
Aukið samstarf og nýjungar í vinnuverndarmálum í Danmörku (amid.dk) 

Margir Íslendingar fylgjast vel með öllum nýjungum sem gerast í vinnuverndarmálum í Danmörku, 

nýjungum í forvarnarstarfi, eftirliti, niðurstöðum rannsóknaverkefna o.m.fl. Því vakti sameiginleg 

fréttatilkynning danska vinnueftirlitsins (Arbejdstilsynet) og danska þekkingarsetursins í 

vinnuumhverfismálum (Videncenter for Arbejdsmiljø) þann 22 nóvember síðastliðinn athygli okkar 

enda er þar fjallað um sameginlega heimasíðu þessara opinberu aðila – en báðir þessir aðilar eru 

risar á vinnuverndarsviðinu í norrænu vinnuverndarsamhengi. Við ákváðum því að þýða tilkynning-

una lauslega: 

Ný heimasíða safnar þekkingu og reglum um vinnuumhverfismál.  

Nú verður auðveldara fyrir fyrirtæki og aðra með þörf fyrir þekkingu á vinnuum-

hverfismálum að finna það, sem þeir hafa þörf fyrir. Arbejdstilsynet og Videncenter 

for Arbejdsmiljø opna í sameiningu nýja heimasíðu sem safnar rannsóknartengdri 

þekkingu, verkfærum og góðum hugmyndum frá vinnustöðum.        

 

https://amid.dk/nyheder/at-nyheder/2018/11/ny-hjemmeside-samler-viden-og-regler-om-arbejdsmiljoe/ 

Þegar dönsk fyrirtæki þurfa framvegis að vinna að bættu vinnuumhverfi geta þau 

fengið aðstoð gegnum „Arbejdsmiljø i Damark“ (amid.dk). Nýja heimasíðan vísar not-

endunum á þekkingu um vinnuumhverfismál sem samþættir allt frá lögum og reglum 

yfir í rannsóknartengda þekkingu og reynslugrundvallaðar hagnýtar aðferðir þannig 

að fyrirtæki, einstaklingar og aðrir hagsmunaaðilar geta auðveldlega fundið þær 

upplýsingar og hugmyndir sem þau hafa þörf fyrir.    

Amid.dk kemur í staðinn fyrir heimasíðu Arbejdstilsynet „arbejdstilsynet.dk“ og 

heimasíðu Videncenter for Arbejdsmiljø „arbejdsmiljoviden.dk“ og verður ein 

heildræn heimasíða fyrir þekkingu á sviði vinnuumhverfismála.    

 

Betri yfirsýn og aðgengi að verkfærum 

Nýja heimasíðan veitir yfirsýn og hjálpar notandanum að rata um í hinu mikla magni 

upplýsinga sem eru til um vinnuumhverfismál m.a. gegnum mismunandi inngangs-

leiðir að efninu sem taka mið af þörfum og aðstæðum notandans. 

https://amid.dk/nyheder/at-nyheder/2018/11/ny-hjemmeside-samler-viden-og-regler-om-arbejdsmiljoe/


Heimasíðan vísar þó ekki bara leiðina að innihaldi upplýsinga hjá Arbejdstilynet og 

Videncenter for Arbejdsmiljø. Síðan vísar notendunum einnig á viðeigandi fræðsluefni 

og verkfæri hjá öðrum þátttakendum á þessu sviði – sem dæmi heimasíðurnar hjá 

dönsku faggreinafélögunum á sviði vinnuumhverfismála (branchefællesskaberne). Þá 

mun heimasíðan einnig veita notendum aðgengi að ýmiskonar tölfræðigögnum um 

vinnuumhverfismál. 

Forstjórinn hjá Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Inger Scaumburg 

segir:     

-Nýjasta rannsóknargrundvölluð þekking verður með þessari nýju heimasíðu sam-

tvinnuð löggjöf, verkfærum og góðum hugmyndum frá vinnustöðum. Við vonum því 

að það verði styttri leið frá hugmyndum að markvissum aðgerðum og að við getum 

þannig aðstoðað fyrirtæki með forvarnir og lausnir á vandamálum. 

Forstjórinn hjá Arbejdstilsynet, Søren Kryhlmand segir: 

- Við viljum gjarnan gera fyrirtækjum auðveldara að finna viðeigandi aðgerðarmiðaða 

þekkingu um vinnuumhverfismál. Þessi nýja heimasíða er stórt skref í þá átt. Í stað 

þess að fyrirtækin þurftu áður að framkvæma leit á mörgum stöðum geta þau nú á 

einum stað fundið hvað reglur gilda á ákveðnu sviði – ásamt leiðbeiningum, 

verkfærum og þekkingu. 

 

Við heimsóttum að sjálfsögðu heimasíðuna www.amid.dk og vissulega kemur síðan fyrir 

sjónir sem afar notendavæn og flott heimasíða. Við hvetum því alla áhugasama í vinnu-

umhverfismálunum til að heimsækja heimasíðuna og kynna sér innihaldið. Sem dæmi um 

áhugavert svið sem gaman er að skoða hjá dönunum er umfjöllunin um stress á 

vinnustöðum og hvernig helst má takast á við slík vandamál – vandamál sem töluvert hefur 

einmitt verið rætt um á síðustu mánuðum hérlendis. 

 

Fyrir www.ohu.is  

Árni Jósteinsson, 15 desember 2018 
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