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DAGSORDEN
Baggrund for puljen

- Hvorfor er emnet nedslidning relevant, hvad siger tallene?

Om puljen

- Hvem kan søge

- Hvad kan der søges til

- Konkrete eksempler

Hvordan søger man

- Vigtig dato

Hvordan kan vi hjælpe interesserede virksomheder videre



BAGGRUND FOR PULJEN

Tilskudsordningen er oprettet i forbindelse med aftalen om ret til 
seniorpension for nedslidte (Arne pensionen)

100 mio kr hvert år i 3 år fra 2021-2023 til forebyggelsesinitiativer 
i virksomheder med under 50 ansatte

Formålet er at forebygge at medarbejdere bliver fysisk og psykisk 
nedslidte eller kommer til skade på grund af arbejdsulykker

Formålet er også at fremme medarbejdernes sundhed ved fysisk 
træning på arbejdet, idet dette forebygger at kroppen nedslides



HVAD SIGER TALLENE?

Hvert år bliver der anmeldt cirka 20.000 erhvervssygdomme.

Hvert år bliver der anmeldt over 40.000 arbejdsulykker

Konsekvenserne for virksomheden

- Tab af kompetencer

- Økonomisk tab 

Personlige konsekvenser for den enkelte medarbejder

En arbejdsulykke med fravær over 30 dage koster i gennemsnit 
58.400kr

Virksomhedernes samlede omkostninger ved arbejdsulykker er 
beregnet til 5,1 milliarder kr.

Kilde: Arbejdstilsynet



OM PULJEN

”Bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små 
private virksomheder” 

(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/262)

➢ Du kan søge til ét eller flere projekter. Op til kr. 500.000 pr. projekt. 

➢ Pengene gives som tilsagn om tilskud og når projektet er afsluttet

➢ Tilskuddet udbetales som de minimis-støtte efter gældende EU-regler

➢ Der gives tilskud til 80 procent af de afholdte tilskudsberettigede udgifter 

opgjort i det indleverede projektregnskab.

Projektet skal afsluttes senest indenfor et år efter at tilsagnet er givet

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/262


OM PULJEN - HVEM KAN SØGE

➢ Små private virksomheder 

➢ CVR nummer

➢ Under 50 medarbejdere

➢ Relevant projekt som falder under bekendtgørelsens 

bestemmelser



OM PULJEN - HVAD KAN DER SØGES TIL

Indsatsområder:

1. Autoriseret arbejdsmiljørådgivning, med henblik på at 
forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte 
eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for 
arbejdsulykker. 

2. Sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på 
arbejdspladsen. 

3. Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som 
kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere 
risiko for arbejdsulykker.

Et projekt må gerne berøre flere indsatsområder



KONKRETE EKSEMPLER

Forebyggelse af fysisk nedslidning kunne f.eks. være:

• Reducere fysiske belastninger som løft, træk og skub af 
genstande, forflytning af borger/patienter.

• Optimere arbejdsstillinger og bevægelser, så arbejde med 
løftede arme, bøjet/vredet ryg eller nakke samt ensidige 
gentagne bevægelser nedbringes. 

• Styrke vidensniveauet og færdighederne i at foretage en 
risikovurdering af det arbejde, der skal udføres. 

• Styrke virksomhedens evner til at planlægge og 
tilrettelægge arbejdet og skabe en god forebyggelseskultur.



KONKRETE EKSEMPLER

Forebyggelse af psykisk nedslidning kunne f.eks. være:

• Reducere belastninger af:
• Stor arbejdsmængde og tidspres 

• Uklare krav og modstridende krav i arbejdet 

• Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker 

• Forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel 
chikane. 

• Forebygge arbejdsrelateret vold 

• Styrke positive faktorer som indflydelse, oplevelsen af 
retfærdighed og anerkendelse i forhold til kerneopgaven. 

• Styrke samarbejde og oplevelsen af kollegial/ledelsesmæssig 
støtte i arbejdet.



KONKRETE EKSEMPLER

Forebygge arbejdsulykker kunne f.eks. være:

• Reducere risiko for ulykker ved: 
• Fald og snublen 

• Fald fra højden 

• Påkørsel og klemningsrisiko ved intern færdsel 

• At blive ramt af genstande

• Styrke sikkerhedskulturen. 

• Styrke vidensniveauet om farlige situationer i arbejdet og 
forebyggelse ved arbejde med nærved-ulykker. 

• Højne niveauet for læring og forebyggelse af ulykker f.eks. ved 
implementering af et redskab til analyse af ulykker og nærved-
ulykker. 



KONKRETE EKSEMPLER

Sundhedsfremme i form af fysisk træning kan f.eks. være:

• Integrere fysisk træning i arbejdet 

• Rådgive om, hvilken type af træning, der vil være 

optimal. 



KONKRETE EKSEMPLER

Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan 
forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for 
arbejdsulykker. F.eks. tekniske hjælpemidler der:

• Reducerer fysiske arbejdsbelastninger som tunge løft, træk, 
skub, forflytning af borger/patienter i den daglige 
arbejdsgang. 

• Reducerer uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser 
som bøjet ryg, knæliggende arbejde eller ensidigt belastende 
arbejde. 

• Reducerer risikoen for arbejdsulykker ved fald fra højden. 

• Reducerer risikoen for arbejdsulykker ved anvendelse af 
tekniske hjælpemidler som el-værktøj, transportmidler, 
maskiner eller anhugningsgrej.



HVORDAN SØGER MAN

Arbejdsmiljøorganisationen skal være hørt om projektet

Ansøgningen skal indeholde:

✓ Ansøgningsskema

✓ Budget

✓ Dokumentation for budget

✓ Dokumentation for evt. anden offentlig støtte

✓ Tro og Love erklæring på at der ikke benyttes egen 
arbejdsmiljørådgiver

✓ Tro og love erklæring vedrørende oplysninger om de minimis-støtte

Ansøgning sendes via TAS



HVORDAN SØGER MAN - VIGTIG DATO

Man kan indsende ansøgninger, når bekendtgørelsen træder i kraft. 

Den 29. marts 2021

Vær klar og udfærdig din ansøgning i løbet af marts måned, da 

midlerne tildeles efter ”først til mølle princip”!



HVORDAN KAN ARBEJDSMILJØEksperten
HJÆLPE?

Undersøgelse af virksomhedens behov og muligheder

Forslag til indsatser

Hjælp til ansøgning og budget

Rådgivning i forbindelse med gennemførelse af konkrete indsatser

Løbende justeringer

Afrapportering og regnskab



HVORDAN KAN ARBEJDSMILJØEksperten
HJÆLPE?

Undersøgelse af virksomhedens behov og muligheder

Forslag til indsatser

Hjælp til ansøgning og budget

Rådgivning i forbindelse med gennemførelse af konkrete indsatser

Løbende justeringer

Afrapportering og regnskab



ARBEJDSTILSYNETS HJEMMESIDE

Her finder i relevante dokumenter og informationer :

https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoepuljen/

https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoepuljen/


KONTAKTOPLYSNINGER

Pia svarer på telefonen 


