
til temadag om 

ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN



Dagens program

Formiddag

• Velkommen, 

præsentation og 

aftaler

• Rammen om 

arbejdsmiljø

• Fysisk APV

Eftermiddag

• Psykisk arbejdsmiljø

• Redskaber i 

hverdagen

• Trivsels APV

• Spørgehjørnet



Aftaler for dagen

• Engagement

• Nysgerrighed

• Nyd og dyrk forskellighed

• Gensidig inspiration

• Se muligheder frem for begrænsninger

• Anerkendelse af os selv og hinanden

• Bryd vanetænkningen



Arbejdsmiljølovens formål

§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe 

1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver 

tid er i overensstemmelse med den tekniske og 

sociale udvikling i samfundet, samt 

2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse 

sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med 

vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer 

og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. 



Hvad regulerer området

• Retsregler:

– Arbejdsmiljøloven

– Bekendtgørelser

• Vejledninger:

– AT-vejledninger

• Interne regler:

– Cirkulærer

– Interne instrukser

• Værktøjer:

– Arbejdsmiljøvejviser

– Afklaringsværktøjer

– BAR materialer



Arbejdstilsynet

AT’s hjemmeside: WWW.AT.dk

AT’s telefonnummer: 70 12 12 88

http://www.at.dk/


PLIGTER & ANSVAR ARBEJDSGIVER

• At organisere sikkerhedsarbejdet

• At der foretages en vurdering af arbejdsmiljøet

• At arbejdsforholdene er forsvarlige

• At de ansatte oplæres og instrueres

• At stille egnet udstyr til rådighed

• At føre effektivt tilsyn

• At de ansatte er gjort bekendt med risikoen ved arbejdet

• At påbud fra AT gøres bekendt for 

sikkerhedsrepræsentant indenfor området

• At samarbejde med medarbejderne / SIO



PLIGTER ARBEJDSLEDER

• At medvirke til at arbejdsmiljøet er fuldt 

forsvarligt – som en del af de almindelige 

ledelsesopgaver

• At holde øje med og sørge for, at 

sikkerhedsforanstaltningerne virker efter deres 

hensigt

• At formidle evt. problemer videre

• At samarbejde med andre virksomheder der har 

medarbejdere samme sted, f.eks. håndværkere



PLIGTER OG ANSVAR ANSATTE

• At deltage i samarbejdet

• At overholde forskrifter

• At udvise forsigtighed og holde orden

• At informere om fejl og mangler, de ikke 

selv kan rette



Instruktion og opsyn

§ 16. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres 

effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

§ 17. Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte 

bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der 

eventuelt er forbundet med deres arbejde. 

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at 

de ansatte får nødvendig oplæring og 

instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. 



ARBEJDSMILJØMAPPE

Formelle krav til indhold:
 Arbejdspladsvurdering (APV)

 Kemibrugsanvisninger + 

arbejdspladsbrugsanvisninger

 Maskinbrugsanvisninger

 Lovpligtige eftersyn

 Instruktion og oplæring

 Ulykkesanmeldelser og undersøgelser



Hvad er en APV

• En vurdering af arbejdspladsen, der giver 

overblik over arbejdsmiljøet:

 Hvad fungerer godt?

 Hvad er der eventuelt af opgaver/problemer 

som skal løses?

 Handlingsplan for løsning



Hvorfor APV??

• Formålet med at udarbejde en APV er at 

sikre:

– At virksomhedernes sikkerheds- og 

sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige 

arbejdsmiljøproblemer.

– At virksomheden arbejder systematisk og 

løbende med at løse problemerne.



Hvordan APV

• Hvem skal lave APV? Alle virksomheder med ansatte 

• Alle skal inddrages/spørges

• APV skal være tilgængelig for ledelse, medarbejdere og 

AT

• APV skal gennemføres mindst hvert 3. år

• Ajourføres ved væsentlige ændringer i arbejdet, nye 

tekniske hjælpemidler, ved påbud fra AT

• Alle skal vide hvad APV er!



Hvordan APV

• Krav om skriftlighed

• Metodefrihed – men SKAL omfatte:
 Kortlægning af arbejdsmiljøet

 Beskrivelse og vurdering af kortlagte problemer

 Sygefraværet skal inddrages

 Prioritering af problemerne

 En handlingsplan – hvordan, hvornår og hvem 

løser

 Retningslinjer for opfølgning



GRAVIDE – særlig APV

• Beskyttelse af både foster og den gravide

 Arbejdsstedets indretning

 Opgavernes udførelse

 Fra 4. måned – vekslen mellem gående og 

stående arbejde

 Arbejdstilrettelæggelse – PAUSER

 Løbende vurdering og tilpasning



APV udpeger fokus områder

• ”Hvad vil vi have mindre af eller helt af 

med??” 

– Der sættes fokus på problemfelter

• ”Hvad vil vi have mere af”

– Der sættes fokus på det som virker og skal  

fastholdes, bevares eller udvikles



Planlægning

Identifikation 
og 

kortlægning

Beskrivelse 
og vurdering

Prioritering 
og 

handlingsplan

Retningslinjer 
for opfølgning



Planlægning og tilrettelæggelse

 Inddrag personalet allerede i planlægningsfasen

 Hvilke forventninger er der til APV – er der 

overensstemmelse?

 Hvem er ansvarlige for hvad

 Hvornår skal det foregå

Tidsplan for alle 4 elementerne

 Hvilken form skal vi vælge

Vælg formen i forhold til kulturen, vilkårene og 

behovet



Identifikation og kortlægning

Med den valgte metode afdækkes  og 

dokumenteres arbejdspladsens 

arbejdsmiljø.

Målet er at skabe et overblik over 

arbejdspladens ressourcer og eventuelle 

arbejdsmiljøproblematikker



Beskrivelse og vurdering

Problemets art

Problemets alvor

Problemets omfang

Årsagerne til problemerne

LØSNINGSFORSLAG



Prioritering og handlingsplan

Løsningsforslag

Tidsplan

Ansvarlig person

Opfølgning – hvem hvornår



Opfølgning

Har de valgte løsninger forbedret 

arbejdsmiljøet

Hvordan opsamles og formidles gode 

erfaringer på arbejdspladsen

Hvem formidler 

Hvordan sikres det at ændringer tages op 

løbende



APV metoder

•Spørgeskemaer

•Checklister

•Fotosafari

•Dialogmøder/gruppeinterviews



Skema til kortlægning

Fysisk arbejdsmiljø
Nævn max. 3 positive forhold i dit 

fysiske arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø
Nævn max. 3 positive forhold i dit 

fysiske arbejdsmiljø

Fysisk arbejdsmiljø
Nævn max 3 negative forhold i dit 

fysiske arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø
Nævn max. 3 negative forhold i dit 

fysiske arbejdsmiljø



WWW.BPA-arbejdsgiver.dk



Checkliste



Chekliste 

Fysisk

• Ergonomiske forhold

• Fysiske forhold

• Ulykkesrisiko

• Kemiske/biologiske 

forhold

Psykisk

• Arbejdstilrettelæggelse

• Arbejdets indhold

• Kvalifikationer

• Selvstyring og 

medindflydelse

• Kollegiale relationer

• Ledelsesrelationer

www.bpa-arbejdsgiver.dk



FOTO-SAFARI



FOTO-SAFARI

• Tag billeder f.eks. 2 og 2

• Hvert par udvælger 3 ting og 3 ting

• Hvert par laver plancher for de 2 x 3 ting

• Fællesmøde prioriterer plancherne

• Plancherne er handlingsplanen



FOTO-SAFARI

• Hvad er problemet:

• Forslag til løsning:

• Ansvarlig for løsning

• Opfølgning d. 

• Ansvarlig for 

opfølgning:



Dialogmøde/gruppeinterviews

• Møde for alle medarbejder

• Alle medbringer 3 ting og 3 ting

• Man fremlægger på skift – kommentarer 

ikke muligt

• Efter fremlæggelsen uddybning og debat

• Efter mødet laver arb.giver handlingsplan 

på basis af de fremlagte problemstillinger



Dialogmøde/gruppeinterviews

OBS! Punkter

• God tid til forberedelse

• Fordel at alle er tilstede og hører det hele

• Forudsætter gensidig tillid og ærlighed

• Alle skal vænne sig til at tænke i 

arbejdsmiljø

• Giver godt billede af hvordan den enkelte 

oplever arbejdsmiljøet



Hvad er gevinsterne ved at 

lave APV?? Find mindst 3!

Hvilke vanskeligheder kan der 

være forbundet med at lave 

APV ??



Hvilke vanskeligheder kan der 

være forbundet med at lave 

APV ??




