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Autoriseret arbejdsmiljørådgivning, som
fx består i hjælp til at skabe et bedre
fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
Sundhedsfremme i form af fysisk
træning på arbejdspladsen.
Leje og afprøvning af tekniske
hjælpemidler i driften, som kan forbedre
det ergonomiske arbejdsmiljø, fx hjælpe
med tunge løft og reducere risici for
arbejdsulykker.

Høreskadende støj
Støv 
Kemiske påvirkninger.

Arbejdsmiljøpuljen er
udvidet 

Reglerne for at søge om tilskud fra
Arbejdsmiljøpuljen er ændret, så flere nu får
mulighed for at søge. Hidtil har private
virksomheder og selvejende institutioner
med op til 50 ansatte kunnet få økonomisk
tilskud til forebyggelse af fysisk og psykisk
nedslidning og arbejdsulykker. Det er blevet
ændret, så ansøgerkredsen nu omfatter
private virksomheder med op til 100 ansatte
og offentlige virksomheder med op til 50
ansatte. 

Desuden vil p-enheder med op til 100
ansatte i det private og op til 50 ansatte i det
offentlige kunne søge puljen. Eksempelvis
kan en offentlig institution ”Smørblomsten”,
som består af en børnehave med 50 ansatte
og en vuggestue med 50 ansatte, søge
støtte, hvis børnehave og vuggestue har
hver sit p-nummer.

Arbejdsmiljøpuljen har tre fastsatte
indsatsområder, som projekterne skal
understøtte for at få tilskud:

Som noget nyt bliver der også mulighed for
at få tilskud til indsatser vedr.:

Ændringerne trådte i kraft 20. april 2022 
Læs mere her

Temamøde for nye AMR'er

I  BUPL Sydjylland har vi fortsat et stærkt
fokus på arbejdsmiljø og arbejdsmiljø-
repræsentantens vigtige rolle. Derfor
inviterer vi til et temamøde for nye
arbejdsmiljørepræsentanter mandag 7.
november 2022.

Der bliver sendt en invitation efter
sommerferien. 

"Det daglige arbejdsmiljø" i
ny udgave

BUPL’s pjece ”Det daglige arbejdsmiljø” er
nu udkommet i 3. udgave. Vi har revideret
og ajourført pjecen bl.a. i et nyt layout.

Pjecen er tænkt som en opslagsbog for AMR
og andre, der arbejder med arbejdsmiljø i
daginstitutioner, fritidsinstitutioner, skoler
og klubber.

Find pjecen: Det daglige arbejdsmiljø | BUPL

 

https://at.dk/nyheder/2022/04/nye-regler-om-arbejdsmiljoepuljen/?fbclid=IwAR3b71bKYDQFwrr13ejzRjb2BsmzHz7swPQ4vmiZeFfOI7rswjrebNzZqyI
https://bupl.dk/pjece/det-daglige-arbejdsmiljoe


Hvordan anmelder du en arbejdsulykke?

Anmeldelse af en erhvervssygdom

Ny vejledning om
arbejdsskader og covid-19

Arbejdstilsynet har opdateret deres
vejledning om vurdering af
arbejdsskadesager om sygdom med covid-
19. Det sker som følge af den ændrede
smittesituation i samfundet.

Hvad ændres?
I den opdaterede vejledning er der tilføjet en
tidsmæssig afgrænsning for vejledningen, så
den retter sig mod sygdomstilfælde med
covid-19, der er opstået i perioden februar
2020 til udgangen af januar 2022.

Hvad gælder fra 1. februar 2022?
Smitte, som er sket efter 1. februar 2022, skal
efter den opdaterede vejledning håndteres
som andre lignende sygdomme.

Fremadrettet er det som udgangspunkt kun
særlige situationer, hvor der er opstået
senfølger, og smitten kan sandsynliggøres at
stamme fra arbejdspladsen, der fortsat kan
anmeldes. Det kan fx være tilfælde, hvor
den smittede i udstrakt grad har arbejdet
med covid-19-patienter og stort set ikke har
haft kontakt med andre i sin fritid.

For smittetilfælde efter 1. februar 2022
henvises der til de almindelige procedurer
og regler for anmeldelse af arbejdsulykker
og erhvervssygdomme.
Læs mere her:

Hvorfor opdateres vejledningen?
Opdateringen skyldes, at de lovbestemte
smitteregulerende tiltag i samfundet blev
ophævet 1. februar 2022 samtidig med, at
der var udbredt smitte i samfundet med den
mere smitsomme omikron-variant. 

Herefter er udgangspunktet, at risikoen for
smitte på arbejdspladsen ikke er større end
uden for arbejdspladsen.

BUPL har fået ny
hjemmeside 

På BUPL's nye hjemmeside har vi samlet
stoffet på færre sider for at give et bedre
overblik. Det betyder bl.a., at vi har
dedikeret to sider særligt til arbejdsmiljø-
repræsentanterne - en med generelt
indhold på BUPL's hovedside og en med
lokalt indhold fra BUPL Sydjylland.

På siderne får du et overblik over det
vigtigste indhold til dig som AMR, fx. guides,
vejledninger, tilbud, opgaver og skemaer.

BUPL's side for AMR

BUPL Sydjyllands side for AMR

Husk generalforsamling

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen
torsdag aften den 6. oktober, hvor BUPL
Sydjylland holder generalforsamling. Her
kan du stemme på din kandidat til
bestyrelsen, og der er foredrag med Rikke
Smedegaard.

Vi håber at se så mange som muligt.
Læs mere her

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/arbejdsulykker/hvordan-anmelder-du-en-arbejdsulykke/
https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/erhvervssygdomme/anmeldelse-af-en-erhvervssygdom/
https://bupl.dk/tillidsvalgt/arbejdsmiljoerepraesentant/arbejdsmiljoerepraesentant
https://bupl.dk/lokalt/sydjylland/tillidshverv/arbejdsmiljoerepraesentant/arbejdsmiljoerepraesentant-i-bupl
https://bupl.dk/lokalt/sydjylland/nyheder/kryds-i-kalenderen-generalforsamling-med-spaendende-foredrag

