
 

 

 
Arbejdsmiljørådgivning 
 

De professionelle arbejdsmiljørådgivere skal bistå virksomhederne med  

• at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser og 
nedslidning ved at bekæmpe påvirkninger i arbejdet, som fysisk eller psykisk virker 
skadelige 

• at fremme de ansattes sikkerhed og sundhed både fysisk og psykisk.  

Fra 1. januar 2005 gælder en ny arbejdsmiljølov omkring virksomhedernes brug af professionel 
arbejdsmiljørådgivning. Det betyder, at de tidligere BST er overgået fra at være en institution som 
virksomhederne har pligt til at være medlem af til at blive en (autoriseret) arbejdsmiljørådgiver. De 
godkendte bedriftssundhedstjenester forventes alle at blive autoriseret - se en oversigt over de 
bedriftssundhedstjenester der er medlem af Arbejdsmiljørådgiverne (BST Foreningen) her: 
Derudover kan rådgivnings virksomheder bliver autoriseret som professionelle arbejdsmiljørådgiver 
på enkeltområder, ex fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøforhold.  
  
Arbejdstilsynet kan ved tilsyn udstede påbud om, at der skal bruges en autoriseret 
arbejdsmiljørådgiver til at løse specifikke opgaver 
  

En arbejdsmiljørådgiver skal være godkendt. Godkendelsesordningen varetages af Arbejdstilsynet,  

Den, der vil rådgive virksomheder om efterkommelse af påbud fra Arbejdstilsynet om brug af autoriserede 
arbejdsmiljørådgivere, skal enten have opnået autorisation til at  

• rådgive om løsning af alle rådgivningspåbud på alle de områder, som fremgår af kap. 2 og 3 i bekendtgørelse 
om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere, herunder undersøgelser af forhold i det psykiske arbejdsmiljø, 
og benævnes autoriseret arbejdsmiljørådgiver, eller  

• rådgive om løsning af en eller flere komplekse og alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen på et 
eller flere af de områder, som fremgår af § 5 og af kap. 3 i bekendtgørelse om brug af autoriserede 
arbejdsmiljørådgivere, herunder undersøgelser af forhold i det psykiske arbejdsmiljø, og benævnes autoriseret 
emnearbejdsmiljørådgiver.  

• Påbud om brug af rådgivning ved manglende eller mangelfuld plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen, 
påbud om brug af rådgivning ved arbejde i eksplosiv atmosfære og påbud om brug af rådgivning ved tømning 
af spånsiloer, jf. kap. 3 i bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivere, er ikke omfattet af stk. 1, nr. 2. 

 

Ansøgning om autorisation 
Autorisation efter § 6 meddeles af Arbejdstilsynet.  
 
 Ansøgningen sendes til Arbejdstilsynet og skal indeholde følgende oplysninger:  

1. dokumentation for kvalifikationskravene for ansøgers faglige personale eller samarbejdspartnere,  

http://www.arbejdsmiljoraadgiverne.dk/1-45-velkommen.html


 

 

2. kopi af eventuel aftale om samarbejde med andre arbejdsmiljørådgivere m.v.,  
3. dokumentation for vedligeholdelse af kvalifikationer og procedurer herfor,  
4. dokumentation for håndtering af fortrolige oplysninger, og  
5. dokumentation for forsikring vedrørende rådgivningsansvar.  

 
En række Arbejdsmiljørådgivere/BST'er har oprettet en hjemmesider med nærmere oplysninger om 
deres arbejde.  
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