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– for et bedre arbejdsmiljø

Fagforbundet Blik & Rør holder i 
starten af august en konference 
om asbest med blandt andet del-
tagelse af Kræftens Bekæmpelse. 
Som oplæg har forbundet lavet 
otte forslag til styrkelse af bebo-
eres og byggearbejderes sikring 
mod asbeststøv.

Af Ole Wugge Christiansen

Blik&Rør, der organiserer VVS’ere, blik-
kenslagere og skorstensfejere, udgav i midten 
af maj pjecen, „Vejen til et asbestfrit Dan-
mark“, der opstiller otte forslag til at asbest-
beskyttelse af beboere og bygningsarbejdere. 

Asbest er et byggemateriale, der især i 
1960’erne blev anvendt til blandt andet iso-
lering og brandsikring samt til tagdækning. 
Meget ældre byggeri indeholder materialer 
med asbest.

Det handler om 
menneskeliv



Asbestfibre er så små, at støv med 
asbest er farligt at indånde, da fibrene 
ophober sig i lungerne og er umuli-
ge at fjerne. Fibrene frigives både ved 
renovering og gennem nedslidning af 
bygninger.

En arbejdsgruppe nedsat af beskæf-
tigelsesministeriet med blandt andet 
arbejdsmarkedets parter fremlagde i 
2018 en rapport med 20 anbefalinger 
til asbestbekæmpelse, der efterfølgen-
de blev vedtaget af et bredt flertal i 
Folketinget. 

Blik&Rør’s nye forslag skal forstås 
i forlængelse af dem. Et af forslagene 
er nedsættelse af et nyt udvalg, der – 
modsat sidste gang – ikke er pålagt at 
være omkostningsneutrale.

Coronaudskudt i halvandet år

Formanden for Blik&Rør, Henrik W. 
Petersen, fortæller, at anledningen til 
forbundets nye forslag er en konferen-
ce, som forbundet holder på Christi-
ansborg den 5. august 2021:

– Det er en konference, som vi har 
måtte udskyde hele tre gange på grund 
af corona epidemien. Nu bliver den 
endelig til noget. Vores otte forslag har 
ligget klar i halvandet år – og nu skulle 
de altså breakes, siger han.

300 årlige dødsfald

Hvor stort er asbestproblemet ?
– Det er kæmpemæssigt. Kræftens 

Bekæmpelse har opgjort antallet af 
døde med asbestrelateret kræft til cir-
ka 300 om året. Det er det dobbel-
te af antallet af dødsfald i trafikken. 
Hertil kommer, at der hvert år duk-
ker omkring 300-400 nye tilfælde af 
asbestrelateret kræft op, siger Henrik 
W. Petersen.

Forskel til 2018–vedtagelse 

Hvordan adskiller jeres forslag sig fra 
de vedtagelser, som arbejdsgruppen i 
2018 kom med, og som blev vedtaget 
af Folketinget ?

– Der er tale om flere justeringer – 
blandt andet et forslag om autorisation 
af virksomheder, der arbejder med as-
best, og et om oprettelse af et register 
for bygninger med asbest fra før 1980, 
siger Henrik W. Petersen.

– Vi har heller ikke været underlagt 
de restriktioner, som udvalget havde 
– først og fremmest at være omkost-

ningsneutrale og ikke at gå på tværs af 
ressortområder, siger han.
– Vi kan ikke se, der er noget galt i at 
kaste penge efter området. Det handler 
jo om menneskeliv – og kan sammen-
lignes med trafikområdet, hvor man 
for eksempel ikke viger tilbage for at 
bruge penge på at rette op på farlige 
trafikforhold. 
– Vores forslag forholder sig desuden 
til både bolig-, sundheds- og arbejds-
markedspolitikken. Derfor har vi også 
sendt det til alle de politiske partiers 
ordførere og udvalgsmedlemmer for de 
områder, siger han.

Beskæftigelsesministeriet  
holder øje
Hvordan har reaktionerne så været ?
– Vi har fået uddybende spørgsmål fra 
blandt andet Arbejdstilsynet, så vi ved, 
at der er et øje på forslaget i beskæfti-
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Henrik W. Petersen

En lang sej kamp mod asbest. Pjece fra Byggefagenes Samvirke og AAA, ca.1986!



gelsesministeriet. Vi har også hørt fra 
flere politikere og ordførere i Folke-
tinget. Vi forventer da også lydhørhed 
overfor problemet fra alle partier, siger 
han.
Og beskæftigelsesminister Peter Hum-
melgaard ?

– En konkret udmelding fra ham har 
vi ikke fået, men det er Peter Hummel-
gaard, der åbner konferencen i august.
Hvorfor har I lavet et udspil fra 
Blik&Rør alene ?
– Som sagt er udspillet over 1 ½ år 
gammelt – og er udarbejdet på bag-

grund af vores erfaringer i Blik&Rør. 
Det er et spørgsmål, som fylder rigtig 
meget for vores medlemmer. Og helt 
konkret har vi et medlem, der har været 
med til at arbejde med forslaget, som 
ikke har lang tid igen. Derfor skulle det 
breakes nu, siger Henrik W. Petersen.
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Nedsæt asbest-arbejdsgruppe 2.0 
– uden krav om omkostningsneutralitet og med 
mandat til anbefalinger på tværs af ressortområder.

Opret nationalt register for udsættelse for 
asbest 
– så viden om hvem, der har været udsat for as-
best, ikke forsvinder ved virksomhedsophør.

Definer asbest som særligt farligt arbejde 
– så bygherrer identificerer, undersøger og imøde-
går risici, før arbejde iværksættes.

Vejledning om asbest ved køb af bolig 
– evt. som del af tilstandsrapporter på linje med 
energimærkning.

Styrk Arbejdstilsynets hjemmel 
– med flere ressourcer og større bødesatser.

Styrk efteruddannelsen 
– med én årlig efteruddannelsesdag om asbest for 
ansatte i relevante brancher.

Stil krav til saneringsvirksomheder 
– fx autorisation for asbestrenovering på linje med 
VVS-, el-, kloak-- og gas-arbejde.

Forbyd indkapsling 
–  så problemet ikke ryger videre til næste genera-
tion af beboere og håndværkere.

De otte anbefalinger :
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EN  nylig lovændring af reg- 
 lerne om psykisk ar- 
 bejdsmiljø er blevet frem-

lagt som et fremskridt på området. 
Men hvad betyder det i virkeligheden 
ude på arbejdspladserne ? Forbedrer 
det rettigheden til et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø ?

Arbejdsmiljølovgivningen i Dan-
mark er i høj grad præget af det så-
kaldte partssamarbejde, dvs. at stat, 
arbejdsgivere og fagbevægelse sætter 
sig sammen i udvalg og møder, og for-
søger at blive enige om både indhold 
og retning, hvis der skal laves ændrin-
ger. Der tilstræbes enighed eller så-
kaldt konsensus. Dette betyder, at hvis 
arbejdsmarkedets parter er uenige, så 

ender det med : Enighed eller Ingen re-
sultater. Men stat og regering kan også 
benytte sig af sit politiske flertal til at 
gennemføre ting som parterne er imod.  
Det kan være både forbedringer eller 
forringelser. Men desværre er magt-
forholdene sådan, at det kun er sjæl-
dent at en regering går imod arbejds-
giverne. Det være sig både borgerlige 
og socialdemokratiske regeringer. Det 
har betydet at arbejdsgiverne reelt har 
haft vetoret i forhold til forbedringer. 
Eller også har deres modstand betydet 
årelange udsættelser af helt nødvendig 
lovgivning. 

Arbejdsmiljø vedrører sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen, og vi har 
arbejdsmiljøloven, som er en ganske 

progressiv lov. Belastninger og påvirk-
ninger i arbejdet kan være både fysiske, 
kemiske, psykiske og organisatoriske. 
Ved lovens indførelse herskede der et 
helhedssyn, og man talte om det ud-
videde sundhedsbegreb. Det betød at 
loven, som var en rammelov, skulle 
forebygge og tage videst muligt hensyn 
til arbejderens sundhed og sikkerhed.  
Altså til alle de faktorer som kunne 
have en negativ betydning både på kort 
og på langt sigt. Loven var et resultat 
af faglig og politisk kamp i en perio-
de hvor industri–samfundets bagsider 
var i centrum. Rystende beretninger 
og nedslidning, forgiftninger og fatale 
arbejdsulykker trak overskrifter. Det 
gav anledning til en lang periode med 
udstedelse af lovgivning og regler som 
havde til formål at beskytte arbejds-
kraften. Et formål som også var i ka-
pitalens interesse. Hvis arbejdsulykker 
og sygefravær blev reduceret, så kun-
ne arbejdskraften bedre reproduceres.  
Arbejdsmiljøets tilstand er altså meget 
afhængig af styrkeforholdet mellem de 
2 hovedklasser i samfundet, borger-
skab og arbejderklasse. 

Arbejdsmiljøloven er en indskrænk-
ning af arbejdsgivernes ledelsesret når 
det gælder forhold vedrørende sikker-
hed og sundhed. Der er en lang ræk-
ke pligter for arbejdsgiveren som kan 
medføre straf hvis de ikke overholdes. 
Men gælder arbejdspligten også, hvis 
forholdene ikke er forsvarlige ? Eller 
skal man finde sig i at arbejde under 
forhold som er farlige og som man 
kan blive syg af ? Når man stiller dette 

 Psykisk arbejdsmiljø –––
 flytter det sig?

Af John Graversgaard, arbejdspsykolog og fhv. tilsynsførende i Arbejdstilsynet.

John Graversgaard
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spørgsmål, så afsløres svagheden ved 
loven. For vi ser utallige eksempler 
på at arbejdere bliver syge, også selv-
om de påberåber sig at loven er over-
trådt.  Arbejdsgiveren kan på grund af 
profithensyn, uvidenhed og kynisme 
tilsidesætte loven uden at det med-
fører særlige konsekvenser for ham. 
Arbejdstilsynet er omtalt i loven som 
den instans som har adgang til ar-
bejdspladsen og kan udføre kontrol og 
give sanktioner til arbejdsgiveren. Det 
er en helt nødvendig funktion i arbej-
derbeskyttelsen, og vi ser også at der 
er evig strid om hvor stærkt udrustet 
Arbejdstilsynet skal være. Men hvilke 
reaktionsmuligheder har den menige 
lønarbejder for at reagere hvis loven er 
overtrådt ? Her ser vi at arbejdspligten 
trumfer både sikkerhed og sundhed.  
Den nærliggende reaktion ville jo være 
at standse arbejdet indtil forholdene 
er bragt i orden. Det ville løse de fleste 

problemer hurtigt og effektivt, og øge 
den demokratiske indflydelse på ar-
bejdspladsen. Men demokrati er en il-
lusion når det gælder arbejdslivet. Her 
gælder kapitalens og arbejdsgivernes 
lov. Det er dem der bestemmer gennem 
ledelsesretten. Hvis Arbejdstilsynet gi-
ver påbud kan de klage, og dermed 
udsætte at der skal gøres noget. Hvis 
nogen truer med at ville klage eller 
gør det, kan arbejdsgiverne fyre dem.  
Det giver et klart signal til alle om at 
acceptere tingenes tilstand. Der er en 
ret til at standse arbejdet i loven, men 
den gælder KUN hvis der er tale om 
overhængende betydelig fare for liv og 
helbred. Og det er KUN en individuel 
ret, ikke en kollektiv ret !

Loven siger at arbejdet skal planlæg-
ges, tilrettelægges og udføres så det er 
sikkerheds– og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt. Dette er jo ganske omfat-
tende og griber direkte ind i den måde 

arbejdet og en virksomhed organiseres. 
Med den øgede forskning og viden om 
arbejdsmiljø og hvilke faktorer som er 
af betydning, er psykiske og organisa-
toriske faktorer kommet meget mere i 
fokus. Arbejdstilsynet udstedte vejled-
ninger på området og ansatte psyko-
loger til at udvikle området og deltage 
i tilsynsarbejdet. Men så kom modre-
aktionen fra kapital og arbejdsgiver-
ne, som prøvede at sige at dette var 
en indblanding i deres ledelsesret. De 
lavede obstruktion og blokerede, ikke 
med faglige argumenter, men tydeligt 
med magtens sprog. Dårligt arbejds-
miljø peger altid tilbage på ledelsens 
svigt, og rapporter fra Arbejdstilsynet 
som påpegede at dårlig planlægning 
var en væsentlig faktor, medførte ag-
gressive reaktioner fra private men 
også fra offentlige arbejdsgivere som 
for eksempel kommuner. Her så man 
et uskønt medløberi af ledende social-

Højt arbejdstempo !

Psykisk arbejdsmiljø --- flytter det sig ?
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demokrater, der sætter klassesamar-
bejdet højest. Det medførte at parterne 
i et såkaldt „Metodeudvalg“ fastslog, at 
Arbejdstilsynet ikke skulle gå for tæt på 
ledelsesretten. En socialdemokratisk 
regering blåstemplede denne under-
gravning af loven til arbejdsgivernes 
store tilfredshed.

De nye regler om psykisk arbejdsmil-
jø er på flere måder et fremskridt, da de 
samler det i en ny bekendtgørelse. Den 
beskriver mere synligt og konkret krav 
til et godt psykisk arbejdsmiljø. Men 
arbejdsgivernes vetoret og benspænd 
har også præget det. Der nævnes en be-
grænset række risikofaktorer, så vi må 
fortsat holde fast i lovens formål, som 
er at forebygge og beskytte mod ALLE 
risici og belastninger. Samt kæmpe for 
øgede rettigheder for lønarbejderne til 
at kunne reagere på arbejdspladsen 
når problemerne opstår. Samtidig må 
vi sikre, at Arbejdstilsynet reagerer på 
ALLE de forhold som forringer sik-
kerhed og sundhed på arbejdspladsen.  
Som historien viser, kræver det faglig 
og politisk kamp, KLASSEKAMP. 

Psykisk arbejdsmiljø --- flytter det sig ?

Arbejdstilsynet om psykisk arbejdsmil-
jø : Det psykiske arbejdsmiljø handler 
om psykosociale forhold på arbejds-
pladsen som i samspil med den enkelte 
kan påvirke både det psykiske og det 
fysiske helbred – såvel positivt som 
negativt.  

Her kan man finde Arbejdstilsynets 
vejledninger, meddelelser og bekendt-
gørelser, samt lovgivning og EU-for-
ordninger, der vedrører psykisk ar-
bejdsmiljø. – I alt 12 stk.:

Note : 

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/psykisk-arbejdsmiljoe/om-psykisk-arbejdsmiljoe/


