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Dagens emner 

11.00 - 11.10 Velkomst og program 

11.10 – 11.30  Årshjul 

11.30 – 12.00  Risikovurderinger - Arbejdspladsvurdering 

12.00 – 12.30 Risikovurderinger – Sikkerhedsrunderinger 

12.30 – 13.00 Frokost 

13.00 – 13.30 Risikovurderinger - Handleplaner 

13.30 – 14.00 Registrering og undersøgelse af ulykker og hændelser 

14.00 – 14.10  Pause 

14.10 – 14.40 Instruktion af medarbejdere 

14.40 – 15.00 Afslutning 

 

Side 2     31. oktober 2018 



Side 3     1. aug. 2016 

Intern audit har sat fokus på systematik 

 

Kilde: Arbejdsmiljøregnskab 2017, Odder Kommune  



Årshjul 

Fordele:  

• Organiserer og systematiserer indsatsen I 

arbejdsmiljøarbejdet I løbet af året           

• Skaber et overblik 

• Opgaver fra tjeklisten på HR Portalen synliggøres I årshjulet 

• Systematiserer nye opgaver, som løbende skrives i årshjulet 
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Årshjul 

Kom godt i gang: 

• Udfyld årshjulet med de obligatoriske opgaver I kender  

     fra tjeklisten på HR Portalen 

• Indkald  arbejdsmiljøorganisationen til 4 årlige arbejdsmiljømøder i 2019 

• Afsæt tid og ressourcer til at vedligeholde årshjulet  

• Afsæt tid og ressourcer til de 4 årlige møder 

• Brug årshjulet før, under og efter de årlige arbejdsmiljømøder 

• Udpeg en ansvarlig person for indkaldelse, dagsorden, referat og mødeledelse samt 

vedligeholdelse af årsplanen  

• Synliggør resultatet  
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Årshjul 

Deltager opgave – årshjul 

• Gå sammen med din kollega i arbejdsmiljøgruppen 

• Udfyld jeres eget årshjul sammen 

• Placer 4 de årlige møder 

• Drøft ansvarsfordeling for møderne og årshjulet 

 

Tid: ca. 15 minutter 

Side 6     1. aug. 2016 



Væsentlige risici i branchen   

Risikovurdering – Arbejdspladsvurdering  

Risici 

• Risiko for ulykker  

• Risiko for arbejdsbetingede lidelser 

• Væsentligste risici i jeres branche - Arbejdstilsynets 36 arbejdsmiljøvejvisere  

https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere 

• Egne erfaringer 

• Tidligere APV kortlægninger, arbejdsmiljøregnskaber og statistik 
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https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere
https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere


Side 8     31-10-2018 

Risikovurdering - Arbejdspladsvurdering 
Fordele:  

• Organiserer, overvåger og systematiserer  arbejdsmiljøet 

• Proaktiv – sikrer I opdager risici I tide inden de bliver alvorlige 

• Konkretiserer og synliggør arbejdsmiljøorganisationens arbejde 

• Inddrager  arbejdsmiljøgruppen og medarbejderne 

• Giver plads til dialog om risici og risikovurdering 

• Skaber et overblik  

• Systematiserer ny risici, som løbende skrives i handlingsplanen 

• Forebygger ulykker og nedslidning (og påbud fra Arbejdstilsynet ) 

• Sætter måske lys på opgaver der normalt ikke drøftes 

• Giver konkrete drøftelser på de 4 årlige møder  

• Giver MED mulighed for at få et samlet overblik til den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

• Jeres APV bliver aldrig for ”gammel”, den er altid revideret – i kan sove trygt om natten 

 

 



Risikovurdering - Arbejdspladsvurdering 

Hvornår skal vi vurdere vores risici? 

• Forandringer (nye lokaler, fusioner, organisationsændringer m.v.) 

• Vold og trusler 

• Nye arbejdsopgaver eller ændring i eksisterende arbejdsopgaver 

• Ny teknologi 

• Hvis du eller dine kollegaer føler sig utrygge 

• Ulykker eller tilløb til ulykker 

• Ny viden om arbejdsmiljøpåvirkninger 

TAG AFSÆT I JERES ARBEJDSPROCESSER  / ARBEJDSOPGAVER 
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Risiokovurdering - Arbejdspladsvurdering 
Særlige ulykkes risici i Odder kommune 
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Side 11     31-10-2018 

 

Metode - risikovurdering 

(3-5) 

(7-9) 

(11-15) 

(Arbejdet fortsætter) (Medfører fravær) (Giver men) 
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Risikovurdering - Arbejdspladsvurdering 
Sandsynlighed ud fra erfaring 

Eksempel: Månedlig udsat for faren + behov for at tage risiko + ingen tiltag = (3+3+5) = 11 = Sandsynligt  

Hvor ofte er du udsat for 
faren? 

Kendskab til ulykker, 
tilløb eller behov for at 
tage risiko 

Nuværende tiltag for at 
imødegå faren: 
Afskærmning, uddannelse, 
erfaring, nødstop 

1 Årligt Nej Gode 

3 Månedligt/ugentlig Behov for at tage risiko Mangelfulde 

5 Dagligt Ulykker, tilløb Ingen 
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Risikovurdering – Arbejdspladsvurdering 
 

Lovgivning 

• Alle virksomheder i EU skal gennemføre en ArbejdsPladsVurdering (APV)  minimum 

hvert 3. år eller ved ændringer i arbejdsprocesser, metode m.v. 

• APV’en skal være skriftlig 

• APV’en skal være tilgængelig, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan 

læse den 

• APV-processen består af fem faser 

• Der er frihed til at vælge de metoder og redskaber, som man vurderer, vil virke bedst 

• Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen 

• Det samlede arbejdsmiljø skal kortlægges 

 

Kilde: Arbejdsmiljøloven, bek nr. 1072 
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Risikovurdering – Arbejdspladsvurdering 
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Risikovurdering – Arbejdspladsvurdering  
De 5 faser 

Kilde: At vejl D.1.1-3, Arbejdspladsvurdering 
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Risikovurdering – Arbejdspladsvurdering 
Fase 1: Identifikation og kortlægning  

• Spørgeskema 

• Sygefravær 

• Interview 

• Trivselsundersøgelser 

• Dialogmøde 

• Temadag 

• Fysisk gennemgang / rundering  

• Daglige observationer og snakke 

• Personalemøder 

• MUS samtaler 

• Ulykker og tilløb til ulykker 

• Påbud fra Arbejdstilsynet 

• Andet? 

 

Gør APV´en levende!  
 
Noter risici i handlingsplanen når de 
dukker op  
 
Drøft ny punkter/risici på næste 
arbejdsmiljømøde 
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Risikovurdering - Arbejdspladsvurdering 
Kortlægning - særlig arbejdspladsvurdering 

Der stilles særlige krav til kortlægningen b.la ved: 

• Manuel håndtering 

• Skærmarbejde 

• Kræftrisiko 

• Biologiske agenser 

• Gravide og ammendes arbejdsmiljø 

• Unges arbejdsmiljø 

• Kemiske agensen 

• Arbejde i eksplosiv atmosfære 

• Vibrationer og støj 

• (Vold og trusler) 

Særlig kortlægning og 
vurdering af risici - se At´s 
regler 
 
Risici noteres i APV 
handlingsplanen 
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Risikovurdering – Arbejdspladsvurdering 
Fase 2: beskrivelse og vurdering 

• Eventuelle arbejdsmiljø-problemer 
beskrives. 

• Det er vigtigt, at beskrive 
problemernes art, alvor og 
omfang. 

• Det er desuden vigtigt at få 
beskrevet årsagen til problemerne 
og de bedste løsninger. 



31-10-2018 

Risikovurdering – Arbejdspladsvurdering 
Fase 3: sygefravær 

• Er der forhold i arbejdsmiljøet, der 
påvirker sygefraværet ? 

• Brug eventuelt statistik til at få et 
billede af sygefraværet. Er der en 
afdeling eller funktion som har 
forhøjet fravær? 
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Risikovurdering – Arbejdspladsvurdering 
Fase 4: Prioritering og handlingsplan 

• Handlingsplanen bør indeholde 
beskrivelse af problemerne, de valgte 
løsninger, den ansvarlige og en deadline. 

• Problemerne skal vurderes eller 
risikobedømmes. Herefter prioriteres. 

• Handlingsplanen skal underskrives af 
lederrepræsentant og 
arbejdsmiljørepræsentant. 
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Risikovurdering – Arbejdspladsvurdering  
Fase 5: Opfølgning 

• Der skal opstilles retningslinjer for, 
hvordan der følges op på 
handlingsplanen og hvordan det 
afgøres, om de valgte løsninger har 
hjulpet på problemet. 
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Risikovurdering - Arbejdspladsvurdering 

Kom godt i gang: 

• Tilføj APV som et fast punkt på dagsordenen til de 4 årlige møder 

• Tilføj APV på årshjulet  (løbende revision + 3 års kortlægning) 

• Gennemgå handlingsplanen, vurder punkterne ift. deadline 

• Følg op på om løsninger er implementeret og fungerer  

• Beskriv nye fremkomne risici siden sidste møde 

• Afsæt tid og ressourcer til at vedligeholde og revidere APV 

• Udpeg ansvarlig person for vedligeholdelse og revision af APV´en 

 

HUSK: Gennemfør også en ny systematisk kortlægning hver 3. år.  

APV som 
arbejdsredskab  
 
Løbende revision 



Side 23     31-10-2018 

Risikovurdering – Runderinger 

Fordele:  

• Systematiserer, konkretiserer og synliggør arbejdsmiljøarbejdet 

• Giver plads til dialog om risici og risikovurdering 

• Inddrager arbejdsmljøgruppen og medarbejderne 

• Engagerer arbejdsmiljøorganisationen 

• Forebygger ulykker og nedslidning (og påbud fra Arbejdstilsynet ) 

• Sætter måske lys på opgaver der normalt ikke drøftes 

• Giver et løbende input til de 4 årlige møder samt APV 

• Giver mulighed for at besøge andre områder af kommunen – nye øjne på risici 

• Bidrager til tilsyn og kontrol 
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Metode - risikovurdering 

(3-5) 

(7-9) 

(11-15) 

(Arbejdet fortsætter) (Medfører fravær) (Giver men) 
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Risikovurdering - Runderinger 
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Risikovurdering - Runderinger 
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Risikovurdering - Rundering 
Kom godt i gang: 

• Beslut antal runderinger, dog mindst 1 gang årligt 

• Placerer runderingen umiddelbar før et eller flere af de 4 årlige møder 

• Brug årshjulet til at systematisere runderingerne 

• Afsæt tid og ressourcer til rundering 

• Overvej hvem der skal deltage, arbejdsmiljøgruppen + evt. kollega fra eget område eller 

et andet område, evt. HR 

• Overvej  om rundering dækker hele området eller om det skal opdeles i mindre områder 

• Overvej brug af billeder  

• Observationer der ikke kan løses straks, overføres til APV handlingsplanen 

• Udpeg en ansvarlig person for gennemførelse og nedskrivning af runderingens resultat 

• Synliggør resultatet  
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Risikovurdering – Handleplaner 
Prioritering af kortlagte risici 

Rød 

Gul 

Grøn 

Højeste prioritet – risikoen skal håndteres straks og 
noteres i handlingsplanen 

Næsthøjeste prioritet, deadline noteres i handlingsplanen 

Ingen handling 

Risikoen vurderes i 
forhold til  gældende 
regler og praksis på 
området  
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Risikovurdering – Handleplaner 
Prioritering af kortlagte risici 

Ledelse og arbejdsmiljøorganisation skal drøfte prioriteringen, ex. i forhold til: 
- Hvor mange er berørt 
- Hvor ofte støder vi på problemet 
- Hvor meget fylder det i vores hverdag 
- Hvordan påvirker det trivsel og velvære  
- Findes der en brugbar løsning på problemet i øjeblikket (ex. et teknisk 

hjælpemiddel) 
- Hvor får vi mest for pengene 
- Er der andre hensyn vi skal tage, ex. ifh til borgere, Arbejdstilsynet m.v. 
 
I skal kunne argumentere for jeres prioritering, og vise vilje til at løse det. 
Prioriteringen må ikke ”parkere” punktet så det ikke bliver håndteret.  
 
• Synliggør handlingsplanerne efter hver arbejdsmiljømøde 
• Inddrag medarbejderne i løsningerne 
• Følg op på om løsningerne virker, ex. ved runderingerne og på møderne 
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Risikovurdering – Handleplaner 
Valg af Løsninger 



Risikovurdering - Handleplaner 

Deltager opgave – handleplan 

• Gå sammen med din kollega i arbejdsmiljøgruppen 

• Prioriter risici fra trivselsmåling (case) 

• Udarbejd handleplan på en prioriteret risiko (case) 

 

Tid: ca. 20 minutter 

Side 31     1. aug. 2016 



Side 32     31-10-2018 

Registrering og undersøgelse af ulykker/hændelser 
Definition af ulykke 

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i 
forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person 

kommer fysisk eller psykisk til skade 
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Registrering og undersøgelse af ulykker/hændelser 

Fordele:  

• Systematisk læring af hændelser 

• Forebyggelse af lignende hændelser 

• Ny viden I organisationen om risici 

• Undgår ulykker 

• Vurderer om der er erstatning til skadelidte 
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Anmeldelse af ulykker 

• Arbejdsgivere har pligt til at anmelde ulykken til Arbejdstilsynet, hvis 
medarbejderen ikke er i stand til at arbejde i 1 dag eller mere ud over 
tilskadekomstdagen.  

• Anmeldelsen skal ske digitalt og senest 9 dage efter den første 
fraværsdag.  

• Arbejdsgiver skal eventuelt også anmelde arbejdsulykken til sit 
forsikringsselskab efter regler i Arbejdsskadeloven.  

• Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver 
orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan få rejst en sag om 
erstatning. 

• Arbejdsgiver har pligt til at anmelde ulykken til 
arbejdsskadeforsikringen, hvis medarbejderen kan have krav på ydelser 
efter arbejdsskadeloven. Det kan for eksempel være dækning af 
behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén og erstatning for tab af 
erhvervsevne. Anmeldes senest 9 dage efter, at skaden er sket. 

Registrering og undersøgelse af ulykker/hændelser 
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Registrering og undersøgelse af ulykker/hændelser 
 Det skal med i anmeldelsen i EASY 
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Registrering og undersøgelse af ulykker/hændelser 
Undersøgelse af ulykker og tilløb til ulykker - Trin 1 fysiske faktorer som årsag 

 

 

Kilde AT: file:///C:/Users/bl/Downloads/dt-3-guide-til-laering-%20af-ulykker1%20pdf%20(3).pdf 
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Registrering og undersøgelse af ulykker/hændelser 
Undersøgelse af ulykker og tilløb til ulykker – Trin 2 planlægning og personlige 
faktorer som var medvirkende til fysiske svigt 

Kilde AT: file:///C:/Users/bl/Downloads/dt-3-guide-til-laering-%20af-ulykker1%20pdf%20(3).pdf 
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Registrering og undersøgelse af ulykker/hændelser 

Kom godt i gang 

• Indrapporter hændelser til arbejdsmiljøgruppen 

• Anmeldepligtige hændelser anmeldes i EASY til Arbejdstilsynet/arbejdsskadeforsikringen 

• Systematiser undersøgelsen af ulykker og tilløb til ulykker med brug af værktøj  

• Arbejdsmiljøgruppen undersøger hændelserne evt. med bistand fra HR 

• Hændelser overføres til APV handlingsplanen 

• Hændelser drøftes på de 4 årlige møder 

• Synliggør resultatet og del læringen med resten af organisationen 

 

 



Registrering og undersøgelse af ulykker/hændelser 

Deltager opgave – skal hændelsen anmeldes? 

• Gå sammen med din kollega i arbejdsmiljøgruppen 

• Vurder om hændelsen på filmen skal anmeldes til 

Arbejdstilsynet/arbejdsskadeforsikringen 

 

Tid: ca. 15 minutter 

Side 39     1. aug. 2016 



31-10-2018 

https://voldsomudtryksform.dk/film/slip-mig/


Hvordan registrerer/anmelder vi situationen? 

Ingen 
registrering/ 
anmeldelse 

Intern 
registrering 

som 
nærvedulykke 

Anmeldelse 
som 

arbejdsskade i 
EASY 

Anmeldelse til 
politiet 

Antal 
tændstikker 

0 1 2 3 

31-10-2018 



31-10-2018 

https://voldsomudtryksform.dk/film/hjemme-hos-morten/


Hvordan registrerer/anmelder vi situationen? 

Ingen 
registrering/ 
anmeldelse 

Intern 
registrering 

som 
nærvedulykke 

Anmeldelse 
som 

arbejdsskade i 
EASY 

Anmeldelse til 
politiet 

Antal 
tændstikker 

0 1 2 3 

31-10-2018 
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Instruktion af medarbejdere 

 

Inddrage AMO i plan 
for oplæring, 
instruktion og tilsyn 

Særligt fokus: 
• Unge  
• Nyansatte 
• Nye arbejdsopgaver 
• Nye tekniske hj. Midler 
• Efter ferie, sygdom, orlov 
• Alvorlige risici 
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Instruktion af medarbejdere 

Fordele:  

• Øget kendskab til personens evner 

• Medarbejderen får et godt kendskab til arbejdsopgaven og forventninger 

• Tryghed for arbejdsgiver og medarbejder 

• Bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

• Forebygger ulykker  

• Intro til kulturen fra start 
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Instruktion af medarbejdere 
En god instruktion/oplæring indeholder 

• Plan for hvem og hvornår 

• Information om arbejdsopgaven 

• Demonstration af opgaven 

• Træning i udførelsen 

• Oplæring/instruktion tilpasset personens alder, erfaring, kompetencer og rutine 

• Der instrueres på et sprog personen forstår 

• Der tilbydes supplerende kurser og lovpligtige uddannelser 

• At personen demonstrere forståelsen ved at udføre opgaven for jer 

• Opfølgning/kontrol hvor fejl og mangler påtales og rettes 

• Gentagelse af instruktion om nødvendig 

• Skærpet tilsyn ved særlige farlige arbejdsopgaver 

• Viden fra APV, ulykker/tilløb til ulykker og runderinger anvendes 

 

Pointe: Oplæring/instruktion skal gøre den ansatte i stand til at udføre arbejdet sikkerheds 
og sundhedsmæssigt forsvarligt , der er ingen fast tidsramme , det er som at lære bilkørsel. 

 
Kilde At-vejledning 1.7.1-1, Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet 
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Instruktion af medarbejdere 

Kom godt i gang 

• Lav en plan for instruktion, oplæring og tilsyn  

• Definer arbejdsmiljøgruppens rolle 

• Hav instruktion, oplæring og tilsyn med som et fast punkt til jeres 4 årlige 
møder 

• Få overblik over lovpligtige kurser på jeres område 



Instruktion af medarbejdere 

Deltager opgave – årshjul 

• Gå sammen med din kollega i arbejdsmiljøgruppen 

• Drøft hvilke arbejdsmiljøforhold, der skal instrueres i på jeres 

arbejdsplads 

 

Tid: ca. 15 minutter 
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Afslutning 

• Revider nu jeres årshjul 

 

• Spørgsmål? 
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Tak for i dag  


