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Fredag var vi på EU-OSHA (Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur), som arbejder på at gøre de 

europæiske arbejdspladser mere sikre, sunde og produktive, til gavn for virksomhederne, 

medarbejderen og de statslige myndigheder (herunder skolebørn). De fremmer en 

risikoforebyggelseskultur for at bedre arbejdsmiljøvilkårene i Europa. De er 60 ansatte, heraf 20 

eksperter, 20 kommunikationsmedarbejde, 20 administrative medarbejdere. Deres budget er 15 

mio EUR, ca. 8 mio EUR er operationelle. Tim Tregenza (network manager) gav et overblik over 

organiseringen af den europæiske ”Occupational safety and health structure”. Hvert land har et 

fokus-punkt, som de refererer til EU-OSHA på. 

I EU-OSHA indsamler, analyserer og udbreder de information gennem deres netværk i Europa, 

herunder landenes fokuspunkter, men også virksomheder. De kører 3 kampagner årligt. De sender 

rapporterne til det europæiske parlament. De søger hele tiden at udvikle og implementere netværk 

til bl.a uddannelsesministerier, beskæftigelsesministerier og sundhedsministerier. Der er forskel på 

output og outcome, hvorfor projekterne også evalueres på outcome. 

Elke Schneider (Senior Project manager) fortalte om aktuelle kampagne er vedrørende ”farlige 

stoffer i arbejdsmiljøet”, da det har vist sig, at 18% af EU arbejdere eksponeres for kemikalier 

mindst 25% af deres arbejdstid. De fokuserer på forebyggelse og undgåelse, ikke værnemidler. Der 

har også fokus på carcinogene stoffer. Info kan findes på deres hjemmeside, hvor der ligger info-

sheets og interaktive e-værktøjer. Katalin Sas (Project manager) fortalt om næste kampagne 

Musculokeletal Disorders. Dette er det 3. projekt vedr. MSD. 6 lande er udtaget til kvalitativ 

forskning. De vil have fokus på primær forebyggelse. Der rejses spørgsmål til om det er 

meningsfuldt at have primær forebyggelse som fokus. Bør indtænke kulturelle forskelle og den 

biopsykosociale tilgang. Endvidere differentiere mellem arbejdsrelateret MSD og arbejdsforværret 

MSD. 

EU-OSHA opfordrer til, at kører der specifikke projekter i EU, er det muligt at få en artikel på deres 

hjemmeside. 

Generelt: 

Økonomien er ok.  

Theodore Bazas opfordret til at dokumenter sendes ud på forhånd. 

 

Arbejdsgrupper: 

WG1: road-map er skrevet, nu diskuteres, hvilke og hvor mange spørgsmål der skal indgå i multiple 

choice test, disse skal være uafhængig af lovgivningen i landene. Proceduren præsenteres for 

CESMA december 2018. Skal være færdigt i 2019. 

WG2: Theodore Bazas har sendt skriv ud for at afklare hvilke specialer, som kan og arbejder i 

bedriftsundhedstjenesterne i Europa, 21 af 30 har svaret. Der arbejdes videre på formuleringer i 

hht til politisk skriv for at bevare arbejdsmedicinske specialister som udøvere af arbejdsmedicin i 

Europa. Der skal først og fremmest differentieres mellem arbejdsmiljø og arbejdsmedicin.  



WG3: Der arbejdes på at indsamle data i forhold til eksponeringer og udvikling af sygdom mhp. at 

lave en fælles europæisk erhvervssygdomsliste. 

Der er en undersøgelse i gang i forhold til at undersøge hvad arbejdsmedicinere laver i de 

europæiske lande. Deadline for indsendelse af spørgeskema ASAP. (Theodore Bazas). 

 

 

 


