
praktiske arbejde med arbejdsmiljøet, dvs. de er svære at have med ud til medarbejderne, og 
der er generelt en holdning om at pjecer ikke er gode til at flytte folks adfærd og holdninger. 
Dog synes de fleste deltagere at det ville være godt med en fysisk pjece, der indeholder 
grundlæggende viden om arbejdsmiljøforhold i branchen og et sted på nettet med supple-
rende viden om opdateringer, nye tiltag, ny lovgivning, nye studier etc, Dermed kunne man 
hurtigere og billigere få opdateret udgivelserne, gøre opmærksom på nyheder gennem ny-
hedsbrev (pr. mail) og folk, der arbejder med arbejdsmiljø ville vide, at der altid var et sted, 
hvor man kunne få den nyeste viden.  

Det nævnes at pjecerne skal ligge i A4 format på hjemmesiden, da de ofte printes direkte fra 
BARets hjemmeside og der er det en fordel, at de er i det format. 

Deltagerne synes også det kunne være rigtig godt med en web-baseret skabelon af pjecerne, 
som man selv kan rette til, sætte billeder ind, tilpasse efter egen arbejdsplads og redigere 
efter behov. Dvs. noget med en åben struktur, der kan bearbejdes. 

Der er generel interesse for et nyhedsbrev pr. mail, og deltagerne er åbne over for et ny-
hedsbrev, der indeholder nyheder for hele BAR-service, så længe mailen er struktureret så-
dan at man kan få et hurtigt overblik over om der er relevante nyheder for ens eget områ-
de/branche. 

Det nævnes at man skal ud og tale med folk for at kunne påvirke noget i praksis og at det 
kunne være rart, at der var ting (fx powerpoints, overheads) man som AMR/Leder/konsulent 
kunne have med, når der skal formidles informationer til medarbejderne. 

Endvidere er der stor interesse omkring mulighederne for at BARet kunne tilbyde/formidle 
kontakt mellem arbejdspladser, AMR, ledere osv. og folk med viden inden for specifikke 
arbejdsmiljøområder og specifikke brancher, fx til oplæg og foredrag på arbejdspladserne, i 
forbindelse med årlige fællesmøder etc. 

Der er ingen opbakning om udviklingen af apps eller tilbehør til pda’er. Deltagerne er enige 

om at det er for tidligt til den slags værktøjer, fx fordi mange ansatte ikke har en smartpho-

ne. 

 

2.4 Frisør, kultur og idræt 

Om fokusgruppen 

Denne fokusgruppe blev udført med ansatte indenfor personlig pleje og anden service og 

kultur og idrætsaktiviteter. Fokusgruppen blev holdt i et af Branchearbejdsmiljørådet for 

service- og tjenesteydelsers mødelokaler på H. C. Andersens Boulevard i København. 

På trods af at fokusgruppen bredte sig over to delbrancher var de hver kun repræsenteret af 

få personer; frisørbranchen med 1 frisørassistent og 2 frisører, hvoraf den ene også sad som 

forbundssekretær og uddannelseskonsulent i Dansk frisør- og kosmetologforbund, og 1 an-

sat og en arbejdsmiljøkoordinator fra forlystelsesparken Tivoli. Der var derfor adskillige 

brancher inden for de to delbrancher, der ikke var direkte repræsenteret, herunder for ek-

sempel beskæftigede indenfor kosmetikbranchen, skønheds- og hudpleje, sol og motions-

centre, tandteknikere, bedemænd og krematorier mv. samt beskæftigede indenfor branche-
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områderne kultur og idrætsaktiviteter, herunder musikere, kor, teatre, museer, underhold-

ning, zoologiske haver, akvarier, svømmehaller, mv. 

Det var meget forskellige arbejdsopgaver og arbejdsmiljøproblematikker de to delbrancher 

oplevede i deres hverdag. De frisøransatte kom fra nogle meget små virksomheder, mens 

Tivoli er en stor organisation, som er placeret inden for kultur, men hvor en lang række af de 

konkrete arbejdsmiljøproblemer ligger under andre BAR-Service områder eller under andre 

BAR’er. Hovedbrancherne i Tivoli omfatter blandt andet restaurationer, håndværkere og 

administration. 

Af de 3 repræsentanter for frisørbranchen var ingen arbejdsmiljørepræsentanter, da frisører 

som regel er små virksomheder og det derfor ikke er påkrævet at vælge en sådan. De var 

dog alle interesseret i arbejdsmiljøarbejde og alle sad i Dansk frisør og Kosmetologforbund 

som henholdsvis afdelingsformand i lokalafdeling Jylland syd, hovedbestyrelsesmedlem og 

forbundssekretær og uddannelseskonsulent. Af de to ansatte i Tivoli var den ene arbejdsmil-

jørepræsentant med dagligt arbejde som kontrollør, mens den anden deltager var arbejds-

miljøleder og ansvarlig for koordinering af arbejdsmiljøarbejdet i Tivoli. 

Væsentlige arbejdsmiljøproblemer – som kræver en indsats 

Frisør: 

Arbejdsmiljøproblemer omhandler oftest kemien i produkterne der bruges, dvs. det handler 
om beskyttelse, om at forebygge eksem på huden og luftvejsproblemer. Problemerne opfat-
tes som kendte, og det er en særlig udfordringer at få allerede eksisterende løsninger i brug, 
fx handsker og udsugningsudstyr.  

Det nævnes at det ofte er ejerne/mester i frisørsalonen, der ikke vil stille handsker til rådig-
hed for medarbejderne eller sætter mangelfuld udsugningsudstyr op. Problemet med mang-
lende brug af handsker er også mere et problem for den ældre generation af frisører, der 
ikke er skolet med at bruge handsker, når de udfører arbejdet. 

Frisørassistent og afdelingsformand i Frisør og Kosmetologforbundet): Problemer i 

faget er som oftest kemien, eksem, luftvejsproblemer. Der er løsninger (udsugning, 

handsker) men der findes arbejdsgivere der ikke stiller dem til rådighed fordi det er 

for dyrt. Der findes nok også medarbejdere, der ikke gider have handskerne på. 

Frisørfaget er et fag der generelt er præget af mange arbejdsmiljøproblemer i forhold til 
bevægeapparatet, som fx dårlige skuldre, arme, ryg og generelt i forhold til gravide medar-
bejdere. 

Mobning og sladder i frisørbranchen nævnes som et arbejdsmiljøproblem. Materialer om-
kring mobning rettet specifikt mod frisørbranchen mangler. 

Det nævnes at videoovervågning i frisørsaloner bliver mere og mere almindeligt. Det kan få 
medarbejderne til at føle sig mistænkeliggjort, men afhænger meget af arbejdsgivers hold-
ning og ageren omkring overvågningen. Materialer omkring god praksis overfor medarbej-
dere ved videoovervågning rettet mod arbejdsgiver kan være en mulighed. 

Der tales om at det kunne være godt, hvis arbejdsgivere fik tilsendt et sæt relevante materia-
ler (fx ”Start et godt samarbejde”) når de underskriver en uddannelsesaftale eller fik en 
svend, evt på en hjemmeside. 
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Kultur (Tivoli): 

Tivoli fortæller, at der i forvejen er stort fokus på arbejdsmiljøet og der lægges særligt vægt 
på sikkerheden og den enkelte medarbejders sikkerhedsforståelse. AM-koordinatoren påpe-
ger at hun ikke kan finde på arbejdsmiljøproblemer, hvor der ikke kan findes en løsning på en 
eller anden BARs hjemmeside. Derfor kan man fra Tivolis side ikke pege på arbejdsmiljøpro-
blemer, hvor der mangler en beskrivelse af, hvordan arbejdet kan udføres bedst muligt. 

Der er på arbejdspladsen fokus på at følge med den lovmæssige udvikling indenfor arbejds-
miljøområdet.  

Hvis der er behov for noget nyt, er det mere materiale for og om unge arbejdere og hvilke 
regler der gælder for unge arbejdere. Gerne materialer som den unge kunne have med sig 
rundt på arbejdspladsen eller som kunne hænges op på arbejdspladsen. Fx har Tivoli samlet 
alle reglerne for unge arbejdere på et opslagsark, som de unge kan have med sig eller som 
kan hænges op på arbejdspladserne.  

Arbejdsmiljøkoordinator: Et materiale der fokuserer på sikkerheden og at tænke sig 

om før man gør noget til de nye medarbejdere. 

Der er også et behov for materialer rettet specifikt mod nye medarbejdere i forhold til sik-
kerhed på arbejdspladsen. 

Kendskab til eksisterende materialer 

To af deltagerne i fokusgruppen, forbundssekretæren og uddannelseskonsulenten i Frisør og 

kosmetologforbundet samt arbejdsmiljølederen fra Tivoli, kendte BARets materialer rigtig 

godt og brugte dem jævnligt i deres arbejde. Arbejdsmiljølederen fra Tivoli sorterer i den 

tilgængelige viden og holder sig opdateret med nyheder på området og sender de relevante 

links ud til medarbejderne eller printer pdf’er fra nettet. Af de to frisører havde den ene set 

og skimmet lidt i ”Arbejde med frisørprodukter” og ”Ergonomi og frisør”, mens den anden 

ikke kendte til nogen af materialerne. Arbejdsmiljørepræsentanten fra Tivoli brugte ikke selv 

BARets materialer, men havde fået god information om BARet da han var på arbejdsmiljøud-

dannelsen.  

Vurdering af eksisterende materialer 

Generelt synes alle at materialerne er gode, pæne og med lækkert design. Indholdet er rigtig 

fint, men det skal især for Tivoli være nemmere at have med rundt for den enkelte medar-

bejder.  

Det nævnes at materialerne tit er fysisk meget store (inviterer ikke til at man har dem med i 

tasken), og at der er rigtig mange materialer, hvilket måske kan virke afskrækkende på no-

gen i forhold til at begynde at involvere sig i arbejdsmiljøarbejdet. 

Frisørerne lægger meget vægt på at nettet er stedet hvor man skal koncentrere sig om at 

lægge informationerne. Apps er også meget populære. Pjecerne bruges mest i uddannel-

sesmæssige sammenhænge.  

Hvilke typer af materialer, og hvilke formidlingskanaler og -former er der 
brug for i fremtiden 

Frisør 

Generelt er holdningen at materialerne med fordel kan være elektroniske, som app eller lig-

nende, med fokus på korte, klare informationer. Især de unge bruger internettet meget til at 

finde viden om arbejdsmiljøproblemstillinger. 
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Frisørfaget nævner at de kunne tænke sig at arbejdsgivere fik et sæt relevante materialer 

tilsendt når de underskrev en uddannelsesaftale eller fik en svend, så de vidste hvad det dre-

jede sig om. Måske fra en hjemmeside.  

Når forbundssekretæren er ude i forbindelse med uddannelsestiltag bruger hun pjecerne, 

men ser intet problem i overvejende at vise ting fra en hjemmeside og kun bruge pjecerne 

som supplement. 

Medarbejderne i frisørfaget foreslår oplysningskampagner om BARet (og BARets hjemme-

side) på fx Facebook, så (især) de unge opdager at det findes.  

Forbundssekretæren ønsker flere nyheder om nye materialer etc. 

Tivoli 

Det der nævnes som noget af det vigtigste i forhold til materialer er, at det skal være noget 

man nemt kan tage med sig rundt for medarbejderen, fx små kort med forskellige gode råd, 

hvad man skal passe på, advarsler og lignende korte, klare (gerne humoristiske) informatio-

ner, som man kan samle og sammensætte med forskellige områder efter behov. Evt. kan 

man lave en fin holder til kortene også. Klistermærker med ”slagord” eller humoristisk for-

mulerede tips og gode råd, der kan klistres op et sted på arbejdspladsen foreslås også. 

I Tivoli er det i forhold til ulykker og sikkerhed særligt vigtigt at materialerne kan tages med, 

så man kan slå op/kigge i dem på selve arbejdspladsen, når medarbejderen står i situationen. 

Redigerbare pjecer og skabeloner er der også interesse for. 

 

2.5 Hotel og restauration 

Om fokusgruppen 

Fokusgruppen med ansatte inden for hotel og restauration blev holdt på kro og konference-

hotellet Comwell Sorø Storkro, som er del af en større hotelvirksomhed med hoteller flere 

steder i Skandinavien. På Comwell Sorø er der blandt andet ansat kokke, tjenere og andre 

restaurationsansatte, rengøringspersonale, administrations- og kontorpersonale m.fl.  

I fokusgruppen deltog 3 ansatte fra Comwell; hoteldirektøren og en ansat som var formand 

for arbejdsmiljøudvalget, samt en HR-konsulent, som også dækker arbejdsmiljø og som er 

tilknyttet Comwells hovedsæde. HR-konsulentens opgaver er blandt andre at koordinere 

arbejdsmiljøarbejdet og sende viden om arbejdsmiljøemner ud til ledere, medarbejderne, og 

AMR til alle danske medarbejdere i Comwell. Af de tre var det HR-konsulenten, der dagligt 

arbejdede mest med arbejdsmiljø, mens de to andre kun sjældent arbejdede direkte med 

arbejdsmiljøopgaver. 

Væsentlige arbejdsmiljøproblemer – som kræver en indsats 
Overordnet oplever deltagerne at have både viden og tekniske redskaber til at imødekomme 
de forhold der kan udgøre en arbejdsmiljømæssig risiko. Det nævnes dog, at det opleves 
som en udfordring at få medarbejderne interesseret i arbejdsmiljøområdet.  

På Comwell Sorø har de generelt fokus på psykisk arbejdsmiljø og sikkerhed, dvs. at undgå ulyk-
ker. Køkkenet nævnes som den største risikozone i forhold til ulykker og er et område der er 
særlig opmærksomhed på.  
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I forhold til nedslidningsproblematikker er der umiddelbart størst fokus på tunge løft, fx tjenere 
der skal flytte rundt på tunge borde. Der er ikke megen opmærksomhed på de dårlige vaner, der 
senere kan føre til muskel- og skeletbesvær, fx i forbindelse med tjenere der bærer mange tunge 
tallerkener. 

HR-konsulenten oplever at få flest henvendelser fra medarbejdere i køkkenet med hensyn til fx 
støjniveau og varme, og mere generelle henvendelser omkring udviklingen af det lovgivnings-
mæssige på arbejdsmiljøområdet. Hun kunne godt tænke sig, at de i virksomheden generelt får 
mere fokus på nærved-ulykker. 

Det nævnes også, at det kan være en stor udfordring af få medarbejderne til at blive interesseret i 
arbejdsmiljø. 

Kendskab til eksisterende materialer 

Der var kendskab til en håndfuld af materialerne. Oftest er det HR-konsulenten, der sender 

informationsmateriale videre til alle hoteller, hvilket foregår som nyhedsmails med links til 

relevante publikationer, pdf’er og hjemmesider.  

HR-konsulenten nævner som eksempler på nogle af de publikationer hun har linket til i sine 

nyhedsmails: 

 ”10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere” 

 ”10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger” 

 ”Elevtrivsel” 

Nyhedsmailsene sendes til arbejdsmiljølederen og hoteldirektøren/formanden for arbejdsmil-

jøudvalget, der så formidler videre til arbejdsmiljørepræsentanten (fx ved at printe relevante 

pdf’er). De enkelte pjecer deles sjældent ud til medarbejdere. 

Arbejdsmiljørepræsentanten nævner at han vist har set ”Server med maner” fra et uddan-

nelsesforløb eller et kursus. Hoteldirektøren kan huske at han enkelte gange har fået tilsendt 

brochurer. Som eksempel nævnes ”Branchevejledning: Alarmering på hoteller, brand og 

trusler” og ”Elevtrivsel”. 

Hoteldirektøren roser den elektroniske APV på BARets hjemmeside. Den er både blevet be-

nyttet til at oprette en APV og til at revidere APV i.  

Vurdering af eksisterende materialer 
De eksisterende materialer omtales som relevante og let tilgængelige i design og sprog, men 
nogle er umoderne og skal derfor opdateres. 

Med hensyn til APV-værktøjet er det rigtig godt, men den skal opdateres og det er lidt tungt at 

man skal sidde og sætte flueben ved alt det, man vil have med ud. Man skal være vant til at 

sidde og lave noget med et lignende program for at kunne arbejde ordentligt med det. Der 

savnes en mere opdateret og brugervenlig løsning, men den er stadig god fordi den kommer 

hele vejen rundt om arbejdsmiljøproblemerne. 

Hvilke typer af materialer, og hvilke formidlingskanaler og -former er der 
brug for i fremtiden 
Overordnet er der størst interesse for webbaserede værktøjer og publikationer. Det nævnes at 
materialerne skal være meget specifikke og konkrete med hensyn til målgruppe og de problem-
stillinger der er særlige i forhold til den specifikke målgruppe, fx tjenere, køkkenelever, kokke, 
rengøringspersonale, da det vurderes at være den bedste måde at få folk til at forholde sig ind-
holdet i materialerne. 
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Pjecerne skal målrettes mod den specifikke situation, fx til tjenerne, med konkrete 

henvisninger til de problemstillinger, der er i de bestemte job. Men det skal være in-

teraktivt. 

Videreformidling af information omkring arbejdsmiljø foregår gennem nyhedsmails fra koncern-
ledelsen, oftest med links til publikationer/pdf’er på nettet eller hjemmesider. Dette er årsag til at 
der er større interesse for webbaserede værktøjer og publikationer end for trykte. Det nævnes 
også at man stadig gerne vil have (enkelte) pjecer til at ligge i kantinen, men overvejende efterly-
ses interaktive og webbaserede materialer. 

Det foreslås at man kan have QR-koder og plakater målrettet til et specifikt område/jobfunktion/ 
arbejdsmiljøproblem hængende relevante steder, fx en QR-kode der henviser til 10 gode råd om 
rengøring og ergonomi hængende i rengøringsrummet eller en QR-kode der henviser til 10 gode 
råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere hængende i køkkenet etc. 

En app med en oversigt over de forskellige emner og udgivelser fra BARet, nævnes også som 
noget man kunne ønske sig.  

Der er ingen interesse for webbaserede skabeloner, der kan bearbejdes videre efter egne behov. 

Endvidere mangler der generel viden om og der er større opmærksomhed om BARet. Det fore-
slås at BARets hjemmeside skal gøres mere synlig på de materialer, som allerede findes, sådan at 
man kan finde siden, hvis man vil vide mere om et emne. 


