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K A N E T P Å B U D F R A A R B E J D S T I L S Y N E T
ÆNDRE EN ORGANIS ATIONSK
 U LT U R ?
Danske organisationer er i dag forpligtede til at følge Arbejdsmiljøloven, hvilket blandt andet indebærer, at arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdsmiljøet er sundhedsmæssigt forsvarligt. Danskerne
må med andre ord ikke blive syge af at gå på arbejde. Arbejdstilsynet fører tilsyn med de danske
arbejdspladser, og overholder organisationen ikke lovgivningen, kan der gives et påbud. Rigtig
mange ledere, HR-ansvarlige og arbejdsmiljøprofessionelle ved ikke, hvad det vil sige at få et påbud, og ej heller hvad det vi sige at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på en måde, så der ikke
længere er problemer i arbejdsmiljøet, som gør os syge. Rigtig mange organisationer er også tavse,
når det kommer til at dele viden om problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Der er således ganske
lidt læring, som overføres, når det kommer til spørgsmålet om, hvordan en organisation kan arbejde sig ud af en arbejdsmiljøkrise. I denne artikel gør Luisa Gorgone, tidligere HR-chef i FTF, op
med denne tavshedskultur og åbner for en casebaseret fortælling om, hvordan et påbud fra Arbejdstilsynet faktisk kan være en håndsrækning og en retningsgiver for at træde sammen om at
forbedre arbejdsmiljøet.
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