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Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt

Introduktion
- til håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt

Godt fodboldspil kræver, at spillerne kender og overholder spillereglerne - det gule og det 
røde kort skal helst blive i lommen.

Arbejdsmiljøledelse er, at aftale spilleregler for et godt arbejdsmiljø. 

0
Introduktion

Arbejdsmiljøledelse kan sættes i system med 
to typer skemaer:

1.Aftaleskema 
- til at beskrive de aftalte spilleregler 

2.Handlingsplanskema 
- til at følge op og forbedre spillereglerne 

Ikke alle spilleregler behøver at være ned-
skrevne, kun dem der er absolut nødvendige 
for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Håndbog om arbejdsmiljøledelse – helt en-
kelt er til den lille virksomhed, der ønsker et 
certifikat på deres arbejdsmiljøarbejde, men 
vil undgå papir og bureaukrati.

Det er muligt at leve op til de fleste af de 
krav, der stilles til et arbejdsmiljøledelsessy-
stem med mundtlige aftaler. Kun en mindre 
del skal være skriftlig. Håndbog om arbejds-
miljøledelse – helt enkelt viser, hvor lidt man 
kan klare sig med på skrift, og hvor enkelt 
det kan gøres - også når virksomheden øn-
sker certifikat på arbejdsmiljøledelsessyste-
met.
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Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt

Alt i Håndbog om arbejdsmiljøledelse – helt enkelt kan redigeres og gemmes. Håndbogen 
kan bruges som udgangspunkt for at skrive virksomhedens egen arbejdsmiljøledelses-
håndbog. 

Vi foreslår, at I gennemfører følgende trin:

Beslut, hvem der er tovholder på processen, og hvem der skal deltage

Anskaf et ringbind med 12 faneblade

Installer Håndbog i arbejdsmiljøledelse – helt enkelt på computeren 

Print et eksemplar af Håndbog i arbejdsmiljøledelse – helt enkelt 

Sæt håndbogen i ringbindet

fane 1-6 bliver til jeres egen håndbog i arbejdsmiljøledelse, når I lægger jeres 
aftaler ind

fane 7-12 bliver jeres arkiv, hvor I opbevarer dokumentation for arbejdsmiljøar-
bejdet

Opret en elektronisk håndbog, hvor I kan gemme egne aftaler

Gennemlæs Håndbog i arbejdsmiljøledelse – helt enkelt 

Find den arbejdsmiljødokumentation frem, I har i forvejen og sæt den på plads i jeres 
ringbind

Gennemgå håndbogen emne for emne og drøft, hvordan I gør tingene i 
virksomheden eller brug opgavekortene til at fordele opgaver mellem jer. Kontroller 
om jeres håndtering af opgaverne lever op til kravene

Beskriv jeres aftaler, hvis I mener de er nødvendige at have på skrift for at være kend-
te og blive overholdt af alle.

Arbejdet med at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem kan hjælpes på vej af et sæt op-
gavekort. Opgavekortene er en del af Spillet om arbejdsmiljøledelse. 

I samme serie er også en pjece Fakta og myter om arbejdsmiljøledelse, som kan bru-
ges til at informere medarbejderne om, hvad arbejdsmiljøledelse er og ikke er. 

1.

2.

3.

4.

5.

•

•

6.

7.

8.

9.

10.

0

Kom godt igang
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Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt

1
Arbejdsmiljø-

arbejdet

Arbejdsmiljøarbejdet

Krav til et arbejdsmiljøledelsessystem
Hvis et arbejdsmiljøledelsessystem skal kunne 
certificeres, skal det opfylde en standardise-
ret kravbeskrivelse. Der er to kravbeskrivel-
ser at vælge mellem:

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 
9231 
DS/OHSAS 18001 suppleret af bekendt-
gørelse nr. 872 

Denne håndbog dækker begge kravbeskriv-
elser. Læs om forskelle og ligheder mellem 
bek. nr. 923 og OHSAS 18001.
Et arbejdsmiljøledelsessystem skal gøre det 
muligt for virksomheden at styre sine arbejds-
miljørisici. Det skal ske ved at inddrage arbe-
jdsmiljøet i organiseringen, ansvarsfordeling, 
planlægning, fremgangsmåder, metoder og 
kontrol. Der skal også afsættes ressourcer 
til at udvikle og virkeliggøre virksomhedens  
arbejdsmiljøpolitik. 
Systemet skal opbygges, så det sikrer, at 
virksomheden ikke har væsentlige arbejd-
smiljøproblemer, som kan medføre påbud 
i forhold til arbejdsmiljøloven inden for  
følgende områder: 

1. StøjStøj
2. VibrationerVibrationer
3. StrålingStråling
4. Termiske belastningerTermiske belastninger
5. BevægeapparatbelastningerBevægeapparatbelastninger
6. Psykosociale belastningerPsykosociale belastninger
7. Kemiske og biologiske belastningerKemiske og biologiske belastninger
8. IndeklimabelastningerIndeklimabelastninger
9. UlykkerUlykker
10. Unges arbejde.Unges arbejde.

•

•

Virksomhedens opgaver

Virksomheden skal have en arbejdsmiljøledel-
seshåndbog med de aftaler, som er relevante 
at have beskrevet. Aftalerne skal hjælpe til at 
fastholde et godt arbejdsmiljø i dagligdagen. 
Aftaler kan være mundtlige eller skriftlige. 

Antallet af nødvendige skriftlige aftaler af-
hænger af virksomhedens type, størrelse og 
kultur. Der er ikke to håndbøger, der er ens.

Virksomheden skal vælge, hvilken kravbe-
skrivelse de vil følge.

Forslag til udførelse af opgaverne
Opgavekort: 6, 26 og 28. 

Eksempel: 1.0 Aftaler og ansvar 
1.2 Beskrivelse af arbejdsmiljø-
ledelsessystemet
1.3 Årsplan for arbejdsmiljøak-
tiviteter

Vejledning
Arbejdsmiljøledelseshåndbogen skal afspejle 
dagligdagen. Virksomheden skal beslutte, 
hvordan deres arbejdsmiljøledelseshåndbog 
skal opbygges, og hvor den skal være tilgæn-
gelig.
Brug mappen med de 12 faneblade og samti-
dig en elektronisk mappe.
Det en god idé med en dokumentoversigt, så 
man hurtigt kan få overblik over hånd-bogens 
indhold (se eksempel 1.0). 
Virksomhedens håndbog bør desuden inde-
holde en kort beskrivelse af virksomhedens 
arbejdsmiljøledelsessystem (eksempel 1.2). 
Hvis virksomheden finder det relevant, skal 

Arbejdsmiljøledelse

1  Bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem 
certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem. 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 
2001; www.at.dk

2  Bekendtgørelse om anerkendelse af DS/OHSAS 18001 
m.v. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø. Arbejd-
stilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005; 
www.at.dk
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politikken kan tage udgangspunkt i en snak 
om, hvorfor arbejdsmiljøet er væsentligt på 
virksomheden, og hvad der er motivationen 
til at arbejde med arbejdsmiljøledelse. 

Det kan være, at man ønsker en virksom-
hedskultur, hvor alle har fokus på farlige 
situationer og søger at undgå dem som en 
naturlig del af dagligdagen. Så er det dette, 
der skal omtales.

Hvad gør andre? En anden indgangsvinkel 
kan være at lade sig inspirere af, hvad andre 
virksomheder har skrevet. 

Ud fra eksempler kan ledelse og medarbej-
dere diskutere, hvad man synes er godt, og 
hvad der vil være relevant at have med i 
virksomhedens politik. 

For at sikre, at arbejdsmiljøpolitikken kan 
danne grundlag for konkrete arbejdsmiljø-
mål og aktiviteter, kan virksomheden omtale 
de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, som 
er fundet ved den sidste arbejdspladsvurde-
ring.

Hvis man ønsker certifikat efter bek. nr. 923, 
skal virksomheden medtage deres holdnin-
ger til sundhedsfremme og det rummelige 
arbejdsmarked i arbejdsmiljøpolitikken. 

1
Arbejdsmiljø-

arbejdet

håndbogen også indeholde en årsplan for de 
faste arbejdsmiljøaktiviteter (eksempel 1.3).

Arbejdsmiljøledelseshåndbogen bør være til-
gængelig et centralt sted. Det kan være hos 
lederen eller på netværket. 

Hvis I ønsker arbejdsmiljøledelse med  
certifikat, bør virksomheden tidligt ringe til 
certificeringsbureauerne og indhente tilbud 
på certificering.

1

Arbejdsmiljøpolitik

Krav til en arbejdsmiljøpolitik

En arbejdsmiljøpolitik skal:

	være bredt formuleret og vise vigtighe-
den af arbejdsmiljøarbejdet,

	 indeholde de grundlæggende mål med 
arbejdsmiljøarbejdet,

	 forpligte til at overholde lovgivningen og 
fortsatte forbedringer af arbejdsmiljøet,

	 fungere sammen med virksomhedens 
øvrige politikker såsom indkøbspolitik og 
personalepolitik. 

Virksomhedens opgaver

Virksomhedens ledelse og medarbejdere el-
ler medarbejderrepræsentanter skal sam-
men udarbejde en skriftlig arbejdsmiljø-
politik.Arbejdsmiljøpolitikken skal danne 
grundlag for konkrete arbejdsmiljømål og 
aktiviteter. I forbindelse med certificering 
efter bekendtgørelse nr. 923 er det et krav, 
at virksomheden beslutter, hvordan den vil 
arbejde for det rummelige arbejdsmarked 
og sundhedsfremme på arbejdspladsen.Den 
færdige arbejdsmiljøpolitik skal være kendt 
og indarbejdet på alle niveauer i virksom-
heden og være tilgængelig for interesserede 
parter. Det skal fremgå, at virksomhedens 
ledelse er forpligtet på arbejdsmiljøpolitik-
ken.

Forslag til udførelse af opgaverne

Opgavekort: 1, 2 og 20. 

Hvis I vælger bek. nr. 923, skal I også bru-
ge opgavekort 3 og 4.

Eksempel:  1.2 Arbejdsmiljøpolitik

Vejledning 
Hvad vil I opnå? Arbejdet med arbejdsmiljø-
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Organisation
Krav til organisering 

Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet skal 
sikre, at:

	Virksomheden har organiseret sikker-
hedsarbejdet efter lovens forskrifter. 
D.v.s. etableret sikkerhedsgruppe(r) og 
et sikkerhedsudvalg, hvis der er mere 
end 20 ansatte,

	Der er én hovedansvarlig for arbejdsmil-
jøledelsessystemet som rapporterer til 
ledelsen,

	Opgaver, ansvar og kompetencer vedrø-
rende arbejdsmiljøarbejdet er fastlagt.

Virksomhedens opgaver

Virksomheden skal beskrive, hvordan ar-
bejdsmiljøarbejdet er organiseret efter reg-
lerne. 

Der skal være en sikkerhedsgruppe for hver 
arbejdsleder eller fysisk afgrænset område 
af virksomheden. 

Der skal være et sikkerhedsudvalg, hvis der 
er mere end 19 ansatte.  

I beskrivelsen skal man kunne se, hvem der 
har hvilke roller og ansvar.

Forslag til udførelse af opgaverne

Opgavekort: 7

Eksempel: 1.4 organisering af arbejdsmil-
jøarbejdet. 

Vejledning
Virksomhedens ledelse skal vise reel vilje og 
opbakning til arbejdsmiljøledelsessystemet. 
Det skal til - for at få det til at virke - og for 
at få certifikat. 

Ledelsen skal selv deltage eller udpege en 
repræsentant, der har gennemslagskraft og 
beslutningsmyndighed.

En oversigt over aftaler og ansvar for de en-
kelte dele af arbejdsmiljøledelsessystemet 
bør være forrest i arbejdsmiljøledelseshånd-
bogen (eksempel 1.0 Aftaler og ansvar). 
Her fremgår også, om det er mundtlige eller 
skriftlige aftaler. 

Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet kan 
beskrives med en tegning af sikkerhedsor-
ganisationen og beskrivelse af dennes ar-
bejdsopgaver. I beskrivelsen skal også stå, 
hvem der har det overordnede ansvar for 
arbejdsmiljøledelsessystemet. Det skal ikke 
være en meget grundig beskrivelse af an-
svarsområder.

Lovpligtige krav og  
andre bestemmelser
Krav om kendskab til lovgivning og 
andre bestemmelser

Ajourføring af eksisterende og nye krav i 
arbejdsmiljølovgivningen

Arbejdet med overholdelse af loven skal 
være integreret i arbejdsmiljøledelses-
systemet. 

Virksomhedens opgaver
Virksomheden skal udarbejde en aftale for, 
hvordan den holder sig ajour med arbejds-
miljølovgivningen. Den skal sikre, at regler-
ne bliver overholdt. Aftalen skal være en del 
af arbejdet med arbejdsmiljøledelse. Aftalen 
kan være skriftlig eller mundtlig. 

Forslag til udførelse af opgaverne

Opgavekort: 15

Eksempel: 1.5 Orientering om ny arbejds-
miljølovgivning

Vejledning
Virksomheden kan finde alle relevante 
love, bekendtgørelser og vejledninger på 
Arbejdstilsynets hjemmeside (www.at.dk). 
Arbejdstilsynet tilbyder et gratis elektronisk 
nyhedsbrev. Herved får man automatisk til-
sendt information om nye tiltag inden for ar-
bejdsmiljølovgivningen.

•

•

1
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1

For ikke at drukne i information kan virk-
somheden i første omgang vælge at sætte 
sig ind i de generelle regler for sikkerheds- 
og sundhedsarbejde og arbejdspladsvurde-
ringer. Derefter de specifikke regler, som 
vedrører de arbejdsmiljøforhold, der er fun-
det ved arbejdspladsvurderingerne, og som 
er relevante for den branche, virksomheden 
tilhører.

For løbende at holde sig ajour med de seneste 
nyheder kan man få tilsendt Arbejdstilsynets 
Nyhedsbrev eller jævnligt tjekke de seneste 
nyheder på Arbejdstilsynets hjemmeside. 
Det kan f.eks. være månedligt eller før hvert 
personalemøde.

www.arbejdsmiljoviden.dk samler en række 
gratis informationer om arbejdsmiljø.

www.thomson.dk/arbejdsmiljo tilbyder 
abonnement på lovservice og nyhedsbreve.

Er der ikke adgang til internettet, kan virk-
somheden vælge at abonnere på Schultz lov-
tekst om arbejdsmiljø1, hvor virksomheden 
kan få al ny arbejdsmiljølovgivning enten på 
tryk eller som cd-rom. Cd-rom versionen har 
den fordel, at der ved hver opdatering er et 
nyhedsbrev om, hvilke ændringer der har 
været.  

Endelig kan nævnes Retsinformation,  
www.retsinfo.dk, hvor al lovgivning er gratis 
tilgængelig, og der er gode søgemuligheder. 

Links 

Gratis: 

www.at.dk

www.arbejdsmiljoviden.dk

www.retsinfo.dk

Abonnement

www.thomson.dk/arbejdsmiljø



Skriftlig aftale 
Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.0 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel: Aftaler og ansvar 

Formål:  Give oversigt over aftaler, ansvar og værktøj 

Ansvar: Lederen 

Beskrivelse: 

1.0  Aftaler og ansvar ●    X   

1.1 Arbejdsmiljøpolitik ●   ○ X   

1.2 Beskrivelse af arbejdsmiljøledelsessystemet ●    X   

1.3 Årsplan for arbejdsmiljøstyringsaktiviteter ●    X   

1.4 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet ●   ○ X   

1.5 Orientering om ny arbejdsmiljølovgivning ●   ○  X  

2.1 Kortlægning, mål og handlingsplan ●   ●    X APV-skema, H-plan 

3.1 Kommunikation om arbejdsmiljø ●   ○  X Referater, opslag 

3.2 Introduktion, uddannelse og træning ○ ●    X Intro-tjekliste 

3.3 Arbejdsmiljøredegørelse (923) ●   ●    X  

4.1 Orden og ryddelighed ●   ○  X  

4.2 Overvågning og vedligeholdelse af ventilation ●   ●    X Logbog 

4.3 Rengøring og indkøb af rengøringsmidler ●   ○  X Tjekliste ved indkøb 

5.1 Forebyggelse af ulykker  ●   ●    X Find-fem-farlige 

5.2 Håndtering af ulykker ●   ●    X  

5.3 Undersøgelse af ulykker ○ ●    X AT’s- analyseskema  

5.4 Beredskabsplan og øvelser (DS/OHSAS 18001) ●   ○ X  Årsplan 

6.1 Intern audit ○ ●   X  Årsplan, tjekliste 

6.2 Ledelsens evaluering af systemet ●   ○ X  Årsplan, tjekliste 

●  Ansvarlig for gennemførelse      ○  Ansvarlig for at kende 

Dokumentation og arkivering: 

Skriftlige aftaler findes i Håndbog om Arbejdsmiljøledelse – helt enkelt. Mundtlige aftaler tjek-
kes ved at spørge ansvarlig. 
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Skriftlig aftale 
Aftalt den: Juli 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Hele virksomheden Aftale nr.: 1.1 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 
 1 

Titel:  Arbejdsmiljøpolitik 

Formål: At udstikke retningslinjer for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde 

Ansvar: Lederen 

Beskrivelse: 

Virksomheden ønsker et arbejdsmiljø, som fysisk og psykisk er sikkert og sundt, og som medvir-
ker til at fastholde og tiltrække attraktive medarbejdere. 

Vores arbejdsmiljøarbejde skal være kendetegnet ved, at: 

• Arbejdsmiljøarbejdet er et ledelsesansvar. 

• Udvikling af arbejdsmiljøet sker i samarbejde med medarbejderne. 

• Den forbyggende indsats prioriteres. 

• Forbedringer sker løbende. 

• Myndighedskrav skal overholdes. 

• Medarbejderne har ansvar for eget arbejdsmiljø. 

Dette opnås gennem indsats på følgende områder: 

• Løbende vurdering og vedligeholdelse af arbejdspladsvurderingen. 

• Handlingsplaner sikrer løbende forbedringer. 

• En klar forventning til, at alle i organisationen arbejder aktivt for at fremme arbejdsmiljøet. 

• Samtaler om arbejdsmiljø i dagligdagen. 

• Medarbejdermøder mindst hver anden måned med arbejdsmiljøemner og fokus på evalue-
ring og forbedring af arbejdsgange. 

Politik og strategi tages op en gang årligt i forbindelse med ledelsens gennemgang. 

Dokumentation og arkivering: 
Arbejdsmiljøpolitikken findes på opslagstavlen og i Håndbog om Arbejdsmiljøledelse – helt 
enkelt. 



Skriftlig aftale 
Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.2 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel: Beskrivelse af arbejdsmiljøledelsessystemet 

Formål:  At give en kort gennemgang af de væsentligste elementer og sammenhængen mellem 
disse. 

Ansvar: Ledelsen. 

Beskrivelse:  
Virksomheden har valgt at indføre et arbejdsmiljøledelsessystem efter DS/OHSAS 18001 og be-
kendtgørelse 87. Systemet er opbygget omkring to skematyper: 

1. Aftaleskema beskriver spilleregler og fremgangsmåder 

2. Handlingsplanskema til registrering og styring af alle ændringer 

De væsentligste elementer i arbejdsmiljøledelsessystemet er: 

Aftaler og ansvar (1.0) oversigten viser ansvar, om aftalen er skriftlig eller mundtlig samt even-
tuelle værktøj, der understøtter aftalen. 

Arbejdsmiljøpolitikken (1.1) udstikker retningen og overordnede mål for virksomhedens ar-
bejdsmiljøarbejde. 

Årsplanen (1.3) viser tidspunkt og ansvar for de planlagte arbejdsmiljøaktiviteter.  

Arbejdspladsvurderingen (2.1) giver et overblik over virksomhedens arbejdsmiljøforhold og 
danner grundlag for politik, handlingsplaner og mål.  

Intern audit og evaluering (6.1 og 6.2) som sikrer, dels at ”Håndbog om Arbejdsmiljøledelse – 
helt enkelt” bliver opdateret, dels at systemet er implementeret og velfungerende, og der sættes 
nye mål for forbedringer.  

Aktive handlingsplaner viser virksomhedens aktuelle forbedringsarbejde inden for mål, APV-
handlingsplaner og opfølgning, ulykkesanalyse, forbedringsforslag, afvigelser og korrigerende 
handlinger. 

Dokumentation og arkivering: 

”Håndbog om Arbejdsmiljøledelse – helt enkelt” indeholder: 
Fane 1-6: Aftaler for arbejdsmiljøledelsessystemet 
Fane 7: Aktive handlingsplaner  
Fane 8: Afsluttede handlingsplaner 
Fane 9: Værktøjskasse 
Fane 10-12: Arkiv 



Skriftlig aftale 
Aftalt den: Maj 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.3 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel: Årsplan for arbejdsmiljøaktiviteter 

Formål:  Give overblik over arbejdsmiljøaktiviteter, der skal gennemføres 

Ansvar: Direktøren 

Beskrivelse:  

Gælder for tidsrummet: maj 2006 – april 2007 
 

Planlagt 
måned 

Aktivitet  Ansvar- 
lig 

Gennem- 
ført uge 

Dok 

Maj Sikkerhedsmøde om handlingsplaner og arbejds-
miljøledelse 

Direktør 20  * 

Juni Sikkerhedsrundering. Tjeklister og vedligeholdelse 
til Arbejdskasserne – løbende 

Medarb. 24  * 

Juni Fokusemne: Sortering af affald/brug af handsker Direktør 24  * 

Juni Fokusemne: Arbejdsmiljøværdier - kommunikation/-
samarbejde 

Direktør 24  * 

Juli Lagerrummet – oprydning – navne på hylder Medarb. 28  

Juli Udarbejde ”Arbejdsmiljøpolitik” Direktør + 
medarb. 

28  * 

Juli Fokusemne: ”psykisk arbejdsmiljø og vanskelige 
personer” 

Direktør 27  

Sept. Revidere APV – handlingsplaner udarbejdes løbende Direktør   

Sept. Sikkerhedsrundering - tjekliste til bilen Medarb.    

Sept. Sikkerhedsrundering - tjekliste til maskinparken + 
vedligeholdelse 

Direktør 
+medarb. 

   

Sept. Fokusemne: Find-fem-farlige alle   

Okt.     

Nov. Fokusemne: Rygepolitik alle   

Dec.     

Jan. Fokusemne: Intern audit og ledelsens gennemgang Direktør   

Feb.     

Marts Fokusemne: Certificeringsaudit    

April     

  
Dokumentation og arkivering: 
*) mødereferater, tjeklister og handlingsplaner findes i reolen i Arbejdsmiljømappen 
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Titel: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 

Formål: Synliggøre organisering og ansvar af arbejdsmiljøarbejdet 

Ansvar: Direktøren 

Beskrivelse: 

Virksomheden har under ti ansatte og skal derfor ikke etablere sikkerhedsorganisation.  

Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde er et samarbejde mellem medarbejdere og direktør. 

Ansvar for de enkelte områder og dele af arbejdsmiljøledelsessystemet fremgår af 1.0 Aftaler og 
ansvar 

Arbejdsmiljøarbejdet forgår løbende i dagligdagen og på personalemøder, der holdes hver anden 
måned. Relevante APV-emner tages løbende op på disse møder. Der er udarbejdet en årsplan for 
arbejdsmiljøarbejdet - se 1.3 Årsplan. 

Medarbejderne skal kende og følge de aftaler, der gælder for deres arbejdsområde og reagere, 
hvis der sker afvigelser. De er ansvarlige for at reagere, hvis de bliver opmærksomme på farlige 
arbejdssituationer og skal bidrage til at skabe en god sikkerhedskultur. 

Direktøren har ansvaret for at sætte rammer og spilleregler for god sikkerhedskultur på virk-
somheden. Direktøren skal sikre, at uenigheder finder en god løsning og skal selv gå forrest med 
at praktisere sikker adfærd i dagligdagen. 

Dokumentation og arkivering: 

Referater fra personalemøder viser emner og aftalte fremgangsmåder. Handlingsplaner viser 
aktuelle og afsluttede forbedringstiltag. 
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Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 1.4 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 

Formål: Synliggøre organisering og ansvar af arbejdsmiljøarbejdet 

Ansvar: Direktøren 

Beskrivelse: 

Virksomheden har under ti ansatte og skal derfor ikke etablere sikkerhedsorganisation.  

Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde er et samarbejde mellem medarbejdere og direktør. 

Ansvar for de enkelte områder og dele af arbejdsmiljøledelsessystemet fremgår af 1.0 Aftaler og 
ansvar 

Arbejdsmiljøarbejdet forgår løbende i dagligdagen og på personalemøder, der holdes hver anden 
måned. Relevante APV-emner tages løbende op på disse møder. Der er udarbejdet en årsplan for 
arbejdsmiljøarbejdet - se 1.3 Årsplan. 

Medarbejderne skal kende og følge de aftaler, der gælder for deres arbejdsområde og reagere, 
hvis der sker afvigelser. De er ansvarlige for at reagere, hvis de bliver opmærksomme på farlige 
arbejdssituationer og skal bidrage til at skabe en god sikkerhedskultur. 

Direktøren har ansvaret for at sætte rammer og spilleregler for god sikkerhedskultur på virk-
somheden. Direktøren skal sikre, at uenigheder finder en god løsning og skal selv gå forrest med 
at praktisere sikker adfærd i dagligdagen. 

Dokumentation og arkivering: 

Referater fra personalemøder viser emner og aftalte fremgangsmåder. Handlingsplaner viser 
aktuelle og afsluttede forbedringstiltag. 
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Titel: Orientering om ny arbejdsmiljølovgivning 

Formål: Følge med i ny arbejdsmiljølovgivning  

Ansvar: Direktøren 

Beskrivelse: 

Direktøren har ansvaret for, at arbejdsmiljøledelsessystemet lever op til kravene og for at holde 
sig ajour med lovgivning inden for arbejdsmiljøområdet.  

Der abonneres på nyhedsbrev fra Arbejdstilsynet. 

Relevant ny lovgivning tages op på personalemøde eller straks. 

Dokumentation og arkivering: 

• Nyhedsbrev fra Arbejdstilsynet – fremgår af direktørens indboks i mailsystemet. 

• Referater fra personalemøder viser emner og aftalte fremgangsmåder.  

• Handlingsplaner viser aktuelle og afsluttede forbedringstiltag. 
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2
APV

APV 
ArbejdsPladsVurdering

Krav til kortlægning, mål og hand-
lingsplaner

Kortlægningen skal 

	vise et billede af virksomhedens arbejds-
miljøforhold og eventuelle arbejdsmiljø-
problemer,

	 indeholde en beskrivelse og vurdering 
af de eventuelle arbejdsmiljøproblemer. 
Type, alvor og omfang skal medtages i 
vurderingen

Handlingsplan og mål skal 

	 indeholde en prioritering af de kortlagte 
arbejdsmiljøproblemer,

	 for hver af de prioriterede problemer 
angive mål for, hvad der skal ændres, 
hvordan, hvornår og af hvem,

	ajourføres jævnligt.

Virksomhedens opgaver
Virksomheden skal gennemføre en ar-
bejdspladsvurdering (APV). Den indehol-
der en kortlægning af arbejdsmiljøforhol-
dene og eventuelle arbejdsmiljøproblemer. 
Kortlægningen skal vise, at virksomhedens 
arbejdsmiljø er inden for lovens rammer. 
Den skal også vise, at der ikke er væsentlige 
arbejdsmiljøproblemer inden for følgende 
områder:

1. Støj
2. Vibrationer
3. Stråling
4. Termiske belastninger
5. Bevægeapparatbelastninger
6. Psykosociale belastninger
7. Kemiske og biologiske belastninger
8. Indeklimabelastninger
9. Ulykker
10.Unges arbejde
11. Sygefravær - er der fravær, der skyldes 
arbejdsmiljøet?

Under sygefravær skal virksomheden over-
veje, om problemer med arbejdsmiljøet 
kan være årsag eller medvirkende årsag til  
sygefravær.

Når kortlægningen er gennemført, udar-
bejdes handlingsplaner som er køreplaner 
for løsning af eventuelle arbejdsmiljøpro-
blemer og forbedring af arbejdsmiljøforhol-
dene. Indsatsen prioriteres i overensstem-
melse med arbejdsmiljøpolitikken, lovgiv-
ningens krav samt tekniske og økonomiske  
muligheder. 

For hvert område der prioriteres, opsættes 
et mål for indsatsen og for hvert mål note-
res, hvilke handlinger der skal gennemfø-
res, hvornår og af hvem. Virksomheden skal 
samtidig beslutte, hvordan de kan følge op 
og kontrollere, at målene bliver nået.

Hvis I ønsker certifikat efter bek. nr. 923, 
skal I også arbejde med sundhedsfremme og 
det rummelige arbejdsmarked
Under 20 ansatte i virksomheden: Bes-
lut hvordan virksomheden vil arbejde med 
det rummelige arbejdsmarked og sund-
hedsfremme. Medarbejderne eller deres 
repræsentanter skal være med til at træffe 
beslutningen. Beslutningen skal være skrift-
lig.
Virksomheden har 20 ansatte eller derover: 
Virksomhedens sikkerhedsudvalg skal op-
sætte mål og handlingsplaner for indsatsen 
for det rummelige arbejdsmarked og sund-
hedsfremme på arbejdspladsen. Det skal 
ske med inddragelse af medarbejderne eller 
deres repræsentanter. 
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Forslag til udførelse af opgaven

Opgavekort: 22, 25, 8 og 5

Eksempel: 2.1 Kortlægning, mål og hand-
lingsplaner. Handlingsplanskema – fane 9 
Værktøjskasse.

Vejledning
Kortlægningen kan gennemføres som en 
traditionel arbejdspladsvurdering f.eks. ved 
hjælp af brancherettet tjekliste eller spør-
geskema. Find det på www.bar-web.dk. 

Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere 
(http://www.at.dk/sw5451.asp) bør også 
bruges ved kortlægningen. 

I skal vise, hvordan I har kortlagt: 
Det anvendte kortlægningsværktøj skal 
anbringes i mappen f.eks. under fane 9 – 
Værktøjskasse eller sammen med dato, et 
kort referat og navne på deltagere under 
fane 10 – Referater.

De arbejdsmiljøforhold og arbejdsmiljøpro-
blemer der er fundet ved kortlægningen, 
prioriteres og beskrives i handlingsplanske-
maer. Hvert emne skal have sit eget skema. 
Skemaet skal udfyldes af leder og medar-
bejdere - husk at skrive hvem i skemaet.

Når handlingsplanerne er udfyldt, vurderer 
leder og medarbejdere (i større virksomhe-
der: Sikkerhedsgruppen eller sikkerhedsud-
valget), hvilke arbejdsmiljøforhold der skal 
forbedres. Det kan være på kort eller lang 
sigt. Handlingsplanen skal indeholde målet 
med indsatsen, hvilke aktiviteter der skal 
gennemføres, hvornår og af hvem.

Eksempel: Et emne som orden og sikker-
hed vil være et indsatsområde i mange virk-
somheder. Handlingsplanen skal beskrive, 
om der skal gennemføres oprydningsdage, 
kampagner, sikkerhedsrunderinger eller 
alle tre ting. HUSK at skrive, hvornår og af 
hvem.

De udfyldte skemaer udgør tilsammen virk-
somhedens APV-handlingsplan. 

Aktive handlingsplaner er de hand-
lingsplaner, som endnu ikke er udført.  
Aktive handlingsplaner anbringes i arbejds-
miljømappen under fane 7: Aktive hand-
lingsplaner. 

Afsluttede handlingsplaner. Når hand-
lingsplanen er gennemført, afsluttes den 
med en ”slutvurdering” af løsningen. 
Derefter flyttes skemaet til Afsluttede 
handlingsplaner under fane 8. En hand-
lingsplan kan også afsluttes, hvis problemet 
ikke er aktuelt mere – eller hvis det viser 
sig urealistisk at løse. Det skal så fremgå af 
slutvurderingen.

2
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Titel: Kortlægning, mål og handlingsplan 

Formål: At afdække virksomhedens arbejdsmiljøforhold og sætte mål og handlingsplan for for-
bedringer 

Ansvar: Direktøren 

Beskrivelse:  

Virksomhedens arbejdsmiljøforhold kortlægges løbende i dagligdagen og på personalemøder, jf. 
årsplanen 1.3, samt hvis der sker væsentlige ændringer. Kortlægningen suppleres af sikkerheds-
runderinger og fokuskampagner. 

APV-kortlægningen foretages af direktøren og medarbejdere ved hjælp af APV-skema udarbejdet 
af branchearbejdsmiljørådet.  

Arbejdsforhold og situationer, der ved arbejdspladsvurderingen er blevet bedømt som mulige ri-
sikoområder for arbejdsulykker, udarbejdes der handlingsplaner for. 

Hvis der er andre arbejdsmiljøforhold, som kan forbedres, udfyldes ligeledes en handlingsplan 
med beskrivelse af problem, årsag, forslag til løsning, samt hvem der er ansvarlig. 

Handlingsplaner arkiveres i arbejdsmiljømappen på kontoret. Aktive handlingsplaner gennemgås 
på personalemøder hver anden måned.  

Handlingsplaner afsluttes med slutvurdering, når problemet er løst. Hvis det viser sig umuligt at 
løse, afsluttes handlingsplanen også med en kort begrundelse. 

På personalemødet opstilles arbejdsmiljømål for det kommende år. Målene skrives i handlings-
planskemaet. Arbejdsmiljømålene kan dreje sig om konkrete arbejdsmiljøforbedringer eller om at 
gennemføre arbejdsmiljøaktiviteter f.eks. temamøder om arbejdsmiljø. 

Dokumentation og arkivering: 

Referater af personalemøder med APV-kortlægning. APV-tjeklisten findes under fane 9 - Værk-
tøjskasse. 

Aktive handlingsplaner findes i arbejdsmiljømappen under fane 7. 

Afsluttede handlingsplaner findes i arbejdsmiljømappen under fane 8. 
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Kommunika-
tion

3

Kommunikation 

Intern og ekstern  
kommunikation
Krav til Kommunikation - information 
om arbejdsmiljø
	Kommunikationen mellem de forskellige 

niveauer i virksomheden skal sikre, at vi-
den om arbejdsmiljøforhold formidles og 
anvendes, hvor det er relevant.

Virksomhedens opgaver
Virksomheden skal sikre, at arbejdsmiljø-
politikken er formidlet og indarbejdet på alle 
niveauer i virksomheden.

Virksomheden skal også udarbejde en 
aftale for, hvordan der kommunikeres 
om arbejdsmiljøforhold i virksomheden.  
Proceduren skal sikre, at medarbejderne  
eller deres repræsentanter inddrages, hvor 
det er relevant.  

Proceduren skal omfatte:

1	 Kommunikation i forbindelse med fast-
læggelse, implementering og evaluering 
af arbejdsmiljøpolitikken

2	 Kortlægning og vurdering af  
arbejdsmiljøet 

3	 Udarbejdelse af handlingsplaner

4	 Udarbejdelse af virksomhedens 
arbejdsmiljøredegørelse.

Forslag til udførelse af opgaven

Opgavekort: 23

Eksempel: 3.1 Kommunikation om arbejds-
miljø 

Vejledning
Intern kommunikation og samarbejde 
handler i en mindre virksomhed om, at man 
husker at tale sammen. Det handler også 
om, at arbejdsmiljøledelseshåndbogen be-

skriver den måde, der handles på i daglig-
dagen.

Det er vigtigt, at medarbejderne inddrages i 
formuleringen af virksomhedens politik, mål, 
handlingsplaner og resultaterne heraf, så de 
får et medejerskab. Desuden er det natur-
ligt, at den enkelte inddrages i forbindelse 
med beskrivelse af aftaler, der berører deres 
dagligdag.

Kommunikationen omfatter også det at have 
adgang til information. F.eks. referater fra 
sikkerhedsmøder, undersøgelser af arbejds-
ulykker, handlingsplaner der er i gang med at 
blive behandlet osv.

Desuden skal arbejdspladsbrugsanvisninger, 
aftaler for betjening af maskiner og udstyr, 
brandinstruks og beredskabsplaner være let 
tilgængelige. Alle opdateringer bør gennem-
gås med medarbejderne mundtligt. 

For at informationen er tilgængelig, kan ho-
vedparten placeres på tavler eller i mapper 
der, hvor informationen skal bruges. 

Virksomheden kan holde særlige møder om 
arbejdsmiljø, men erfaringer viser, at det er 
bedre at få arbejdsmiljø integreret i daglig-
dagen. F.eks. at drøfte handlingsplanerne på 
personalemøder eller ved at lave fokuskam-
pagner.

Ekstern kommunikation om arbejdsmiljø 
kan bl.a. foregå ved at sende arbejdsmiljø-
politikken til samarbejdspartnere, udarbejde 
en arbejdsmiljøredegørelse eller indgå i ud-
viklingssamarbejder med leverandører om 
mere arbejdsmiljøvenlige produkter.
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Uddannelse og træning
Krav til uddannelse og træning

Medarbejderne skal sikres de fornødne 
sikkerheds- og sundhedsmæssige fær-
digheder, der er hensigtsmæssige for 
udførelse af deres arbejde.

Arbejdskraft, der ikke er ansat i virk-
somheden, men arbejder på virksomhe-
dens område, skal kende virksomhedens 
arbejdsmiljøpolitik og sikkerhedsforskrif-
ter. 

Virksomhedens opgaver
Virksomheden skal udarbejde en aftale, der 
forklarer og sikrer det relevante uddannel-
sesniveau hos medarbejderne. 

Virksomheden skal sørge for, at arbejds-
kraft, der ikke er ansat i virksomheden, men 
arbejder på virksomhedens område, ken-
der virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og  
sikkerhedsforskrifter.

Forslag til udførelse af opgaverne

Opgavekort: 21 og 16

Eksempel: 3.2 Introduktion, uddannelse 
og træning

Vejledning
Som en start kan virksomheden foretage en 
kontrol af, om alle har gyldige uddannelser i 
forhold til deres arbejde og funktion. 

Det kan eksempelvis være: 

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 
(hvis der er ni eller flere ansatte)

Tilladelser til betjening af mekanisk ud-
styr såsom truck- eller kranførercertifi-
kat

Tilladelser til arbejde med farlige stoffer 
såsom epoxy og isocyanater

Tilladelse til arbejde med stærkstrøm

Tilladelse til at svejse i rustfrit stål.

•

•

•

•

•

•

•

Hvis virksomheden har mere end ni ansat-
te, skal sikkerhedsleder og -repræsentant 
have arbejdsmiljøuddannelsen. Det er der-
for en god idé, at de tager kurset sammen. 
Det giver den bedste effekt. Det giver et 
fælles sprog og gør kursets opgaver mere  
interessante. 

Vurdering af uddannelses- og instruktionsbe-
hovet bør indgå i planlægningen. Det sikrer, 
at medarbejderne instrueres og uddannes 
hensigtsmæssigt for deres arbejdsområde.  

Medarbejdere skal kende betydningen af, at 
de udfører deres arbejde sikkert, og at de 
følger retningslinjerne for sikkerhed, som er 
aftalt på virksomheden. Dette kan gøres ved 
at inddrage medarbejderne i udarbejdelsen 
af arbejdsbeskrivelser for deres eget ar-
bejdsområde. Desuden er det afgørende, for 
at skabe en god sikkerhedskultur, at medar-
bejderne deltager aktivt i at finde, synliggøre 
og beslutte, hvad der skal gøres ved farlige 
situationer. F.eks. ved at anvende metoden 
”Find-fem-farlige” i virksomheden.

Uddannelse og træning skal omfatte intro-
duktion af nyansatte. Introduktionen sik-
res ved at udarbejde faste retningslinjer for 
modtagelse af nye medarbejdere. Det gælder 
både timelønnede, funktionærer og ledere. 
Modtagelsen af nyansatte omfatter bl.a., at 
virksomhedens generelle sikkerhedsforskrif-
ter samt de relevante aftaler for medarbej-
derens arbejdsområde skal gennemgås.  

Virksomhedens sikkerhedsforskrifter skal 
følges af alle, når de arbejder eller handler 
på virksomhedens vegne. Anvender virk-
somheden ofte arbejdskraft, der ikke er an-
sat i virksomheden, kan virksomheden sikre, 
at personerne kender gældende sikkerheds-
regler og arbejdsmiljøpolitik ved at lade det 
indgå som en del af samarbejdsaftalen.

Overholdes sikkerhedsforskrifterne ikke, skal 
det have konsekvenser!
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Arbejdsmiljøredegørelse er kun et krav, hvis 
virksomheden har valgt at opbygge arbejds-
miljøledelse efter bek. nr. 923.

Krav til en arbejdsmiljøredegørelse

En arbejdsmiljøredegørelse skal indeholde:

Virksomhedens arbejdsmiljøpolitik.

En beskrivelse af arbejdsmiljøarbejdet 
overordnet.

En beskrivelse af væsentlige arbejdsmil-
jøforhold, herunder om der er problemer.

Data om arbejdsulykker og forebyggelse.

Virksomhedens holdning til det rumme-
lige arbejdsmarked og sundhedsfremme.

Virksomhedens opgaver
Virksomheden skal have en aftale for, hvem, 
hvordan og hvornår redegørelsen ajourføres, 
typisk en gang om året, dog mindst hvert 
tredje år.  

Virksomheden skal dokumentere, at de an-
satte eller deres repræsentanter har været 
inddraget i de initiativer, der ligger til grund 
for arbejdsmiljøredegørelsen, og redegørel-
sen skal være offentlig tilgængelig.

Forslag til udførelse af opgaverne

Opgavekort: 31 og 32

Eksempel: 3.3 Arbejdsmiljøredegørelse 
(bek. nr. 923)

Vejledning
Arbejdsmiljøredegørelsen er en måde at kom-
munikere virksomhedens arbejdsmiljøforhold, 
-indsats og -resultater ud, både internt i virk-
somheden og til omverdenen. Omverdenen 
kan være kunder, naboer, myndigheder, kom-
mende medarbejdere, medier osv. 

1.

2.

3.

4.

5.

I Værktøjskassen -fane9- er et eksempel på 
en indholdsfortegnelse for arbejdsmiljørede-
gørelse.

Da arbejdsmiljøredegørelsen er offentlig, er 
den også del af virksomhedens ansigt udad-
til. Det er derfor en god idé at beskrive lidt 
kort om virksomheden generelt f.eks. forret-
ningsområde, omsætning, antal ansatte, per-
sonaleomsætning og lignende.

Et forord, hvor virksomhedens direktør kom-
menterer på virksomhedens arbejdsmiljø og 
resultater, virker godt. Forordet kan med for-
del skrives sammen med medarbejderne.

Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse 
af arbejdsmiljøarbejdet, arbejdsmiljøpolitik-
ken og de væsentligste arbejdsmiljøforhold 
og eventuelt problemer. Desuden skal der  
medtages data om arbejdsulykker, og hvor-
dan de søges forebygget samt virksomhedens 
holdning til sundhedsfremme og det rumme-
lige arbejdsmarked. 

Det er en god idé at lade arbejdsmiljøredegø-
relsen indeholde virksomhedens mål og re-
sultater for arbejdsmiljøet, samt hvordan ud-
viklingen har været over tid. Data om f.eks. 
arbejdsulykker samt mål og resultater bør 
kommenteres af virksomheden: Hvad synes 
virksomheden selv om resultaterne? Er det 
gået som ønsket? Er det gået bedre - eller 
måske ikke så godt? Beskriv, hvor data kom-
mer fra, og hvordan de er opgjort eventuelt 
sammenholdt med branchetal, så kan læse-
ren bedre forholde sig til oplysningerne.

Der er ikke noget krav om at sætte kroner og 
øre på arbejdsmiljøet, men en beregning af 
omkostninger til fravær eller ulykker synlig-
gør, at der også er et økonomisk incitament 
til at beskæftige sig med at skabe en god sik-
kerhedskultur. 

Læg arbejdsmiljøredegørelsen på virksom-
hedens hjemmeside, hvis I har en sådan. 
Det er en nem og billig måde at sikre op-
fyldelsen af kravet om, at den skal være  
offentlig tilgængelig. Samtidig viser det den, 
der søger information om virksomheden, at 
der arbejdes seriøst med arbejdsmiljø. Det 
kan erfaringsmæssigt have en positiv effekt, 
når virksomheden søger nye medarbejdere. 

Overvej
Hvem er målgruppen? 
Hvad I gerne vil fortælle dem?
Lav derefter en indholdsfortegnelse og 
en aftale om omfanget af arbejdsmiljøre-
degørelsen

Arbejdsmiljø- 
redegørelse  
(bek. nr.923)



Mundtlig eller skriftlig aftale 
Aftalt den: August 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 3.1 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel: Kommunikation om arbejdsmiljø 

Formål: Sikre, at kommunikation om arbejdsmiljøet inddrager alle medarbejdere 

Ansvar: Direktøren 

Beskrivelse: 

Information om arbejdsmiljøforhold skal ud til alle medarbejdere, så alle ved, hvad der foregår, 
hvad der forventes af dem og hvorfor. 

Det er direktørens opgave at sikre, at arbejdsmiljø er et fast punkt på personalemøderne, som 
holdes hver anden måned. 

Faste punkter på personalemøderne er: 

1. Opfølgning fra sidste møde 
2. Opfølgning på tidligere ”fokusemner” og handlingsplaner 
3. Nyt ”fokusemne” vedrørende arbejdsmiljøforhold  
4. Tjekke ”Arbejdskasserne” for hver enkelt medarbejder 

Der udfyldes et handlingsplanskema på mødet, hvis der er et arbejdsmiljøproblem eller ideer til 
forbedring. 

Der udfyldes eventuelt et aftaleskema til Håndbog om Arbejdsmiljøledelse – helt enkelt, hvis der 
er brug for en skriftlig aftale. 

Dokumentation og arkivering: 

Der skrives referat efter hvert møde, og det noteres, hvem der deltager. Referatet sættes ind i per-
sonalemappen, som er tilgængelig for alle. Handlingsplaner og aftaler findes i mappen Håndbog 
om Arbejdsmiljøledelse – helt enkelt.  



Mundtlig eller skriftlig aftale 
Aftalt den: August 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 3.2 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel: Introduktion, uddannelse og træning 

Formål: Alle ansatte skal have den nødvendige uddannelse og instruktion i at udføre deres arbej-
de forsvarligt 

Ansvar: Kontormedarbejder og direktør 

Beskrivelse: 

Ansatte: På personalemøder og ved den interne audit kontrolleres, at medarbejderne er bekendt 
med virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og kender de sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsin-
struktioner, der gælder for deres arbejdsområde. Konstateres der afvigelser, afhjælpes de – even-
tuelt ved en handlingsplan eller en ny aftale - eller måske en indskærpelse af reglerne. 

Ved udarbejdelse af nye aftaler inddrages de berørte medarbejdere, så opgaven kan udføres prak-
tisk og sikkert.   

Medarbejderne inddrages i gennemførelse af APV og "Find-fem-farlige", så de trænes i at se po-
tentielt farlige situationer og undgå dem. 

Nyansættelser: Ved ansættelse modtager den nye medarbejder de relevante aftaler, der gennem-
gås (eller læses) og kvitteres for senest på månedsdagen efter ansættelsen.  

Den nyansatte introduceres til virksomhedens sikkerhedsarbejde af direktøren og nærmeste kol-
lega inden for den første uge efter ansættelsen. I det omfang den nyansattes stilling indebærer ar-
bejde med særlige krav til uddannelse og træning på sikkerheds- eller arbejdsmiljøområdet, gen-
nemføres disse hurtigst muligt. Hvis lovpligtigt, skal uddannelse gennemføres, før arbejdet ind-
ledes. 

Udefra kommende arbejdskraft: Faste samarbejdspartnere tilslutter sig virksomhedens sikker-
hedsregler ved indgåelse af kontrakt. Tilkaldte håndværkere instrueres af direktøren eller en med-
arbejder på kontoret. De modtager folderen ”Krav til sikkerhed og arbejdsmiljø på virksomheden”, 
hvoraf det fremgår, at brud på sikkerhedsreglerne medfører udelukkelse som leverandør hos virk-
somheden. 

Dokumentation og arkivering: 

Tjekliste til introduktion af nyansatte. 

Folderen "Krav til sikkerheds- og arbejdsmiljø på virksomheden". 



Mundtlig eller skriftlig aftale 
Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 3.3 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel: Arbejdsmiljøredegørelse 

Formål: Opstille retningslinjer for udarbejdelse af virksomhedens arbejdsmiljøredegørelse  

Ansvar: Kontormedarbejder og direktøren 

Beskrivelse: 

Arbejdsmiljøredegørelsen ajourføres og offentliggøres en gang om året. Der sikres input fra med-
arbejdere på personalemødet. 

Den aktuelle arbejdsmiljøredegørelse ligger på virksomhedens hjemmeside. Printede kopier place-
res på opslagstavler og er tilgængelig for alle medarbejdere. Eksterne interessenter kan rekvirere 
en kopi telefonisk via virksomhedens omstilling eller hente den på hjemmesiden. 

Arbejdsmiljøredegørelsen indeholder følgende afsnit: 

1 Forord fra direktøren og kommentarer fra medarbejderne. 

2 Beskrivelse af virksomheden, arbejdsmiljøpolitik og strategi for at skabe en god sikkerheds-
kultur. 

3 Beskrivelse af arbejdsmiljøarbejdet, arbejdsmiljøkortlægningen, handlingsplaner og mål for 
arbejdsmiljøindsatsen på virksomheden. 

4 Beskrivelse af væsentlige arbejdsmiljøforhold på virksomheden, herunder arbejdsmiljøpro-
blemer, arbejdsulykker og sygefravær. Mål og resultater inden for området. 

5 Virksomhedens indsats for forebyggelse af ulykker. 

6 Virksomhedens arbejde med sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked, herunder 
arbejdsfastholdelse. 

Dokumentation og arkivering: 
Et arkiveksemplar af redegørelsen opbevares i Håndbog om Arbejdsmiljøledelse – helt enkelt 
under fane 11 Information. 
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Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt

4
Daglig

drift

Daglig drift
Krav til drift og overvågning af arbejds-
miljøet 

 
Aktiviteter i virksomheden, hvor 
planlægningen eller fremgangsmå-
den har en væsentlig betydning for 
arbejdsmiljøet, skal klarlægges. 
Fremgangsmåden skal være skriftlig, 
hvis alternativet giver risiko for, at 
arbejdet ikke udføres forsvarligt. 

Anviste fremgangsmåder skal anven-
des - uanset hvem, der arbejder el-
ler handler på virksomhedens vegne. 

De foranstaltninger, der iværksæt-
tes til sikring af arbejdsmiljøet, skal 
vedligeholdes. 

Sker der afvigelser fra de vedtagne 
fremgangsmåder eller planer, skal 
årsagen undersøges og behandles.

Virksomhedens opgave 

Det er virksomhedens opgave at få klarlagt, 
hvilke aktiviteter der kan have en væsentlig 
betydning for arbejdsmiljøet. Virksomheden 
skal også sørge for at beskrive, hvordan ak-
tiviteterne udføres og overvåges for at sikre 
arbejdsmiljøet. 

Det er virksomhedens opgave at beslutte, 
hvordan den håndterer situationer, med af-
vigelser fra de vedtagne fremgangsmåder 
og planer.

•

•

•

•

Forslag til udførelse af opgaverne

Opgavekort: 10, 11, 29 og 9 samt 13 og 
14, hvis de er aktuelle 

Eksempel: 4.1 Orden og ryddelighed 
4.2 Overvågning og vedlige-
hold af ventilation
4.3 Rengøring og indkøb af 
rengøringsmidler

Vejledning
Inddrag medarbejderne i at finde frem til, 
hvilke aktiviteter der er vigtige og kritiske 
for arbejdsmiljøet. 

For alle aktiviteter, hvor der er risici, gæl-
der, at der skal være en aftale for, hvor-
dan aktiviteten udføres sikkerhedsmæssigt  
forsvarligt. Aftalerne kan være mundtlige 
eller skriftlige.

Lav skriftlige aftaler, hvis alternativet gi-
ver risiko for, at arbejdet ikke udføres  
forsvarligt – hver gang.

Drøft, hvad der foregår i de enkelte arbejds-
områder - tag eventuelt udgangspunkt i en 
tegning over virksomheden. 

Hvor kan der opstå kritiske situationer?

Hvad kan der gøres for at beskytte ar-
bejdsmiljøet?

Hvad gør I, hvis der opstår afvigelser?

•

•

•
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Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt

Brug handlingsplanskema til at registrere 
og afhjælpe afvigelser.

Brug evt. Tjekliste over kritiske situationer 
eller tjeklisten fra ”Find-fem-farlige”.

Der kan f.eks. være behov for aftaler i for-
bindelse med:

•	 orden og oprydning 

•	 intern og ekstern transport 

•	 indkøb af kemi

•	 inventar og hjælpemidler

•	 brug af løftehjælpemidler

•	 brug af personlige beskyttelsesmidler

•	 håndtering af kemiske produkter 

•	 betjening af maskiner m.v. 

Jo tidligere man inddrager arbejdsmil-
jøvurderinger i planlægning af byggeri,  
arbejdsprocesser og indkøb, desto  
nemmere og billigere er det ofte at finde en 
løsning, der tilgodeser arbejdsmiljøet. 

Der er oftest en række tekniske foran-
staltninger, hvis funktion det er at sikre  
arbejdsmiljøet. F.eks. ventilationsanlæg,  
løfteredskaber, el-relæer m.v. Virksomheden 
skal sikre, at disse vedligeholdes og funge-
rer efter hensigten. Det kan gøres ved at 
udarbejde en plan for vedligeholdelse og 
lade den indgå i årsplanen for arbejdsmil-
jøaktiviteter. 

Overvågningen kan f.eks. udføres som  
sikkerhedsrunderinger i virksomheden. 

Afvigelser registreres i handlingsplanskema, 
og der følges op på, at problemet løses. 

4



Mundtlig eller skriftlig aftale 
Aftalt den: September 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 4.1 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel : Orden og ryddelighed 

Formål: Forebygge ulykker og gøre arbejdsgangene mere effektive 

Ansvar: Alle ansatte 

Beskrivelse:  

Alle skal bidrage til orden og ryddelighed. Alle arbejdsredskaber og materialer skal have faste 
pladser.  

Når der arbejdes, skal der løbende ryddes op: 

� Emballage og brugte spændbånd anbringes straks efter udpakning i containerne. 

� Værktøj og arbejdsredskaber anbringes på deres pladser, når de ikke er i brug.  

� Værkstedsvognene anvendes til det personlige værktøj, der skal bruges hele tiden. 

Ordenstjek: En gang om ugen går leder og en ansat en runde og tjekker orden og ryddelighed. 

Dokumentation og arkivering:  

Ordenstjek krydses af med initialer på liste, der hænger i køkken ved siden af kaffemaskinen. 

 



Mundtlig eller skriftlig aftale 
Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 4.2 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

 

Titel:   Overvågning og vedligeholdelse af ventilation 

Formål: Sikre, at ventilationsanlæg fungerer som planlagt 

Ansvar:  

For vedligeholdelse: Værkstedsansvarlig medarbejder 

For at melde alarm til værkstedsansvarlig medarbejder: Alle medarbejdere. 

Beskrivelse:  
Ventilationsanlæg på værkstedet i virksomheden gennemgås årligt efter den vedligeholdelsesplan, 
som ventilationsfirmaet har lagt. Vedligeholdelsen udføres af ventilationsfirmaet. 

Ventilationsanlægget er forsynet med tryktabsvagt. Hvis en alarm går i gang, skal den medarbej-
der, der afbryder alarmen, samtidig give besked til værkstedsansvarlig medarbejder. 

Værkstedsansvarlig medarbejder sikrer, at der udføres filterskift, før arbejdet genoptages.  

Fremgangsmåden overvejes på personalemøde en gang årligt. 

Dokumentation og arkivering:  
Ventilationsfirmaet udfylder logbog for vedligehold af anlæg. Værkstedsansvarlig medarbejder 
noterer i logbogen, hvis der har været alarmer eller andre afvigelser. 

Logbogen opbevares ved filterhuset. 

Af referater fra personalemøde ses den årlige vurdering af fremgangsmåde. 

 

 



Mundtlig eller skriftlig aftale 
Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 4.3 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel: Rengøring og indkøb af rengøringsmidler 

Formål:  Sikre, at virksomheden bruger de mest arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler 

Ansvar: Direktøren 

Beskrivelse:  
De enkelte rengøringsopgaver tilrettelægges, så de er praktiske, økonomiske og samtidig ar-
bejdsmiljørigtige. Nye, mere arbejdsmiljørigtige rengøringsmetoder, såsom brug af fiberklude, 
overvejes løbende og tages i brug, hvor det er muligt. 

Rengøringsmidler indkøbes efter tjekliste over miljø- og arbejdsmiljøvenlige produkter. Nye 
midler kan kun optages på listen, når midlet er bedømt og godkendt af direktøren. 

Hvor det er nødvendigt at bruge sundhedsskadelige rengøringsmidler, udleveres midlet fra lageret 
af den indkøbsansvarlige kontormedarbejder sammen med arbejdspladsbrugsanvisning, som skal 
følges af medarbejderne. 

Dokumentation og arkivering: 
Listen over godkendte rengøringsmidler - fane 11 

Arbejdspladsbrugsanvisninger findes i mappen ”Håndbog om Arbejdsmiljøledelse – helt enkelt” 
under fane 11 Information. 
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Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt

5
Særlige

situationer

Særlige situationer

Ulykkesundersøgelse og forebyggelse

Krav til Ulykkesundersøgelse og -
forebyggelse
	Arbejdsforhold eller situationer, som kan 

resultere i ulykker, skal klarlægges og 
forsøges ændret, så risikoen minimeres

	Der skal være passende forholdsregler 
for, hvordan eventuelle ulykker håndte-
res

	Udføres der risikobetonede aktiviteter, 
skal der laves analyser af, hvordan disse 
udføres sikkerheds- og sundhedsmæs-
sigt forsvarligt.

Virksomhedens opgaver
Virksomheden skal udarbejde aftaler, der 
sikrer, at arbejdsforholdene og arbejdssitua-
tionerne er af en sådan karakter, at risikoen 
for ulykker er minimal. Der skal også være 
aftaler for nødberedskab og retningslinjer 
for håndtering af eventuelle ulykker. 

Har virksomheden risikobetonede aktivite-
ter, skal der udarbejdes en aftale for gen-
nemførelse af ulykkes- og risikoanalyser. 
Resultaterne fra analysen skal inddrages i 
handlingsplanen.

Forslag til udførelse af opgaverne

Opgavekort: 17, 18, 19 og 24 samt 
    eventuelt 12

Eksempel: 5.1 Forebyggelse af ulykker 
5.2 Håndtering af ulykker
5.3 Undersøgelse af ulykker
5.4 Beredskabsplan og øvelser 
(DS/OHSAS 18001) 

Vejledning
Ulykker kan anmeldes via Easy-systemet på 
Arbejdstilsynets hjemmeside  www.at.dk, hvor 

skemaer til anmeldelse også kan rekvireres. 

Webstederne: 
www.nul.arbejdsulykker.dk 
www.stopulykker.dk 
www. forebygulykker.dk 
indeholder vejledning og ideer til at fore-
bygge og analysere arbejdsulykker.

Enhver der driver virksomhed, har et ansvar 
for sine medarbejderes sikkerhed. Derfor 
bør ledelsen have overblik over, om der ud-
føres aktiviteter, hvor der er særlig risiko for  
ulykker. Ledelsen skal sikre, at de væsent-
ligste arbejdsforhold og situationer, der kan 
resultere i arbejdsskader og ulykker, kort-
lægges (se eksempel 5.1 Forebyggelse af 
ulykker). På baggrund af kortlægningen 
udarbejdes driftsaftaler, der mindsker eller 
fjerner risikoen for ulykker. 

For at skabe en god sikkerhedskultur på virk-
somheden er det vigtigt at fokusere på fore-
byggelse. Når ulykken først er sket, er det for 
sent. For ikke at miste fokus på sikkerheden 
kan virksomheden supplere arbejdsplads-
vurderingen med sikkerhedsrunderinger og 
fokuskampagner som ”Find-fem-farlige”. 

Sikkerhedsrunderinger kan gennemføres 
to gange årligt. En rundering kan bestå i, 
at medarbejderne (eller sikkerhedsgruppen) 
periodisk går en runde med deres tjekliste 
og kontrollerer, at sikkerhedsforanstaltnin-
gerne er i orden. Den enkelte virksomhed 
bør udarbejde sin egen tjekliste, som passer 
til opgaver og aktiviteter.
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Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt

5

En tjekliste kan indeholde forskellige emner 
som:

Orden og ryddelighed.

Kontrol af færdsels- og adgangsveje, 
f.eks. frie nødudgange, transportveje, 
gangarealer, niveauforskelle m.v.

Tjek af sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. 
afskærmninger, nødstop, ventilationsan-
læg m.v.

Placering og gyldighed af sikkerhedsfor-
skrifter, f.eks. produktdatablade, nød-
skiltning, arbejdsinstrukser m.v.

Brug og vedligehold af personlige vær-
nemidler, f.eks. åndedrætsværn, masker, 
handsker m.v.

Placering og vedligehold af brand- og 
førstehjælpsudstyr, f.eks. brandslukker, 
tæpper, øjenskyl m.v.

Ud over at registrere de anmeldepligtige 
ulykker (der giver sygefravær på en dag og 
derover), kan virksomheden vælge også at 
registrere plasterskader, tæt-på-hændelser 
og tid siden sidste ulykke. Ved at fokusere 
på disse og forebygge, er det sandsynlig-
gjort, at virksomheder kan reducere deres 
antal af egentlige ulykker. For at synliggøre 
antallet af plasterskader og ulykker kan man 
”tælle” dem på en opslagstavle ved hjælp af 
plastre, førstehjælpsmærker eller lignende. 

Fokuskampagner som ”Find-fem-farlige” 
kan tilrettelægges som det passer bedst i  
virksomheden. Eneste betingelse for at få 
udbytte er, at medarbejderne er med. 

”Find-fem-farlige” går ud på, at medarbej-
derne får til opgave i løbet af uge at finde 
mindst fem farlige situationer. Ved farlige 
situationer forstås situationer, der kun-
ne resultere i ulykker. F.eks. huller i gulv,  
niveauforskelle, spild af væske, spærret 
transportvej, skarpe kanter, løse ledninger, 
tabte materialer osv. Situationerne beskri-
ves kort. Gerne med foto eller tegning. De 
fremlægges for afdelingen eller sikkerheds-
gruppen, og i fællesskab besluttes det, hvor-
dan man fremover kan undgå situationen el-
ler være opmærksom på den, så der ikke 
opstår en ulykke. 

Sker der alligevel ulykker, er det vigtigt, at 
virksomheden har et beredskab, der kan  

•

•

•

•

•

•

afhjælpe ulykkerne (eksempel 5.2 Håndtering 
af ulykker).

Når ulykken er sket, skal man undersøge 
og forebygge en gentagelse. Virksomheden 
skal beslutte, hvordan den kan/vil håndtere 
de typer af ulykker, der er størst risiko for. 
Det skal også vurderes, om beredskabet er 
i orden f.eks. ”tilte”-alarm, førstehjælpsud-
dannelse, øjenskyl, kompresbind osv. (ek-
sempel 5.3 Undersøgelse af ulykker).

Beredskabsplan – skal udarbejdes, hvis 
arbejdsmiljøledelse opbygges efter DS/
OHSAS 18001

Beredskabsplanen skal identificere virk-
somhedens risici for katastrofer f.eks. ved 
brand, kemikalieudslip, terrorhandlinger 
m.m. Planen skal indeholde retningslinjer 
for evakuering af alle, afværgeforanstalt-
ning, uddannelse og øvelser (eksempel 5.4 
Beredskabsplan og øvelser (DS/OHSAS 
18001)).



Mundtlig eller skriftlig aftale 
Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 5.1 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel: Forebyggelse af ulykker 

Formål:  At minimere risikoen for ulykker  

Ansvar: Direktøren 

Beskrivelse:  
Forebyggelse af ulykker:  
Alle medarbejdere skal foretage sikkerhedsrunderinger ved hjælp af deres tjekliste minimum to 
gange årligt inden for deres område. Sikkerhedsrundering med tjekliste skal normalt ske før hvert 
personalemøde – dvs. fire-fem gange årligt. Hvis man finder forhold, som ikke er i orden, udfyl-
des et handlingsplanskema, og det besluttes på et morgenmøde snarest, hvordan der rettes op på 
forholdene.  

En gang årligt iværksætter sikkerhedsudvalget kampagnen "Find-fem-farlige".  

Alle ansatte er forpligtet til at reagere, når de ser en farlig situation og skal rapportere om Tæt-på-
hændelser og plasterskader. Rapporteringen sker til direktøren, som udfylder et handlingsplan-
skema. Årsag til hændelsen og mulighederne for at forebygge gentagelser, undersøges sammen 
med medarbejderen snarest – senest på næste personalemøde.  

Direktøren hænger efterfølgende en kopi af handlingsplanen på opslagstavlen i frokoststuen til 
orientering af de øvrige medarbejdere.  

Personlige værnemidler:  
Ansatte for hvem det er relevant, skal have stillet de nødvendige personlige værnemidler til rå-
dighed. 

Hvis der mangler eller skal udskiftes udstyr, kontaktes kontormedarbejder, som bestiller de øn-
skede ting hjem.  

Information: 
Ved nyansættelse og fremmed arbejdskraft på virksomheden udleveres folderen "Krav til sikker-
hed og arbejdsmiljø på virksomheden". Af denne fremgår det, hvilke sikkerhedsregler der skal 
overholdes. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. 

Dokumentation og arkivering: 
Sikkerhedsgruppens udfyldte tjekliste findes i mappen ”Håndbog om Arbejdsmiljøledelse – helt 
enkelt” fane 12. 

Handlingsplaner findes i mappen ”Håndbog om Arbejdsmiljøledelse – helt enkelt” fane 7. 

Folderen "Krav til sikkerhed og arbejdsmiljø på virksomheden". 



Mundtlig eller skriftlig aftale 
Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 5.2 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel: Håndtering af ulykker 

Formål:  At sikre, at ulykker håndteres korrekt 

Ansvar: Alle medarbejdere skal kende deres ansvar og vide, hvad de skal gøre, hvis der sker et 
uheld 

Beskrivelse:  

Førstehjælp: Direktøren og kontormedarbejderen er trænet i førstehjælp.  

Personulykker: Hvis en medarbejder kommer ud for en ulykke på virksomheden, skal det rap-
porteres til direktøren. Afhængig af uheldets størrelse vurderes det, om medarbejderen kan hjælpes 
på stedet, eller om der skal tilkaldes en læge/ambulance. Arbejdstilsynet tilkaldes ved alvorlige 
ulykker.  

Der findes førstehjælpskasser ved vasken i frokoststuen. 

Når en medarbejder arbejder alene på aftentur eller i en weekend, skal denne bære “tilte” alarmen, 
der alarmerer Falck, hvis medarbejderen falder om (så alarmen ligger vandret). 

Kemikalieulykker:  Hvis en ansat får kemikalier i øjnene eller på huden, skal der straks skylles 
med vand. Der er placeret skylleflasker i bilerne og ved vasken i frokoststuen.  

Maskinulykker:  På alle maskiner er sikkerhedsskærme, fingerstop, alarmsignal og røde stop-
knapper. Sikkerhedsudstyret skal altid være aktiveret, når maskinen kører.  

Sker det, at en person bliver fastklemt i en maskine, skal maskinen stoppes, og der skal ringes ef-
ter brandvæsenets pionerer til frigørelse af personen. Maskinen må under ingen omstændigheder 
røres, og der må ikke gøres forsøg på at trække personen ud. 

Anmeldelse af ulykker: En ulykke, der er årsag til fravær i en dag eller mere, skal meldes til 
Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88 inden ni dage efter ulykken. Anmeldelsen foretages af direk-
tøren på en særlig blanket eller via Easy-systemet på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk 

Dokumentation og arkivering: 
Kopi af anmeldelser til Arbejdstilsynet og handlingsplaner findes i mappen ”Håndbog om Ar-
bejdsmiljøledelse – helt enkelt” 



Mundtlig eller skriftlig aftale 
Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 5.3 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel: Undersøgelse af ulykker 

Formål:  At undersøge uheld og ulykker for at forebygge, at de gentager sig. 

Ansvar: Direktøren 

Beskrivelse: 
Alle uheld og ulykker skal rapporteres til direktøren og kontormedarbejderen, som udfylder et 
handlingsplanskema til undersøgelse af uheldet/ulykken. Ulykken analyseres snarest og senest på 
næste personalemøde. Undersøgelsen sker ud fra følgende stikord: 

1. Undersøg de direkte årsager til ulykken 

2. Undersøg de egentlige årsager til ulykken  

3. Bestem de udløsende og kritiske årsager til ulykken 

4. Identificer mangler i ledelse og kontrolsystem 

5. Har ulykken givet anledning til fravær over en dag, og er den anmeldt til Arbejdstilsynet?  

6. Skete uheldet/ulykken i en rutinemæssig arbejdssituation? 

7. Var risikoen kendt?  

8. Var årsagen forbundet med: 

• materielle mangler 
• mangel på orden og ryddelighed 
• mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger  
• planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet  
• stort tidspres eller lang arbejdstid 
• mangel på uddannelse og instruktion 
• andre mangler  

9. Hvad kan vi gøre for at sikre, at situationen ikke opstår igen? 

Beslut hvilke handlinger der er nødvendige og beskriv dem i handlingsplanen, samt hvornår og 
hvem der gennemfører dem. 

Hæng en kopi af handlingsplanen på tavlen i frokoststuen. 

Dokumentation og arkivering: 
Referat fra personalemøde og udfyldt handlingsplan. 



Skriftlig aftale 
Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 5.4 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel : Beredskabsplan og øvelser (DS/OHSAS 18001) 

Formål:  Sikre plan ved katastrofer og at alle i virksomheden kender plan ved katastrofer 

Ansvar: Direktøren og en kontormedarbejder 

Beskrivelse:  
Risiko for katastrofer kan være brand, kemikalieudslip, terrorisme. 

Mindre brand forsøges slukket med slukningsmidlerne. Direktøren orienteres. 

Større brand: Når brandalarmen lyder, møder alle medarbejdere i gården. Tjek at alle er mødt. 
Brandvæsenet kontaktes. 

Flugtveje: Er markeret på kort, der hænger i arbejdslokalerne og med skilte i lav højde. 

Brandbekæmpelse og andet materiel: Pulverslukker er placeret ved indgang til værksted og på 
kontoret. En kontormedarbejder er ansvarlig for, at slukningsmateriellet er vedligeholdt. 

Øvelser og uddannelse. En gang årligt holdes brandøvelse - normalt finder den sted om formid-
dagen ved virksomhedens sommerfrokost. 

Andre uheld: Kemikalieuheld og udefra kommende uheld afværges. Myndigheder kontaktes efter 
telefonlisten hos kontormedarbejderen. 

Øvelser evalueres på næste personalemøde. Problemer og afvigelser fra planen tages op med 
handlingsplanskema. 

Dokumentation og arkivering: 
Kort over flugtveje hænger i arbejdslokalerne og er markeret med skilte i lav højde. Referater fra 
personalemøder. Handlingsplaner findes i mappen ”Håndbog om Arbejdsmiljøledelse – helt en-
kelt”. 
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6-1

Håndbog om arbejdsmiljøledelse - helt enkelt

Tjek af  
arbejdsmiljøledelsessystemet

Krav til intern audit og evaluering
	Kontrol af, om arbejdsmiljøledelsessyste-

met er udformet og fungerer  
tilfredsstillende

	Kontrol af, om arbejdsmiljøpolitikken bli-
ver efterlevet og handlingsplanerne  
gennemført

	Ledelsens evaluering af behovet for æn-
dringer i politik, mål, handlingsplaner,  
organisering m.v.

Virksomhedens opgaver

Virksomheden skal udarbejde en aftale for, 
hvornår og hvordan de gennemfører en kon-
trol af, om deres arbejdsmiljøledelsessystem 
fungerer tilfredsstillende. Aftalen skal samti-
dig indeholde en beskrivelse af, hvordan re-
sultatet behandles.

Forslag til udførelse af opgaverne

Opgavekort: 30 og 27

Eksempel: 6.1 Intern Audit
6.2 Ledelsens evaluering af sy-
stemet.
Skema til intern audit, fane 9 - 
Værktøjskasse

Vejledning

Intern audit En intern audit er virksomhe-
dens egen kontrol af, om aftaler bliver over-
holdt. Den interne audit udføres årligt efter 
en plan, som skal sikre, at man kommer hele 
systemet igennem. Dvs. at man ikke nødven-
digvis skal gennemføre alle kontrolaktivite-
terne i samme periode, men kan fordele dem 
over året (6.1). Den interne audit skal inde-
holde følgende elementer: 

Dokumentgennemgang - er dokumenta-
tionen ajourført

	Gennemgang af procedurerne i Arbejdsm
iljøledelseshåndbogen for at sikre, at de 
fortsat er relevante og beskriver de fakti-
ske forhold på virksomheden

	Kontrol af, om dokumentationen for de 
forskellige aktiviteter er til stede, f.eks. 
referater, arbejdsskemaer, tjeklister m.v.

Implementeringsgrad - er aftalerne 
kendte og følges de 
	Opfølgning på, om politikken og hand-

lingsplanerne er blevet fulgt og målene 
nået

	Opfølgning på, om de ansatte, ledere og 
medarbejdere kender og følger de aftalte 
retningslinjer og procedurer. Typisk gen-
nemført som interview

	Kontrol af, om aktiviteterne i årsplanen er 
blevet gennemført.

Hvis man finder afvigelser fra det aftalte, ud-
fyldes en handlingsplan.

Intern audit bør helst udføres af medarbej-
dere, der er uafhængige af det område, som 
kontrolleres. I den lille virksomhed er det 
vanskeligt. Derfor kan det være en god idé at 
lave et auditteam (kontrolgruppe) og fordele 
opgaverne mellem sig eller eventuelt hente 
hjælp fra en konsulent.

Evaluering Den interne audit afsluttes med, 
at ledelsen foretager en evaluering, typisk en 
gang årligt. Resultatet af den interne audit 
drøftes på møde med ledelsen, der herefter 
tager stilling til, om

	systemet fungerer i sin helhed
	det er udbredt til alle ansatte
	organiseringen fortsat er hensigtsmæssig 
	politikken fortsat er relevant 
	handlingsplanerne bliver gennemført 
	arbejdsmiljømålene bliver nået 
	der er behov for ændringer.

6
Tjek



Skriftlig aftale 
Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 6.1 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

  

Titel:   Intern audit 

Formål: At sikre, at arbejdsmiljøledelsessystemet vedligeholdes 

Ansvar: Direktøren og en kontormedarbejder  

Beskrivelse: 

Den interne audit består af en dokumentgennemgang og en undersøgelse af implementeringsgra-
den. Auditplanen udarbejdes af direktøren og en kontormedarbejder, som fordeler ansvaret for de 
enkelte opgaver mellem sig. 

Dokumentgennemgang: 

Opgave Ansvarlig Dato 

Årsplan: Gennemgang af årsplan. Tjek, at aktiviteter er gennemført og tids-
plan har holdt. Revision af plan til brug for næste år 

  

Ledelsessystemet: Tjek, at aftalerne, der beskriver arbejdsmiljøledelsessy-
stemet, fortsat er relevante og beskriver praksis i virksomheden 

  

Driftskontrol: Tjek, at aftalerne, der beskriver arbejdsgangene i driften (fane 
4), fortsat er relevante. Inddrag de relevante medarbejdere i kontrollen og 
undersøg, om der er behov for nye beskrivelser. Tag stilling til, om de 
skal være mundtlige eller skriftlige 

  

Registreringer: Tjek, at vedligeholdelsesplanerne er gennemført m.v.   

Overvågning: Tjek, at handlingsplanerne er blevet udført og målene nået. 
Tjek at afsluttede handlingsplaner er slutevalueret og herved lukket og 
overført til fane 8 - Afsluttede handlingsplaner 

  

 
Implementeringsgrad: 
Der udpeges en auditgruppe - f.eks. direktøren og en medarbejder. På personalemøde udarbejdes 
lister med spørgsmål til øvrige medarbejdere/kolleger. Auditgruppen gennemfører interview med 
medarbejdere. Efter interviewene noteres eventuelle afvigelser i handlingsplanskema. 

På personalemøde gennemgås afvigelserne og det besluttes, hvad der skal gøres for at følge op. 

Dokumentation og arkivering: 
Interviewlister, handlingsplaner, referat af personalemøder.  



Skriftlig aftale 
Aftalt den: Oktober 2006 Godkendt af: Direktøren 

Gælder for: Virksomheden Aftale nr.: 6.2 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 

 

 

Titel: Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 

Formål:  At sikre, at arbejdsmiljøledelsessystemet fungerer og vedligeholdes 

Ansvar: Direktøren 

Beskrivelse:  

Evalueringen gennemføres af direktøren i samarbejde med en eller flere medarbejdere fra audit-
gruppen.  

Dagsorden for ledelsens evaluering af systemet. 

1) Resultat af intern audit fremlægges og drøftes. Husk også at gennemgå indhold af handlings-
planer, der er oprettet som opfølgning på intern audit. 

2) Arbejdsmiljøledelsessystemet vurderes med hensyn til: 

� om det fungerer i helhed 

� om det er udbredt til alle ansatte 

� om organiseringen fortsat er hensigtsmæssig 

� om arbejdsmiljøpolitikken fortsat er relevant 

� om handlingsplanerne bliver gennemført 

� om arbejdsmiljømålene bliver nået 

� om der er behov for ændringer. 

Findes der forhold, som ikke er tilfredsstillende, drøftes hvilke ændringer der skal ti,l for at det 
virker. På næste personalemøde informeres alle om resultatet af den interne audit og evalueringen.  

Dokumentation og arkivering: 
Referat af ledelsens evaluering med dato og underskrift fra deltagerne. Findes i mappen ”Håndbog 
om Arbejdsmiljøledelse – helt enkelt”, fane 10. 
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Find fem farlige

Find
Fem

Farlige

Beskrivelse af sikkerhedskampagnen 
“Find-fem-farlige”
”Find-fem-farlige” er en metode der træner 
deltagerne i at få øje på farlige situationer, 
herunder tilløb til farlige situationer. 

Typisk iværksættes kampagnen af sik-
kerhedsleder eller sikkerhedsudvalget. 
Kampagnen kan tilrettelægges så det pas-
ser til virksomheden, f.eks. med hensyn til 
antallet af deltagere, perioden hvor kortlæg-
ningen finder sted, hvordan opsamlingen 
og behandlingen af de fundne situationer 
gennemføres og hvordan resultaterne syn-
liggøres. Nedenstående er således blot et 
forslag til at køre kampagnen. Kampagnen 
kan gentages periodisk med de samme eller 
nye deltagere.

Kampagnen iværksættes ugen før et afde-
lingsmøde. 2-3 medarbejdere fra hver af-
deling udpeges til at deltage i kampagnen. 
Deltagerne præsenteres for eksempler på 
farlige situationer, som har resulteret i ulyk-
ker. Deltagerne gennemgår eksemplerne og 
drøfter, hvilke situationer der kunne optræde 
i deres dagligdag og kommer med eksem-
pler herpå.

Ved at drøfte oplægget i gruppen får den en-
kelte deltager viden om og eksempler på far-
lige situationer, som vedkommende måske 
ikke umiddelbart kender fra egen dagligdag, 
men som vil kunne få deltageren til at rea-
gere, når og hvis situationen en dag opstår. 

Efterfølgende skal deltagerne i løbet af 
ugen, prøve at ”Finde fem farlige” situationer 
eller tilløb her til i deres egen dagligdag. De 
fundne situationerne beskrives kort, gerne 
ved brug af fotografi eller tegning. Den ved-
lagte tjekliste viser nogle situationer og kil-
der, som kan være årsag til ulykker.

Når deltagerne mødes igen på afdelingsmø-
det fremlægges de farlige situationer og det 
besluttes i fællesskab, hvordan situationen 
kan undgås fremover. Ofte vil alene det, at 
situationen beskrives og man snakker om 
den, have en forebyggende effekt. 

Efter mødet skal de farlige situationer og 
beslutningerne for at undgå dem synliggøres 
ved at sætte skemaerne op et naturligt sted i 
virksomheden. 

For at fastholde fokus på at finde de farlige 
situationer og afværge dem, kan kampagnen 
gennemføres månedligt, kvartalsvis eller 1⁄2-
årligt. 

Vedlagt er eksempler på ulykker, en tjekliste 
over farekilder og risikosituationer samt et 
skema til beskrivelse/billede/tegning af situa-
tionen.

F5F
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Oplæg til gruppearbejde

Vejledning: Læs eksemplerne igennem og 
drøft, hvilke lignende situationer der kunne 
forekomme I jeres virksomhed - Kom gerne 
med andre eksempler

I fisk
En driftsleder på et lakserøgeri er på vej gennem 
virksomheden i træsko, da han glider i et fiske-
skind, der ligger på gulvet og flyder. Driftslederen 
mister balancen, falder og lander på ryggen på 
det hårde betongulv. Han forstuver bl.a. ryggen 
og er syg i mere end 5 uger.

Håndbremsen
En chauffør kører en traktor med vogn og salt-
spreder. Da han stiger ud, formodentlig for at 
rense saltsprederen, undlader han at trække 
håndbremsen. Udenfor glider chaufføren i det 
glatte føre, han kommer ind under traktoren og 
bliver kørt over. Chaufføren dør som følge af 
ulykken.

Gelænderløs
En slagteriarbejder er på vej ned af en trappe. 
Trappen mangler gelænder. Da slagteriarbejde-
ren glider, er han uden mulighed for at forhindre 
et fald. Han forstuver det ene knæ og er uar-
bejdsdygtig i 4-14 dage.

Farlig cocktail
En bartender er i færd med at løfte en kasse øl, 
da han glider i noget væde fra en isterning, der 
ligger på gulvet. Bartenderen forvrider ryggen i 
gliddet og får en diskusprolaps. Han er uarbejds-
dygtig i over 5 uger. 

Et spring i døden
Kort før fyraften er en praktikant ved at gøre 
en presenning fast på et tag i 13 meters højde. 
For at få en bedre arbejdsstilling springer han 
de 0,7 meter ned til det øverste stilladsdæk. 
Stilladsdækket braser sammen under ham, han 
styrter ned og dør af sine kvæstelser.

Småsten på trappen
En hjemmehjælper skal bære affald ud. På vejen 
benytter hun en trappe med slidte trin. Der ligger 
småsten og grus på trappen, og hjemmehjælpe-
ren glider. Hun forstuver venstre fod og ankel i 
faldet, og er uarbejdsdygtig i 1-3 dage.

Hænderne fulde
En kontorfuldmægtig er på vej ad en trappe. 
Hun hører nogen kalde, vender sig om og mister 

fodfæstet. Hun forsøger forgæves at genvinde 
balancen, men da hun har begge hænder fulde, 
falder hun og slår baghovedet ned i trappen. 
Hun er sygemeldt 1-3 dage.

Stigen
En murer på stige er i færd med at reparere et 
tag. Stigen læner ind mod tagrenden 3 meter 
over jorden og er placeret på nogle glatte fliser. 
Stigen skrider, og mureren falder ned. Han ska-
der sin fod og ankel og er uarbejdsdygtig i 4-14 
dage.

Rækværk manglede
En tømrer sætter forskalling og plastic op i en 
hal. Da han bukker sig for at komme ind under 
en af de bærende bjælker, træder han et skridt 
bagud og falder ud, netop der hvor stilladset 
mangler en meter rækværk. Tømreren falder 
3,5 meter ned, får skader på omfattende dele af 
legemet, men slipper med livet i behold. Der går 
mere end 5 uger før han er tilbage på arbejde 
igen.

Slagkraftigt bordben
To mand i en møbelbutik er ved at arrangere en 
vinduesudstilling. Netop som de sætter et større 
teaktræssofabord fra sig, mister den ene grebet 
om det relativt tunge bord. I forsøget på at undgå 
at blive ramt vrikker han om på foden. Ulykken 
medfører 10 fraværsdage.

Vinkeljern
En medarbejder hos en isenkræmmer er på la-
geret for at hente en kasse vinkeljern. Kassen 
befinder sig over hovedhøjde. Da han får trukket 
kassen ud, går det op for medarbejderen, at den 
har været åbnet før, og at han trækker i en løs 
endeklap. Endeklappen ryger af, og kassen drat-
ter ned. Medarbejderen rammes af kassen. Han 
er uarbejdsdygtig i en hel uge.

Festen
Der ryddes op efter en fest, og stole skal sættes 
i stabler. En af deltagerne i oprydningen mener, 
at han nok kan klare tre stole på en gang. Han 
løfter
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stolene og vil placere dem øverst i en stabel. 
Idet han slipper grebet, mærker
han en skærende smerte i ryggen. Han er syg i 
3 uger.

Tunge bøger
En flyttemand stabler kasser i en flytte-
bil. Kasserne står stablet fra gulv til loft. 
Flyttemanden griber fat i en kasse med bøger 
og vil kaste den op ovenpå det fjerde lag. Han 
mærker i det samme et kraftigt jag i ryggen og 
må slippe kassen. Ulykken medfører 14 dages 
sygefravær.

Undervejs
En leverandør skal aflevere nogle papirer på en 
industrivirksomhed. På vej gennem virksomhe-
den rammes han af en truck, han væltes omkuld 
og køres over. Manden dør.

For meget
Nogle medarbejdere er i færd med at vende en 
vogn. Vognen er lastet med ca. 500 kg gods. 
Under vendingen bryder vognen sammen. Det 
viser sig, at lasteevnen max. er 100 kg - men det 
står ikke på vognen. Ved ulykken brækker den 
ene medarbejder et ben samt tre fingre. Han er 
uarbejdsdygtig i
over 5 uger.

”Knæk”
En medarbejder fragter nogle kasser af sted på 
et rullebord. Pludselig vælter kasserne, og med-
arbejderen forsøger at gribe den øverste. Det 
giver et ”knæk” i ryggen. Medarbejderen er uar-
bejdsdygtig i over 14 dage.

Uden varsel
En betonplade skal placeres på en jernramme 
ved hjælp af en truck. En hjælper bliver bedt om 
at holde igen på rammen, så den ikke flytter sig. 
Uden varsel sænker truckføreren gaflerne, og 
hjælperen mister en eller flere fingre. Han er uar-
bejdsdygtig i 5 uger.

I vejen
En lagerchef inspicerer undervognen af en last-
vogn, som skal til syn. Vognen står i vejen for en 
medarbejder, der beslutter sig for at flytte den. 
Lagerchefen bliver kørt over og dør.

Hjemmelavet
På en maskinstation anvendes en lastvogn 
med hjemmebygget læsserampe. Alle ved, at 
rampen er defekt, og at den snarligst bør repa-
reres. Det når man ikke. Inden da er rampen 

faldet af og har knust brystet på en medarbejder. 
Medarbejderen dør som følge af ulykken.

Rullebordet
En butiksansat trækker et rullebord gennem en 
butik. Undervejs rammer medarbejderen et bord 
og hånden kommer i klemme. Muskler og sener 
beskadiges alvorligt. Den ansatte er uarbejds-
dygtig i over 5 uger.

I farten
En truckfører springer ned fra sin truck, mens 
trucken langsomt kører fremad. Førerens tøj 
hænger fast i en maskindel på lageret, trucken 
presser føreren op mod maskindelen, og spole-
benet brækker. Truckføreren er uarbejdsdygtig i 
over 5 uger.

Kilde: Det tilsyneladende Ufarlige, 
Arbejdstilsynet
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Checkliste over farekilder og risikosituationer  
Kilde: Nul-Arbejdsulykker.dk Nr. 5.3 Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker

Farekilder
n	Skarpe kanter, værktøjer og overflader
n	Genstande, der river, saver, høvler, snitter m.v.
n	Høje tryk og pres
n	Flader der bevæger sig mod hinanden (klemningsfare)
n	Genstande med skjulte fysiske kræfter
n	Genstande eller personer der bevæger sig (fare for sammenstød)
n	Niveauforskelle
n	Varmekilder
n	Kuldepåvirkninger
n	Elektricitet
n	Giftige eller ætsende kemikalier
n	Akut skadelige biologiske påvirkninger
n	Stærkt lys
n	Skadelig stråling
n	Kraftige vibrationer
n	Meget kraftig støj, knald
n	Stor kropsbelastning og vrid ved tunge byrder
n	Vold fra dyr eller mennesker
n	Manglende ilt (kvælningsfare)

Risikosituationer
n	Situationer hvor en uhensigtsmæssig bevægelse alene kan medføre kontakt til en farekilde
n	Situationer hvor en energikilde uhensigtsmæssigt slippes løs
n	Situationer, hvor genstande fra maskiner eller processer kan blive slynget ud
n	Situationer, hvor man let kan miste kontrollen over maskiner, værktøjer, hjælpemidler eller mate-

rialer
n	Situationer, hvor der kan ske sammenstød
n	Situationer, hvor man kan falde, glide, snuble
n	Situationer, hvor man kan falde fra et højere niveau og ned
n	Situationer, hvor det man står på kan skride ud eller brase sammen
n	Situationer hvor man kan blive ramt af noget der falder ned
n	Situationer, hvor der kan ske sprængning eller brud på rør, ledninger, kedler m.v.
n	Situationer hvor der kan ske brand, eksplosion, udslip
n	Situationer hvor der er mulighed for kontakt med aggressive dyr
n	Situationer hvor der er mulighed for kontakt med aggressive eller voldelige mennesker

F5F
4



 

 
 

Skema til “Find fem farlige”

NR. Dato:

Hvad er situationen? Beskriv kort, brug gerne tegning eller foto

Hvad kunne gå galt?

Hvordan forhindre vi det?

Deltagere:: 

F5F



Eksempel på disposition for arbejdsmiljøredegørelse 

Disposition for arbejdsmiljøredegørelse 
 
Forord 
• Ledelsens forord 
• Sikkerhedsudvalgets forord 
 
Præsentation af virksomheden 
• Virksomhedens idégrundlag 
• Virksomheden præsenteres kort 
• Personalesammensætning 
 
Arbejdsmiljøet 
• Arbejdsmiljøpolitik* 
• Arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøledelse* 
• Arbejdspladsvurdering - virksomhedens væsentligste arbejdsmiljøforhold og evt. -problemer* 
• Lovgivning og udestående med myndighed 
• Arbejdsmiljømål og resultater 

• Fravær 
• Arbejdsulykker - antal, typer samt forebyggelse og foranstaltninger* 
• Arbejdsbetingede lidelser 
• Det rummelige arbejdsmarked - virksomhedens beslutninger* 
• Sundhedsfremme - virksomhedens beslutninger* 

 
Særlige indsatsområder 
Under denne overskrift kan der tages emner op, der er eller har været under aktuel behandling på virk-
somheden: Temaer, særlige problemer, kampagner eller andet. Som eksempler kan nævnes: 
• Ensidigt gentaget arbejde 
• Trivsel - psykosocialt arbejdsmiljø 
 
Konklusion 
 
Revisors erklæring 
• Den udførte gennemgang 
 
Regnskabspraksis 
• Grundlag for de talmæssige informationer 
 
 
*) Stjernen markerer de elementer, der skal omtales i redegørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 923. 
 
De øvrige punkter er ideer til at sikre en god kommunikation. Vejledning kan findes på www.capacent.dk 



Aftalt den: Godkendt af:  
Gælder for: Aftale nr.: 

 

Når aftalen ikke længere gælder, fjernes den. 
 
  

Titel: 

 

 

Formål: 

 

 

Ansvar: 

 

 

Beskrivelse:  

 

 

Dokumentation og arkivering: 

 



 

Tjekliste over kritiske situationer 

Her er en række tjekpunkter, som kan være en hjælp til at finde virksomhedens kriti-
ske aktiviteter. Listen er ikke udtømmende. 

Transport: Når noget transporteres internt eller eksternt, er der mulighed for farlige 
situationer. Bl.a. hvis lasten kan forskubbe sig, hvis transportmidlerne ikke er i orden, 
eller hvis transportvejene ikke er frie og jævne. Det er derfor relevant at beslutte, 
hvordan transporter af ting eller mennesker udføres sikkert.  

Gulve: Både som transport og færdselsveje skal gulve være jævne, ryddelige og så 
vidt muligt uden niveauforskelle, der kan udgøre en risiko for faldulykker. Tjek ræk-
værk/gelænder ved alle niveauforskelle - se efter mangler eller defekte 

Orden og ryddelighed: Faste pladser til værktøj og materialer, affaldscontainere til 
emballage og rester, undgå at placere genstande, så de kan falde ned. Vær især på 
vagt ”over hovedhøjde”. Mangel på orden og ryddelighed er blandt de væsentligste 
årsager til ulykker. Manglende orden giver bl.a. anledning til, at de korrekte værktøjer 
ikke anvendes, skarpe hjørner og udragende genstande i gangarealer, placering af 
genstande over hovedhøjde, løse ledninger og lignende som resulterer i ulykker. 

Reparation og vedligehold: Maskiner og tekniske hjælpemidler bør vedligeholdes 
forebyggende efter en plan - og ikke først, når de går i stykker. Ved reparation og 
planlagt eller pludseligt vedligehold kan der nemt opstå farlige situationer. Disse kan 
forebygges med en skriftlig og sikker fremgangsmåde. 

Rengøringsopgaver: Ofte har en operatør af en maskine eller et anlæg godt styr på 
den normale driftssituation. Men de mere sjældne situationer som start, slut og ren-
gøring bliver behandlet mere lemfældigt. 

Ny mand på maskinen: Når der er ændring i bemanding, eller der ved sygdom sker 
en omplacering, er det en situation, der rummer en mulig fare. Det kan være en god 
idé at fastlægge, hvordan denne situation forebygges. 

Brug af farlige stoffer og materialer: Arbejdspladsbrugsanvisninger skal være let 
tilgængelige/tæt på arbejdspladsen. 

Beslutninger: I forbindelse med indkøb, ændringer, ombygning og planlægning bør 
arbejdsmiljøet og sikkerhed indgå i overvejelserne. 

Farlige operationer: Hvis der indgår risikable operationer, som en del af det daglige 
arbejde, kan disse sikres gennem fastlæggelse af en fremgangsmåde. Fremgangsmå-
den kan eventuelt indeholde, at kun specielt uddannede eller trænede har dette ar-
bejde. 

Introduktion af nyansatte: Det er vigtigt, at nyansatte får en oplæring i sikker ad-
færd på arbejdspladsen. 

Koordinering mellem afdelinger: Selv om to afdelinger har godt styr på egne for-
hold, er de ofte ikke opmærksomme på deres betydning for arbejdsmiljøet i andre af-
delinger. 

Ulykkestilfælde: Det kan være vigtigt, at man har fastlagt, hvad der skal ske, hvis 
der sker en ulykke. Samtidig er det centralt, at virksomheden fastlægger opfølgnings-



aftaler. Det indebærer en efterbehandling, hvor man analyserer ulykkesforløbet for at 
forebygge en gentagelse.  

Tæt-på-hændelser: Tæt-på-hændelser bliver ofte ikke bemærket. Disse hændelser 
rummer information, der gør det muligt at forebygge arbejdsulykker. 

Fravær: Aftaler for registrering og opfølgning på fravær kan være vigtige for at op-
fange arbejdsmiljøproblemer eller andre problemstillinger. Samtidig kan det forebygge 
langtidsfravær. 

Brand og nødsituationer: Heldigvis sker det sjældent, men mange virksomheder 
ved for lidt om, hvordan de skal forholde sig. Der bør være aftaler for alarmering og 
evakuering, og de bør øves med jævne mellemrum. 

 
Arbejdsmiljøgennemgange eller sikkerhedsrunderinger er rundgange med tjeklister, 
hvor I tjekker, at arbejdsmiljøforholdene fortsat er i orden. Tjeklisterne udarbejdes af 
virksomheden i samarbejde med medarbejderne. Tjeklisten kan f.eks. vedrøre: 
 
 Er sikkerhedsskærme fortsat anbragt på maskiner? 
 Er der arbejdspladsbrugsanvisninger ved farlige kemikalier? 
 Er de nødvendige instruktioner til stede ved arbejdspladserne? 
 Er der adgang til aftalte personlige værnemidler – f.eks. handsker? 
 Er der ryddet op og orden? 
 Er der system i værktøj og arbejdsgenstande? 
 Osv. 

 
 
 



Handlingsplan 

Arbejdssted: Registreret af: Dato: 

Behandlet den: Behandlet af: 

Type: 
Problem           Risiko          Forbedringsforslag               Afvigelse             Mål    
Fundet ved:  
Arbejdspladsvurdering          Sikkerhedsrundering         Intern audit         Andet    
Beskrivelse: 
 

Handling: Ansvarlig Tidsfrist Opfølgning

Slutvurdering: 
 
 
 
 
 
 

 



Eksempel på skema til brug for intern audit 
 

Skema til brug for intern audit 
 
Audit gennemført af: Audit gennemført hos: 
 
Emne/spørgsmål ok   - Bemærkning/forslag 
Hvor findes firmaets arbejdsmiljøpolitik?    
Hvad er de væsentligste emner?    
Hvem er sikkerhedsrepræsentant?    
Hvordan kortlægges arbejdsmiljøforhold?    
Hvordan informeres der om arbejdsmiljø?    
Hvordan introduceres medarbejdere til nye 
arbejdsprocesser? 

   

Hvordan får man nye værnemidler (handsker, briller 
etc.)? 

   

Hvilke aftaler er der for indkøb af rengøringsmidler 
og kemikalier? 

   

Hvor findes brugsanvisning for kemikalier?    
Hvor findes øjenskyl?    
Hvornår gennemføres vedligehold på arbejds-
maskiner? 

   

Hvor finder du brugsanvisning for maskinerne?    
Hvor findes tjekliste til planlagt vedligehold?    
Hvad er aftalen, hvis du opdager det brænder?    
Osv,    
    
    
Har du forslag til, hvordan vi får en bedre og mere 
sikker arbejdsplads? 

   

    
    
 
 
 
Dato: Underskrift 1  Underskrift 2 
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