
Fiskeriets Arbejdsmiljøtjenestes hjemmeside  

 

OVER 6.000 BESØGENDE 

Fiskeriets Arbejdsmiljøtjenestes hjemmeside – www.f-a.dk – er velbesøgt. Og 
antallet af besøgende stiger fortsat. De besøgende søger oplysninger om sikkerhed 
og sundhed – fx om støj og redningsflåder.  

- Det er positivt, at der fra februar og frem til i dag har været i alt 6.094 besøg på vores 
hjemmeside. For det viser, at der er stor interesse for sikkerheden og sundheden i fiskeriet. 

Det fortæller Flemming Nygaard Christensen, der er konsulent i Fiskeriets 
Arbejdsmiljøtjeneste.  

Det er ham, der fik sat hjemmesiden op for omkring et år siden. Og det er også ham, der 
løbende får opdateret den med nye og helt aktuelle oplysninger. Fx kan man finde de artikler, 
der bliver bragt her på Miljø og Sikkerheds-siderne umiddelbart efter, de har været på i Fiskeri 
Tidende.  

Oplysning om sikkerhed  

- De fleste klikker direkte ind på www.f-a.dk. Det tyder på, at de kender vores adresse. De 
kommer også til vores side gennem et link fra en anden hjemmeside, siger Flemming Nygaard 
Christensen. 

Han peger på, at fx Søfartsstyrelsen, Fiskeridirektoratet, Arbejdsmiljørådets Servicecenter, 
Danmarks Fiskeriforening og fiskeriskolerne hver især har et link, der viser hen til 
Arbejdsmiljøtjenestens hjemmeside. 

- Andre igen - og det er en del - finder dog direkte ind på artikler om fx skibsregistret, 
støjbekæmpelse om bord, gummiblusen med oppustelig redningsvest og eftersyn på 
redningsflåder, siger han videre.  

Også den engelske version af artiklen om gummiblusen, nemlig ”The Danish oilskin with the 
built-in lifejacket”, bliver læst. Artiklerne om det nye sundhedsbevis, brandslukning og de nye 
arbejdsmiljøregler bliver også læst flittigt.  

De besøgende søger også oplysninger om søulykker, en ergonomisk sakselift, eksamen i 
arbejdsmiljø og om skibsmedicinkisterne.  

Kontakt Arbejdsmiljøtjenesten  

Der er også mange besøgende, der kontakter Arbejdsmiljøtjenestens sekretær Judith Meidorf 
via internettet. De bestiller også Arbejdsmiljøtjenestens publikationer - nemlig 
”Støjhåndbogen”, vejledningen til risikovurdering og Arbejdsmiljøtjenestens videofilm ”Hvor er 
flåden og fornuften” - over hjemmesiden.  

De besøgende søger også information om Arbejdsmiljøtjenestens arbejde og organisation, 
ligesom de bruger de links, der er på siden – fx til  Arbejdsskadestyrelsen, Danmarks 
Fiskeriforening, Den sociale ankestyrelse og Fiskeridirektoratet. 



Desuden kan de læse Arbejdsmiljøtjenestens årlige nyhedsbreve og finde rapporter og 
lovgivning. Man kan fx finde den nye rapport om de énmandsbetjente fiskefartøjer under 
”Information – Rapporter”. 

  

FLERE OG FLERE LÆSER HJEMMESIDEN 

Flere og flere vil vide noget om arbejdsmiljø og sikkerhed. Derfor klikker de ind på www.f-a.dk  

Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste fik sat statistik på hjemmesiden i februar. Og den har allerede 
fra dag ét vist, at siden er godt besøgt.  

I februar var der således 349 besøgende. I marts steg besøgstallet til 619, i april til 714 og i 
maj til 756. 

I juni faldt tallet en anelse til 605 – måske på grund af sommerferie. Men det steg så igen til 
707 i juli, og endnu mere i august nemlig til 805. Tallet har foreløbig toppet i september med 
996 besøgende.     

Besøgstallet stiger  

Hjemmesiden kan meget vel sætte ny rekord i oktober, for der har allerede været 543 
besøgende den første halve måned, fortæller Flemming Nygaard Christensen fra Fiskeriets 
Arbejdsmiljøtjenste. 

- Statistikken viser, at det faktiske besøgstal er væsentligt høre end det tal, der bliver vist på 
startsiden. For det viser kun dem, der kommer direkte ind på startsiden. Men de, der kom ind 
via forskellige søgemaskiner – fx jubii, google eller yahoo - skal jo også tælles med, forklarer 
han.  
Hvis man fx søger på ordene ”gummibluse”, ”støjhåndbog” eller ”skibsmedicinkiste” i 
www.google.com, står Arbejdsmiljøtjenestens artikler først i søgeresultatet. Og hvis man søger 
på ”skibsregistret”, står Arbejdsmiljøtjenestens artikel som nummer tre. 

  De besøgende nøjes ikke kun med at klikke hurtigt ind og så hurtigt ud igen.  De læser mere 
end en enkelt side. De 996, der besøgte hjemmesiden i september, gik til sammen ind på 
2.566 sider.  

Artiklen har været bragt i Fiskeri Tidende under "Miljø og sikkerhed"  

 


