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Arbejdsmiljøbogen 
 

Tillykke  
Du er udpeget til at være arbejdsleder i en sikkerhedsorganisation, eller du er valgt til at være 
sikkerhedsrepræsentant, eller du kan være interesseret i at vide mere om, hvordan du kan deltage i at forbedre 
arbejdsmiljøet - uanset hvilken funktion du har. 
 
Når vi ønsker dig tillykke, skyldes det, at du har accepteret at ville medvirke i en forbedring af det arbejdsmiljø, 
som har betydning for mange virksomheder og ansatte, ledere såvel som medarbejdere. 

 
Arbejdsmiljøbogen er både en IT-arbejdsbog, som du kan anvende i dit fortsatte arbejde med at udvikle 
arbejdsmiljøet, og en IT-bog med kursus indholdet.  

 
 
Vi håber, at du får et godt udbytte af dit kursus. 
 
 
Arbejdsmiljøuddannelsen 
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Formål og lovgivning 
 
Formålet med uddannelsen er 

 at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde 

 at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde 

Uddannelsen medvirker således til, at arbejdet med arbejdsmiljø sker på en systematisk måde. 

Målet er 

 at deltagerne erhverver sig den fornødne viden om arbejdsmiljø 

 at deltagerne erhverver sig den fornødne viden om metoder til at varetage deres funktioner i 

arbejdsmiljøorganisationen 

 at deltagerne får redskaber til at bidrage til en forbedring af arbejdsmiljøet 

 at deltagerne opnår kendskab til arbejdsmiljølovgivning 

Uddannelsens bekendtgørelse 
BEK nr. 914 af 26/06/2013, Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland  

Væsentlige uddrag 
§ 1. Arbejdsmiljøuddannelserne omfatter: 

1) Uddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af 

sikkerhedsorganisationen. 
 

Sikkerhedsorganisationens uddannelse 
 
Sikkerhedsorganisationens bekendtgørelse 
BEK nr. 1346 - 15. december 2005, Sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland  

Væsentlige uddrag 

§ 27 a. Efter oprettelsen af en sikkerhedsgruppe skal arbejdsgiveren tilmelde sikkerhedsorganisationens 

medlemmer til den foreskrevne arbejdsmiljøuddannelse 

Stk. 3. Senest 4 uger efter oprettelsen af en sikkerhedsgruppe eller ved nyvalg til sikkerhedsgruppen skal 

sikkerhedsgruppens medlemmer tilmeldes arbejdsmiljøuddannelsen.  

Stk. 4. For sikkerhedsgrupper, der dannes på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og 

anlægsområdet, er tilmeldingsfristen senest 2 uger efter sikkerhedsgruppens oprettelse.  

 

 
 
Tilbage til indhold 

http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/SAM-914-obligatoriske-arbejdsmiljoeuddannelser.aspx
http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/SAM-1346-Sikkerheds-og-sundhedsarbejde.aspx
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Stk. 5. Uddannelsen skal være gennemført senest 8 måneder efter oprettelse eller genetablering af en 

sikkerhedsgruppe.  

Stk. 6. Sikkerhedsorganisationens medlemmer, herunder den daglige leder af sikkerhedsarbejdet, har pligt til at 

deltage i den fastsatte arbejdsmiljøuddannelse, jf. dog stk. 2.« 

Varighed af uddannelsen og mødetider 
Arbejdsmiljøuddannelsen har en varighed på 37 timer, inklusiv pauser og frokostpauser og gennemføres over 

fem dage med en ligelig fordeling af timetallet.  

Mødetider og pauser 

1. og 2. time  08.00 - 09.30 

Formiddagspause 09.30 - 10.00    

3. og 4 time  10.00 - 11.30 

Middagspause  11.30 - 12.15   

5. og 6. time  12.15 - 13.45 

Eftermiddagspause 13.45 - 14.00 

7. og 8 time  14.00 - 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tilbage til indhold 
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Krav til gennemførelse 
Du har under uddannelsen tilstedeværelsespligt jf. BEK nr. 914 af 26/06/2013 

§ 12. Uddannelserne skal tilrettelægges som tilstedeværelsesundervisning. 

§ 13. Uddannelserne skal gennemføres i et sammenhængende forløb. 

§ 16. Udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne udsteder et kursusbevis til hver kursusdeltager for gennemført 

arbejdsmiljøuddannelse. 

 

Program og indhold for kurset 
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

Velkomst 
 

Sammenhængen 
mellem love, 
bekendtgørelser og 
vejl. 
 
 

Tunge løft – 
Løftevejledning 
(MSB)     
 

APV 
 

Indeklima og 
skimmelsvamp 
 

Arbejdsmiljø i Grønland 
m.m. 
 
 

Sikkerhedsorgani-
sation (SIO) 
 

Unges arbejde 
 
 

Indeklima og 
skimmelsvamp 
 

Ny i 
sikkerhedsorga-
nisationen 
 

Konsekvenser af 
arbejdsmiljøet? 
 

Arbejdspladsbrugs-
anvisning (APB) 
 

Psykisk arbejdsmiljø 
 

 Systematisk 
arbejdsmiljø-
arbejde 
 

Ulykker/arbejdsskader 
og psykisk førstehjælp 
 

Arbejdsmiljøpolitik 
 

  Evaluering 

Hvad er arbejdsmiljø? 
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Tilbage til indhold 
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Arbejdsmiljø i Grønland 
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Tilbage til hovedindhold  



 
 
 
  
  

9 
V. 1.4 

Arbejdsmiljøsystemet 

Arbejdsmiljøfaglige aktører 

Arbejdstilsynet i Grønland er en del af Beskæftigelsesministeriet i Danmark, og har flere ansvarsområder. Dels 
som tilsynsmyndighed, dels sekretariatsfunktion for Arbejdsmiljørådet og udbyder af Arbejdsmiljøuddannelsen. 
 
Der er flere aktører, som bidrager på hver deres måde i den samlede indsats for et bedre og sundere 

arbejdsmiljø. I Grønland ser organisationen lidt anderledes ud end i Danmark, fordi den er tilpasset til de 

Grønlandske forhold. 

Arbejdsmiljørådet 

Arbejdsmiljørådet består af repræsentanter valgt af arbejdsgivere og arbejdstagere samt en Formand, som er 

udpeget af Selvstyret. Arbejdsmiljørådet har til opgave at; 

 Rådet medvirker til at udbrede kendskab til arbejdsmiljøspørgsmål.  

 Det drøfter på eget initiativ spørgsmål, som det finder af betydning for arbejdsmiljøet, og udtaler sig 

herom til den danske beskæftigelsesminister, Landsstyret og Arbejdstilsynet.  

 Det udtaler sig om og giver forslag til lovændringer og nye regler samt om de enkelte sager, som 

beskæftigelsesministeren, Landsstyret eller Arbejdstilsynet forelægger for rådet. 

 Arbejdstilsynet har ansvaret for sekretariatsfunktionen i Arbejdsmiljørådet.   

Arbejdstilsynet  

Arbejdstilsynet er en Styrelse under Beskæftigelsesministeriet og fungerer som  myndighed på 
arbejdsmiljøområdet både i Danmark og i Grønland. 
   
Arbejdstilsynets hovedopgaver er at føre tilsyn med virksomheder og kontrollere, om de lever op til 

Arbejdsmiljøloven. Andre opgaver er at vedligeholde, udvikle, indsamle og formidle viden om 

arbejdsmiljøforhold og at udarbejde regler om arbejdsmiljø. Herudover har Arbejdstilsynet i Grønland anvaret 

for godkendelse og eftersyn af elevatorer og trykbærende anlæg. 

Arbejdstilsynet i Grønland har et tæt samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen i Grønland og på den måde bliver 

forebyggelse og erstatning to sider af samme sag.   

 

 

 

 
 
Tilbage til indhold  
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Arbejdsskadestyrelsen  

Arbejdsskadestyrelsen er en Styrelse under Beskæftigelsesministeriet og fungerer som myndighed på 

Arbejdsskadeområdet i Grønland.  

Arbejdsskadestyrelsens hovedopgaver er at træffe afgørelser i arbejdsskadesager. Andre relaterede opgaver er 

at udarbejde vejledende udtalelser i private erstatningssager, administrere Gruppeforsikringen, som er en 

arbejdsskadeforsikring for fiskere, fangere og fåreholdere, og udarbejde regler på arbejdsskadeområdet.  

Arbejdsmiljøuddannelsen 

Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at gøre arbejdsmiljørepræsentanter i stand til at arbejde systematisk med 

at bidrage til udviklingen af et sundt og sikkert arbejdsmiljø i egen virksomhed.  

Arbejdstilsynet har ansvaret for Arbejdsmiljøuddannelsen i Grønland og undervisningen varetages primært af 

tilsynsførende i Arbejdstilsynet.   

Der er en tæt kobling mellem arbejdsmiljøaktørerne i Grønland således at oplysning, forebyggelse, erstatning 

og uddannelse udgør en sammenhængende helhed, som har til hensigt at forbedre arbejdsmiljøet på det 

grønlandske arbejdsmarked. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tilbage til indhold  
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Arbejdstilsynets funktioner 

Funktionerne i Arbejdstilsynet 

Arbejdstilsynet har flere funktioner. Den mest almindelige opgave er, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med 

virksomheders arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har ikke beføjelser til at gå ind i sager, som hører under 

ledelsesretten1, hvilket betyder at Arbejdstilsynet ikke kan blande sig i sager omhandlende dårlig ledelse. 

Arbejdstilsynets mangeartede funktioner er også at vejlede omkring generelle arbejdsmiljøspørgsmål. Bemærk 

i den forbindelse at Arbejdstilsynet ikke godkender løsninger. 

Arbejdstilsynets formål med at føre tilsyn med virksomhederne er at forebygge at ansatte ikke bliver syge eller 

kommer til skade af arbejdet, og at vi derved kan holde til vores arbejde et helt arbejdsliv. 

Arbejdstilsynet kommer ikke og løser problemerne, men Arbejdstilsynet bestemmer med et påbud, at 

virksomheden skal sørge for, at problemerne bliver løst.  

Henvendelser og tilsyn på baggrund af klager 

Arbejdstilsynet behandler alle klager anonymt. Du kan ikke være sikker på, at Arbejdstilsynet kommer og 
undersøger alle klager, og Arbejdstilsynet fortæller dig ikke, om de prioriterer at komme. 
 
Henvendelser til Arbejdstilsynet kan være telefonisk eller pr. e-mail, ved henvendelse skal anføres 
nedenstående oplysninger: 
 

 Virksomhedens navn, adresse og afdeling (så Arbejdstilsynet kan finde arbejdsstedet og problemet ved 
et evt. besøg). 

 
Beskriv problemet nærmere: 

 Hvad er det sikkerheds- og sundhedsmæssige problem? 
 Hvor akut er faren: Er der allerede ansatte, som er kommet til skade eller blevet syge, eller kan det ske 

allerede i morgen? 
 Hvornår opstod problemet? 
 Hvem og hvor mange er omfattet. Er det hele arbejdspladsen, eller kun en enkelt afdeling? 
 Hvad er blevet gjort for at forsøge at løse problemet? Har sikkerhedsorganisationen eller MED-

udvalget2 været involveret? 
 

 

 
Tilbage til indhold 

                                                           
1
 Ledelsesretten giver arbejdsgiveren retten til bl.a. at lede og fordele arbejdet. 

2
 Offentlige virksomheder kan beslutte at indgå en MED-aftale, som er en aftale om medindflydelse og 

medbestemmelse. MED-udvalgene skal varetage alle sager omkring arbejdsforhold, samarbejdsforhold, 

personaleforhold og arbejdsmiljøforhold. Sikkerhedsrepræsentant, (og sikkerhedsgrupperne) er derfor også en del 

af MED-organisationen. 
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Besøg af Arbejdstilsynet 

Hvornår får virksomheder tilsynsbesøg? 

De fleste tilsyn er på Arbejdstilsynets initiativ, mens andre tilsyn sker på baggrund af en klage fra fx ansatte, 

arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanter. 

Virksomheden kan få besøg;  

 når Arbejdstilsynet gennemfører en særlig arbejdsmiljøindsats.  
 når Arbejdstilsynet ønsker at se på et produktionsområde i virksomheden.  
 når Arbejdstilsynet har modtaget en klage over forhold på virksomheden.  
 når der er sket en arbejdsulykke.  
 når der foretages opfølgning og kontrol.  

Arbejdstilsynet arbejder på nuværende tidspunkt efter en 5-års plan (2016-2020), hvor alle virksomheder i 
Grønland i løbet af en fem års periode vil få et tilsynsbesøg. Planen er udarbejdet på baggrund af en analyse af 
Arbejdsskadestyrelsens statistikker sammenholdt med den arbejdsmiljøfaglige viden der er i Arbejdstilsynet og 
Arbejdsmiljørådet.  

Anmeldte/uanmeldte tilsyn 

Arbejdstilsynets besøg kan være anmeldt eller uanmeldt. 

 Ved et anmeldt besøg er virksomheden i forvejen blevet kontaktet af Arbejdstilsynet. Enten aftaler 
virksomheden og Arbejdstilsynet sammen en dato og et tidspunkt for besøget, eller Arbejdstilsynet 
meddeler at der på et givent tidspunkt vil blive aflagt besøg.  

 Ved et uanmeldt besøg kommer en eller flere tilsynsførende på virksomheden uden forudgående 
aftale. 

Uanset, om der er tale om et anmeldt eller et uanmeldt besøg, har virksomheden pligt til at afsætte den 
nødvendige tid og ressourcer til at gennemgå arbejdsmiljøet sammen med den tilsynsførende. 
 
Den tilsynsførende skal vise legitimation og har ret til at komme ind på virksomheden uden retskendelse. Den 
tilsynsførende har også ret til at tage prøver fra virksomheden og til at fotografere. 
 

 

 

 

 
 
Tilbage til indhold 
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Tilsynsmetoder 

Arbejdsmiljøreglerne er de samme for alle virksomheder - uanset branche og størrelse. Arbejdstilsynet bruger 
forskellige tilsynsmetoder, når de kontrollerer arbejdsmiljøet på virksomhederne. Men det er de samme krav, 
der gælder til arbejdsmiljøet uanset, hvilken tilsynsmetode de bruger.  

 Alment tilsyn er et helhedsorienteret tilsyn, hvor der bl.a. ses på virksomhedens egen indsats for at 
forbedre arbejdsmiljøet og på det faktiske arbejdsmiljø i virksomheden.  

 Detailtilsyn er tilsyn med særlige problemer eller problemområder, herunder undersøgelse af 
arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser og klager.  

 Tilsyn med projekterende og rådgivere er tilsyn med disse virksomheders pligter og ansvar efter 
arbejdsmiljøloven.  

 Specialtilsyn er tilsyn med elevatorer, kedler og trykbærende beholdere.  

Et besøg af Arbejdstilsynet er en dialog mellem den tilsynsførende og virksomheden, nedenstående er et 
eksempel på et alment tilsyn 

1. Dialog om virksomhedens forhold 

Selve tilsynet starter som regel med at den tilsynsførende spørger til: 

 Arbejdspladsvurdering (APV) - Har virksomheden udarbejdet en skriftlig APV, der lever op til 

reglerne? 

 Arbejdsmiljøorganisationen - Er arbejdsmiljøorganisationen i overensstemmelse med 

reglerne? Har alle arbejdsmiljøgruppens medlemmer gennemført arbejdsmiljøuddannelsen? 

 Brugsanvisninger - Foreligger der leverandør-/arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for stoffer 

og materialer? Foreligger der brugsanvisninger på maskiner? 

Ved besøget har den tilsynsførende ret til at tale med arbejdsmiljørepræsentanten, virksomhedens 

ledelse og måske også andre ansatte.  

2. Rundtur på virksomheden  

Bagefter går man typisk en tur rundt på virksomheden og ser på arbejdsmiljøet. Er der for eksempel 

risiko for ulykker, ergonomi, støj og det psykiske arbejdsmiljø. På den baggrund kan den tilsynsførende 

vurdere, om forholdene lever op til lovens krav.  

 
 
 
 
 
Tilbage til indhold  
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3. Afslutning på tilsynsbesøget  

Tilsynsbesøget afsluttes med, at Arbejdstilsynet orienterer virksomhedens ledelse og 

arbejdsmiljørepræsentanter om konsekvenserne af tilsynet og der sendes en besøgsrapport på mail til 

virksomheden.  

Arbejdstilsynets reaktioner 

Reaktioner efter tilsyn 

Arbejdstilsynet har forskellige måder at reagere på over for virksomhedernes arbejdsmiljøforhold. 
Arbejdstilsynets reaktion afhænger af hvilke problemer, der konstateres på virksomheden.  

 
Virksomheden kan få en eller flere afgørelser, hvis tilsynet har vist, at der er overtrædelser af 
arbejdsmiljølovgivningen. 

 Forbud indebærer, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan 
udføres fuldt forsvarligt.  

 Strakspåbud indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. Virksomheden kan dog få lov til at 
løse problemet midlertidigt, indtil det er muligt at løse problemet permanent.  

 Påbud med frist indebærer, at virksomheden kan fortsætte arbejdet, men at den skal finde en 
permanent løsning på problemet inden fristens udløb.  

 Undersøgelsespåbud indebærer, at virksomheden skal foretage undersøgelser, udtage prøver eller 
gennemføre besigtigelser for at konstatere, om arbejdsforholdene er forsvarlige. 

 
 Vejledning er en anbefaling til, hvordan arbejdsmiljø forhold kan forbedres. 

 

 Bøde ved grove overtrædelser eller manglende efterkommelse af påbud. 
 
Virksomheden kan blive meldt til politiet, hvis der er tale om en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven eller 
hvis den ikke retter sig efter Arbejdstilsynets påbud. Politiet kan efterfølgende rejse tiltale mod virksomheden. 
Det er anklagemyndigheden, der bestemmer, om der skal rejses tiltale mod virksomheden, og det er 
anklagemyndigheden, der har bevisbyrden. 

Overtrædelse af arbejdsmiljøloven straffes normalt med bøde. 

 

 
 
Tilbage til indhold  
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Forløb af påbud/reaktioner efter et tilsynsbesøg 

Hvis Arbejdstilsynet har afgivet; 

 Forbud 

 Strakspåbud  

 Eller påbud med frist, indeholder påbuddet henvisninger til de regler i arbejdsmiljølovgivningen der er 
overtrådt. 

Påbuddet sendes efter besøget til firmaets juridiske enhed, virksomheden skal orientere alle ansatte, der er 
berørt af påbuddet, herunder eventuelle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. 

Høring  

Formålet med partshøringen er at sikre, at Arbejdstilsynets afgørelser bliver truffet på et korrekt faktuelt 
grundlag. Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant skal derfor have mulighed for at bidrage med oplysninger 
vedrørende de konstaterede arbejdsmiljøproblemer. Dermed kan eventuelle misforståelser også blive rettet, 
inden der træffes en afgørelse. 

Virksomheden bliver hørt skriftligt, hvis der ikke er en repræsentant for virksomhedens ledelse til stede ved 
tilsynet, eller hvis der er tale om et særligt kompliceret arbejdsmiljøproblem. 

Illustrationen viser forløbet af et påbud med frist hvor der er skriftlig høring 
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Tilbagemelding 

En virksomhed, der har fået; 
 

 Et påbud med frist,  
 Et strakspåbud  
 Eller et forbud har pligt til - inden fristens 

udløb - at meddele Arbejdstilsynet, hvordan 
arbejdsmiljøproblemerne er løst. 

 
 

 
Se i bilag 1, for eksempel på påbud. 
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Bilag 1, Eksempel på påbud 

Høring 

 

Tilbage til indhold 
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Påbud 
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Tilbagemelding 
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Konsekvenser af arbejdsmiljøet 
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Definition af arbejdsulykker og erhvervssygdomme 
Begreber 
En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: 

 Arbejdsulykker  

 Erhvervssygdomme 

Arbejdsulykker 
Ved en arbejdsulykke forstås en påvirkning der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade. 

Erhvervssygdomme 

Erhvervssygdomme er sygdomme, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold 

arbejdet foregår under. 

 

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme  
 

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme i % og antal  
Tabel 1: Oprettede sager i antal. 

 

Antal sager 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ulykker 300 367 454 513 587 594 595 692 

Erhvervssygdomme 43 48 128 166 156 106 98 122 

Brilleskader 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pludselige løfteskader 1 0 0 0 0 0 0 0 

I alt 344 415 582 680 743 700 693 814 
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Arbejdsulykker 
Almindelige arbejdsulykker 
De mest almindelige arbejdsulykker fremgår procentmæssigt af nedenstående. 

 
1. Forstuvning3 

 
2. Sårskade  

 
3. Knoglebrud

  
4. Bløddelsskade4  

 
5. Termisk skade5  
 

 
(ca. 34 %) 
 
(ca. 28 %) 
 
(ca. 13 %) 
 
(ca. 5 %) 
 
(ca. 4 %) 

 
 

Ulykker fordelt på brancher 
De fem brancher hvor der er flest ulykker, fremgår procentmæssigt af nedenstående6. 

 
1. Sundhedsvæsen og sociale 

foranstaltninger 
 

2. Fremstillingsvirksomhed  
 

3. Offentlig forvaltning og forsvar, 
socialsikring 
 

4. Bygge- og anlægsvirksomhed 
 

5. Transport og godshåndtering – 
information & kommunikation
  

 
(ca. 22 %) 
 
 
(ca. 13 %) 
 
(ca. 13 %) 
 
 
(ca. 10 %) 
 
(ca. 9 %) 
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3
 Tallene er baseret på oprettede skader i 2014. 

4
 Bløddelsskader er åbne sår og lignende. 

5
 Termisk skade er betegnelsen for forbrændinger/varme og kuldeskade. 

allene er baseret på oprettede ulykker i 2013. 
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Erhvervssygdomme 
 
Almindelige erhvervssygdomme 
De mest almindelige erhvervssygdomme fremgår procentmæssigt af nedenstående7. 

 
1. Kropssygdomme, skulder, arm, 

ryg og knæ 
 

2. Hudsygdomme 
 

3. Lungesygdomme, astma og 
allergi 

 
4. Psykiske sygdomme/gener 

  
 

 
(ca. 24 %) 
 
 
(ca. 21 %) 
 
(ca. 18 %) 
 
 
(ca. 16 %) 
 
  

 
 
Erhvervssygdomme fordelt på brancher 
De tre brancher hvor der er flest erhvervssygdomme, fremgår procentmæssigt af nedenstående8. 

 
1. Offentlig forvaltning og forsvar, 

socialsikring 
 

2. Engros og detailhandel-
Reparationer af motorkøretøjer 
 

3. Sundhedsvæsen og sociale 
foranstaltninger 
 

 

 
(ca. 34 %) 
 
 
(ca. 18 %) 
 
 
(ca. 12 %) 
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7
 Tallene er baseret på start erhvervssygdomme i 2014. 

8
 Tallene er baseret på Arbejdsskadestyrelsens statistik 2014. 
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Arbejdsulykker og Erhvervssygdomme forebyggelse 
 
Hvorfor statistik?  
Ulykkes- og erhvervssygdomsstatistikker giver et billede af hvilke risici områder der i det grønlandske 

arbejdsmiljø. Derfor bidrager statistikkerne til at vi får en viden om, hvor forebyggelse kan give mening. Når 

skaden for eksempel er forstuvninger, giver det mening at holde fokus på: 

 Orden og ryddelighed 

 Tildækning af huller 

 Velbelyste adgangsveje 

 Jævnt og fast underlag omkring adgangsvej 

 

Hvorfor møder arbejdsulykker ikke større opmærksomhed? 
 

Case undersøgelse viser nogle mulige forklaringer 

 Medarbejdernes manglende interesse for arbejdsulykker skyldes i høj grad en holdning til 

arbejdsulykker, som noget der ikke kan undgås. – Det rammer ikke mig holdningen (medarbejdere) 

 Manglende viden om omkostninger ved ulykker (ejere, investorer, medarbejdere) 
 

Opgave – Hvad koster en arbejdsulykke? 
 

Opgave: Dårligt arbejdsmiljø kan betragtes ud fra fire synspunkter; 
1. De menneskelige omkostninger 

2. Virksomhedsledelsens omkostninger 

3. Virksomhedens omkostninger 

4. Samfundets omkostninger 

I fire grupper skal I opliste de omkostninger der er forbundet med de fire ovenstående synspunkter, betragtet 

ud fra hvilke omkostninger en arbejdsulykke har? 

Der er mange omkostninger forbundet med arbejdsulykker. Eksempelvis:  

 Tabt produktion 

 Livslange gener 

 Langvarigt fravær 

I skal nu finde flere omkostninger forbundet med arbejdsulykker.  

Efterfølgende finder I en grupperepræsentant som præsenterer jeres resultat, opgavens varighed er ca. 15-20 

minutter. Opgaven besvares på flipoverpapir. 
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Ulykker, arbejdsskade og psykisk førstehjælp 
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Definition af begreber på ulykkesområdet 
Definitioner 

En arbejdsulykke er: 
En påvirkning/hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade. 

En nærved ulykker er: 
Defineret som ulykker, hvor der ikke er sket skade, men den egentlige årsag kunne have givet personskader.  

En observation i ulykkessammenhæng:  
En medarbejder observerer eksempelvis, at et koben ligger på et stillads i en højde af 3,5 meter og kan ved fald 

være til fare/risiko for en ulykke. 

Lovgivning, bekendtgørelse og vejledninger 
 
Bekendtgørelse 
Bek. Nr. 1346 - 15. december 2005 - Sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland (Link) 

Bek. Nr. 401 - 24. juni 1986 - Anmeldelse af arbejdsskader (Link) 

Bek. Nr. 1656 af 21. december 2010 - Anmeldelse af arbejdsulykker efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland 

(Link) 

Væsentlige uddrag - Anmeldelse af arbejdsskader 
§ 1. Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag foretage anmeldelse til arbejdstilsynet 

af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket i hans tjeneste, hvis ulykken eller forgiftning har medført 

arbejdsudygtighed i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.  

Stk. 4. Ulykkestilfælde, forgiftninger og arbejdsbetingede lidelser, der medfører dødsfald eller svær 

tilskadekomst, skal tillige straks meddeles til arbejdstilsynet. 

Væsentlige uddrag - Anmeldelse af arbejdsulykker efter lov om arbejdsskadesikring 

§ 2. En arbejdsulykke, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt 

og senest 9 dage efter skadens indtræden. 

Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der må antages at skyldes en 

arbejdsskade. Det samme gælder ethvert dødsfald, der er indtruffet på en arbejdsplads.  
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http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/SAM-1346-Sikkerheds-og-sundhedsarbejde.aspx
http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/401-Anmeldelse-af-arbejdsskader.aspx
http://www.ask.dk/sitecore/content/ASK/Groenland/Love-og-satser/Arbejdsskader%20-%20Love%20og%20praksis/Love-anordninger-bekendtgorelser-samlemappe/Bekendtgorelse-1656-af-21-12-2010.aspx?sc_lang=da
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Arbejdsgiverens pligter ved arbejdsulykker m.m. 
 
Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde følgende til Arbejdstilsynet; 
Arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, skal snarest og inden ni dage efter første fraværsdag anmeldelse til 

Arbejdstilsynet. Hvis ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i én dag eller mere ud over 

tilskadekomstdagen. 

Ulykkestilfældet, forgiftninger og arbejdsbetingede lidelser, der medfører dødsfald eller svær tilskadekomst, 

anmeldes straks. 

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde følgende til Arbejdsskadestyrelsens Center for arbejdsskader i 

Grønland, herefter kaldet CfA. 

Alt skal anmeldes uanset sygefravær, anmeldelsen skal ske snarest muligt og senest 9 dage efter skadens 

indtræden. 

CfA skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der må antages at skyldes en arbejdsskade. 

Generelt 
Hvilke arbejdsulykker skal eksempelvis anmeldes; 

 Fysiske arbejdsulykker, som tilskadekomst eksempelvis forstuvninger m.m. 

 Psykiske arbejdsulykker, som ansatte, der i kraft af deres arbejde er i kontakt med andre personer, og i 

den forbindelse eksempelvis er udsat for vold, trusler om vold eller i øvrigt følte sig truet.  

 

Anmeldelser af arbejdsulykker; 

 Anmeld arbejdsulykker straks, senest ni dage efter tilskadekomstdagen. 

 Ulykkestilfælde, forgiftninger og arbejdsbetingede lidelser, der medfører dødsfald eller svær 

tilskadekomst, anmeldes straks. 

 

Ovenstående sikrer at; 

 I overholder bekendtgørelserne. 

 De rette myndigheder og parter bliver orienteret.  

 Medarbejderne får evt. mulighed for eventuelt erstatning, godtgørelse m.m.  
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Hvad bruges oplysningerne til? 
Arbejdstilsynet og CfA bruger anmeldelserne til forebyggende indsatser og behandling af eventuelle 

erstatningsspørgsmål.  

Arbejdsskadesikring 
CfA afgør, om den anmeldte ulykke giver ret til erstatning. 

Oplysningerne videregives i nødvendigt omfang til speciallægen, som afgiver erklæring til sagen og til 

forsikringsselskabet, som er part i sagen, og forsikringsselskabet udbetaler erstatning i henhold til CfA`s 

afgørelse. 

Anmeldelser  
Anmeldelsen af arbejdsskader: 

 Arbejdsskader kan anmeldes elektronisk til CfA via hjemmesiden www.anmeld.gl. 

 Man kan også udfylde de fysiske anmeldeblanketter og sende dem med posten. Blanketterne kan 

rekvireres hos Arbejdstilsynet eller CfA. Blanketterne kan også printes fra hjemmesiderne 

www.anmeld.gl  

 Bemærk anmeldelsen er ens for Arbejdstilsynet og CfA, begge myndigheder modtager anmeldelsen. 

 

Anmeldelse af erhvervssygdomme 
Læger og tandlæger har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til CfA9 så hurtigt som muligt, 

anmeldesen foretages igennem www.anmeld.gl  
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Anmeldelser internt i virksomheden 
Med henblik på forebyggelse af arbejdsulykker bør virksomheder internt arbejde på at registrere ulykker, 

nærved ulykker og observationer if. med arbejdsmiljøet. Til dette kan virksomheden eksempelvis anvende 

systemer med papir blokke til indrapporteringer.  Nedenstående er vigtige parametre for den interne 

rapportering; 

 Indrapporterer alle ulykker. 

 Indrapportere alle observerede farer 
som nærved ulykker og 
observationer hvor der kan være 
risiko for ulykker. 

 Medarbejdere nemt kan 
indrapportere ulykker, nærved 
ulykker og observationer. 

 Virksomhedens 
sikkerhedsorganisation får 
indrapporteringerne. 
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Arbejdsskadeerstatning  
 
For at få erstatning eller andre ydelser skal din skade anerkendes som en arbejdsskade 
Hvis en ulykke eller erhvervssygdom skal anerkendes, er der flere betingelser, som skal være opfyldt. Her er de 

to overordnede. 

 Skaden skal være sket, mens du arbejdede for en arbejdsgiver i Grønland.  

 Skaden skal være sket på grund af dit arbejde - eller de forhold som arbejdet foregår under. 

Hvis arbejdsskaden kan anerkendes, er der mulighed for, at få: 

 Betaling af behandlingsudgifter mv.  

 Erstatning for tab af erhvervsevne. 

 Godtgørelse for varigt mén.  

 Overgangsbeløb ved dødsfald. 

 Erstatning for tab af forsørger ved dødsfald. 

 Godtgørelse til efterladte. 

 

Undersøgelse af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader 
 
Generelt 
Sikkerhed handler for virksomheden om at undgå arbejdsulykker, men hvis de alligevel sker, er det vigtigt, at 

man lærer af dem. En ulykke er tegn på, at der fortsat er sikkerhedsforhold, der skal rettes op. Derfor er det 

vigtigt, at arbejdsulykker og nærved-ulykker bliver rapporteret så hurtigt og fyldestgørende som muligt internt i 

virksomheden. 

Hvorfor undersøge ulykker? 

Sikre, at man får kortlagt omstændighederne ved ulykker og nærved ulykker så godt som muligt. Dernæst 

gælder det om at få kortlagt de umiddelbare årsager og skabe forebyggelse for netop denne type af hændelse, 

så det ikke sker igen.  

Det er ikke ualmindeligt, at medarbejdere, der kommer ud for en ulykke, ikke bryder sig om at fortælle om den, 

fordi de føler en stor egen skyld. Der ligger imidlertid en meget stor læring i både ulykker og nærved-ulykker, 

som i høj grad kan hjælpe til at øge sikkerheden i virksomheden. Derfor må man gøre det klart for både ledelse 

og medarbejdere, hvor vigtigt det er for virksomhedens sikkerhedsarbejde, at man får undersøgt disse 

hændelser og de bagvedliggende årsager. 

Målet bør aldrig være at finde skyldige personer, men derimod at finde de forklaringer og forhold, som man 

fortsat må arbejde med for at styrke sikkerheden. 

Tilbage til indhold  
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Sikkerhedsgruppens og sikkerhedsudvalgets funktioner og opgaver 
Sikkerhedsorganisationens medlemmer er pligtige aktører til at gennemføre undersøgelser if. med ulykker, 

forgiftninger og sundhedsskader.  

Sikkerhedsgruppens funktioner og opgaver, er at; 

 Deltage i undersøgelse af ulykker (heri nærved ulykker), forgiftninger, sundhedsskader samt informere 

arbejdsgiveren herom. 

 Ændre forhold, som har været årsag til skaden så det ikke sker igen. 

Sikkerhedsudvalgets funktioner og opgaver, er at; 

 Sikre, at årsagen til ulykker (heri nærved ulykker), forgiftninger, sundhedsskader bliver undersøgt, samt 

at der bliver gennemført tiltag, der kan forhindre gentagelser. 

 Udarbejde én årlig statistik over ulykker (heri nærved ulykker), forgiftninger og sundhedsskader, så 

sikkerhedsudvalget kan få et billede af de sikkerhedsmæssige aspekter på virksomheden. 

Ulykkesanalyse 
En ulykkesanalyse tager udgangspunkt i den ulykke eller nærved hændelse, der er sket, og søger efter årsager. 

Analysen følger hændelsesforløbet baglæns i tid, for at afdække de umiddelbare og de bagvedliggende årsager. 

For at få en fyldestgørende afdækning bør også skadelidte og evt. hans daglige ledelse medvirke under 

afdækningen. For nærmere information til ulykkesanalyse se guiden til læring af ulykker. 

Principper for analysen 
Der en række principper, der skal følges, for at man kan gennemføre en god analyse og få afdækket årsagen til 

ulykken eller nærved ulykken. 

 Man skal gennemføre analysen trin for trin. 

 Analysen skal fortsættes, helt indtil man har afdækket de bagvedliggende årsager, som der kan gøres 

noget ved. 
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Guide til læring af ulykker 
”Guide til læring af ulykker” er et enkelt værktøj, som i kan bruge til at afdække mulige årsager til en 

arbejdsulykke og dermed forebygge effektivt og varigt. Guiden til læring af ulykker er udviklet til at kunne 

bruges af alle virksomheder ved alle typer af ulykker og nærved ulykker. Den er et centralt redskab når I skal 

arbejde med forebyggelse af ulykker.  

Guiden til klarlægning af ulykken er opbygget i trin;  

Beskrivelse af hændelsesforløbet 

Trin 1 – Fysiske faktorer som var årsag til ulykken 

Trin 2 – Planlægning og personlige faktorer der var medvirkende til de fysiske svigt 

Trin 3 – Forebyggelse af lignende ulykker 

 

Hvordan bringes antallet af ulykker ned 
 
Sikker adfærd 
Virksomheden bør internt arbejde på et pro aktivt adfærds mønster, ved at medarbejderne er bekendt med og 

arbejder i en fælles sikkerhedskultur, hvor hver enkelt ansat erkender at adfærden er den største årsag til 

ulykker og at alle ansatte erkender at nedbringelsen af ulykker sker gennem indrapporteringer og 

observationer, analyse og handlinger. 

Sikker adfærd er kendetegnet ved, at alle ansatte udviser en pro aktiv adfærd ved hele tiden at arbejde på at; 

 Observere fare 

 Risikovurdere 

 Kortlægge usikker adfærd og bidrage til sikkert adfærd 

 Beskriver mangler og konstant bidrager til at udvikle sikkerheden 

 

Ændre adfærdsmønstre hos medarbejdere 
Medarbejdernes adfærdsmønster skal ændres fra defensiv adfærd til en pro aktivt adfærd. Defensiv adfærd er 

kendetegnet ved medarbejdere som ikke tænker over arbejdsmiljøet, hvor i mod en pro aktiv adfærd er 

medarbejdere som tænker over arbejdsmiljøets risikoer og reagere selvstændigt. 
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Opgave – Arbejdsskadeanmeldelse 
Opgave 1: I nedenstående opgave skal I udfylde en skadesanmeldelse, opgaven udføres individuelt. 
Nedenstående er de data der er indsamlet i forbindelse med ulykken; 
 

Virksomheden: 
Byggefirmaet ”AT” 
Imaneq 18 
3900 Nuuk 
 
Ulykkesdata: 
Ulykkestidspunkt: 30-01-2016, klokken 13:40 
Ulykkessted: Byggefelt A1015, 3900 Nuuk 
Medarbejder falder ned fra tag i forbindelse med at vedkommende er ved at brænde tagpap på taget. 
Medarbejder snubler over slangen til gasbrænder og ruller udover tagkanten. 
Medarbejder pådrager sig følgende skader i faldet: Åbent knogle brud på underarmen. Brækket anklen. 
Forventet sygefravær 8 uger 

 
I har ca. 10 minutter til opgaven, derefter vil den blive gennemgået i plenum. 
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Sådan udfyldes skemaet 

Tilskadekomne 

Stillingsbetegnelse: Kan for eksempel være fisker, tømrer, hjemmehjælper 

Arbejdssted: Her skal du angive så præcist som muligt, hvor på virksomheden tilskadekomne arbejder, for 
eksempel i pakkeafdelingen på en rejefabrik, betonforskalling ved husbyggeri 

Foretrukne sprog: Angiv hvilket sprog tilskadekomne foretrækker at kommunikere på. 
 

Arbejdsgiver 

GER/CVR: Hvis virksomheden, hvor tilskadekomne er ansat, har eget GER/CVR, skal du skrive dette nummer i 
feltet 

Foretrukne sprog: Arbejdsgiver kan vælge mellem grønlandsk eller dansk. 
Arbejdsgivers forsikringsforhold 

Disse felter skal kun udfyldes, hvis du er tilskadekomnes arbejdsgiver eller du er selvstændig og har tegnet 
frivillig arbejdsskadesikring. 

Hændelsesforløb 

Du må gerne give en samlet beskrivelse af hændelsesforløbet, men husk, at alle 3 spørgsmål skal være 
besvaret. Hvis påvirkningen tog længere tid, bedes du oplyse, hvor lang tid påvirkningen varede. 

Hvad foretog tilskadekomne sig i ulykkesøjeblikket, og hvilket redskab eller maskine blev anvendt? For 
eksempel: 'Arbejdede med mekanisk håndboremaskine' eller 'Tilskadekomne støttede patient på vej til 
badeværelse'. 

Hvilken hændelse eller påvirkning førte til skaden, og hvilket redskab, maskine eller byrde gik det galt med? 
For eksempel: 'Boret knækkede på emnet' eller 'Patienten kunne pludselig ikke stå på benene mere'. 

Hvordan blev tilskadekomne skadet? Og hvilket redskab, maskine eller byrde var årsag til skaden? For 
eksempel: 'Hånden blev ramt af boret' eller 'I forsøg på at holde patienten oppe snubler tilskadekomne og får 
derved et knæk i ryggen' 
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Opgave – Guide til læring af ulykker 
Opgave 2: Gå sammen 2 og 2, Brug guiden til læring af ulykker og beskriv hændelsesforløb og 
forebyggelsestiltag. 
 
 
Virksomhed: 
 
Skadelidtes navn: 
 
Ulykkessted: 
 
Dato og tidspunkt: 
 
Talt med: 
 
 
 
 
Beskriv hændelsesforløbet 
 
 
 
 
Hvad var medarbejderen i gang med, da ulykken skete? 
Fx transport af pallegods, hejsning af betonelementer, ekspedition i borgerservice. 
 
 
 
 
Hvilken pludselig hændelse førte til ulykken? 
Fx: Medarbejderen mistede kontrollen over trucken, der sprang en hydraulikslange eller en borger blev vred. 
 
 
 
 
Hvad forårsagede skaden på medarbejderen? 
Fx: Medarbejderen blev påkørt af en truck, ramt af en nedfaldende genstand eller slået/truet af en borger. 
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TRIN 1: Fysiske faktorer som var årsag til ulykken 
 
 

   1. Indretningen af arbejdsstedet 
 

☐   Manglede der plads eller lys? 

☐   Havde medarbejderen, eller andre, utilstrækkeligt udsyn over arbejdsstedet? 

☐   Manglede der afstivning, afskærmning eller afspærring? 

☐   Manglede der effektive alarmer eller flugtmuligheder? 

☐   Andet: 
 
Dine notater: 
 
 
 

   2. Færdsel og transport 
 

☐   Var det uklart, hvor færdslen skulle foregå?   

☐   Var gulvet/underlaget i uforsvarlig stand? 

☐   Havde medarbejderen begrænset udsyn? 

☐   Kørte medarbejderen eller andre for stærkt? 

☐   Blev virksomhedens færdselsregler overtrådt? 

☐   Andet: 
 
Dine notater: 
 
 
 

   3. Mennesker (eller dyr) 
 

☐   Var voldelige eller truende personer årsag til ulykken? 

☐   Var personer påvirket af medicin, alkohol eller som følte sig uretfærdig behandlet, årsag til ulykken?  

☐   Var personer, der brugte våben eller andre farlige genstande, årsag til ulykken? 

☐   Var personer, eller dyr, der foretog pludselige bevægelser, årsag til ulykken?  

☐   Var personer, der var svækket fysisk eller mentalt, årsag til ulykken?  

☐   Andet: 
 
Dine notater: 
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   4. Håndtering af emner 
 

☐   Var løft, skub eller bæring af emner årsag til ulykken? 
       (Emner kan også være mennesker, der forholder sig passivt) 

☐   Havde emnets udformning eller vægt betydning for, at ulykken skete? 

☐   Blev emnet håndteret i en dårlig arbejdsstilling? 

☐   Var emnet uhensigtsmæssigt placeret? 

☐   Andet: 
 
Dine notater: 
 
 
 

   5. Kemiske eller biologiske 
 

☐   Skyldtes ulykken, at medarbejderen blev udsat for hudkontakt, øjenkontakt, indånding, indtagelse? 

☐   Var stoffer og materialer placeret og opbevaret uhensigtsmæssigt? 

☐   Blev stoffet eller materialet håndteret uhensigtsmæssigt? 

☐   Andet: 
 
Dine notater:  
 
 
 

   6. Rod og uorden 
 

☐   Var snublen over en genstand en årsag til ulykken? 

☐   Var glat underlagt en årsag til ulykken? 

☐   Havde medarbejderen noget i hænderne, som gjorde det svært at overskue, hvor han/hun gik? 

☐   Var de rigtige hjælpemidler utilgængelige eller umulige at bruge for medarbejderen? 

☐   Andet: 
 
Dine notater: 
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   7. Manglende vedligeholdelse af hjælpemidler og maskiner 
 

☐   Var hjælpemidler/maskiner defekte eller svækket på grund af slid eller tæring? 

☐   Var manglende rengøring eller vedligeholdelse årsag til svigt? 

☐   Skete ulykken, mens hjælpemidlet/maskinen blev repareret, vedligeholdt eller gjort rent? 

☐   Andet: 
 
Dine notater: 
 
 
 
 
 

   8. Hjælpemidler eller maskiner 
 

☐   Var hjælpemidlet/maskinen uegnet til opgaven? 

☐   Var hjælpemidlet/maskinen indrettet uforsvarligt? 

☐   Var fejl i styring eller programmeringen en årsag til ulykken? 

☐   Var forkert betjening af hjælpemidlet/maskinen en årsag til ulykken? 

☐   Andet: 
 
Dine notater: 
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TRIN 2: Planlægning og personlige faktorer som var medvirkende til de fysiske svigt 

 
 

   9. Andre hensyn end sikkerheden 
 

☐   Var hensyn til produktion, tid, service, kvalitet, pædagogik, pleje, omsorg, etik o.l. en årsag til at sikkerhed 
ikke blev prioriteret? 

☐   Blev medarbejderen forstyrret eller distraheret af andre hændelser/opgaver, der blev udført samtidig? 

☐   Var der en ”gevinst” for medarbejderen, eller skadevolder, ved at løbe en risiko? 

☐   Andet: 
 
Dine notater: 
 
 
 

   10. Forhold i omgivelserne 
 

☐   Var støj, der overdøvede faresignaler, en årsag til ulykken? 

☐   Var der lys, der blændede, en årsag til ulykken? 

☐   Var stærk blæst eller kulde en årsag til ulykken? 

☐   Andet: 
 
Dine notater: 
 
 
 

   11. Utilstrækkelig planlægning af arbejdet 
 

☐   Betød manglende viden om arbejdet, at det ikke var planlagt sikkert? 

☐   Var der udfordringer, fx ændringer i vejrforhold og forudsigelige funktionsfejl, der ikke var taget højde for? 

☐   Var hensyn til mulige udfordringer, som fx ændringer i borgers funktionsniveau og  
        adfærdsmønster, forsømt?  

☐   Var valg af forkerte hjælpemidler/værnemidler til opgaven en årsag til ulykken?  

☐   Var manglende tid, ressourcer og støtte/hjælp til at udføre arbejdet sikkert en årsag til ulykken? 

☐   Var rækkefølgen i eller tidspunktet for, hvor arbejdet blev udført, en årsag til ulykken? 

☐   Andet: 
 
Dine notater: 
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   12. Utilstrækkelige faglige kompetencer 
 

☐   Havde medarbejderen manglende kendskab til arbejdsopgaven, og var det en årsag til ulykken? 

☐   Var manglede relevant faglig uddannelse af medarbejderen en medvirkende årsag til ulykken? 

☐   Var manglende rutine til at udføre arbejdsopgaven en årsag til ulykken? 

☐   Andet: 
 
Dine notater:  
 
 
 

   13. Utilstrækkelig viden om sikkerhed 
 

☐   Var manglende viden om, hvad der kunne gå galt ved arbejdet, en årsag til ulykken? 

☐   Var manglende viden om hvordan arbejdet skulle udføres sikkert en årsag til ulykken? 

☐   Skete ulykken, fordi medarbejderen ikke brugte sin viden om, hvordan arbejde skulle udføres? 

☐   Andet: 
 
Dine notater:  
 
 
 

   14. Menneskelige forhold 
 

☐   Var medarbejderens fejlvurdering af situationen medvirkende til at ulykken skete?  

☐   Havde andre personers uventede handlinger indflydelse på ulykken? 

☐   Var svigt i kommunikationen med andre medvirkende til at ulykken skete? 

☐   Var medarbejderen træt, uopmærksom eller svækket af tidligere skader/nedslidning mv.? 

☐   Andet: 
 
Dine notater: 
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   15. Utilstrækkeligt personligt sikkerhedsudstyr 
 

☐   Brugte medarbejderen det forkerte personlige udstyr? 

☐   Var medarbejderens forkerte brug af udstyret en årsag til ulykken? 

☐   Var fejl i sikkerhedsudstyret en årsag til ulykken? 

☐   Andet: 
 
Dine notater: 
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TRIN 3: Forebyggelse af lignende ulykker 
 
Kan ulykken ske igen på det samme sted eller andre steder på virksomheden? 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltag til et mere sikkert arbejdsmiljø: 
 
Fysiske forhold 
 
 
 
 
 
 
Planlægning 
 
 
 
 
 
 
Personlige forhold 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold 



 
 
 
  
  

48 
V. 1.4 

Psykisk førstehjælp 

Definition 

Psykisk førstehjælp er ikke terapi eller behandling, men psykisk førstehjælp består af handlinger, der både 

viser, at de ansatte ikke er overladt til sig selv, og hjælper med til den første bearbejdning af de ubehagelige 

oplevelser. 

Lovgivning, Bekendtgørelse og vejledninger 

 
Bekendtgørelse: 
Bek. Nr. 395 - 24. juni 1986 - Arbejdets udførelse (Link)  

Bek. Nr. 1348 af 15. december 2005 om Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland, Bilag 

1 - Liste over særligt farligt arbejde (Link) 

At-intern instruks IN-4-4, Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet10 (Link) 
 

Væsentlige uddrag- Bekendtgørelse nr. 395 - 24. juni 1986 - Arbejdets udførelse 
§ 3. Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller langt sigt, kan 

arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmæssige foranstaltninger gennemføres. Sådanne 

foranstaltninger kan bestå i særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, 

som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v. 

Traumatiske hændelser på arbejdspladsen 

 
Problem for arbejdsmiljøet 
Efter traumatiske hændelser på arbejdspladsen - fx i form af alvorlige ulykker eller fysisk og psykisk vold mod 

ansatte - er der ofte behov for at vise omsorg og skærme de personer, der har været udsat for hændelsen. De 

ansatte kan ofte være i en tilstand af chok/omtågede, og derfor kan reagere unormalt. Det gælder både de 

tilskadekomne og de personer, som har været vidner til den traumatiske hændelse. 
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10 At-instruksen relaterer sig til den danske arbejdsmiljølovgivning, men ses som god arbejdsmiljøpraksis til efterlevelse af den grønlandske 
arbejdsmiljølovgivning. 
 

http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/395-Arbejdets-udfoerelse.aspx
http://at.gl/da/regler/bekendtgoerelser/1348-indretning-af-byggepladser
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqn4qcvNnKAhXFuRQKHYHLC0wQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Farbejdstilsynet.dk%2Fda%2Fom%2520arbejdstilsynet%2Finterne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv%2Fat-interne-instrukser-mv%2F~%2Fmedia%2Fat%2Fat%2F16-om-arbejdstilsynet%2Finterne-retningslinjer%2Finterne-instrukser%2Fpsykisk-arbejdsmiljoe%2Fpsykisk-foerstehjaelp%2520pdf.ashx&usg=AFQjCNGVwCA-8rB1rcsM8vQDVEZ0038nIw&sig2=jX5Rn1qo-3RFuJjMRfKScg&cad=rjt
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Hvornår skal der ydes psykisk førstehjælp? 

 
Førstehjælp ved traumatiske hændelser 
Der skal ydes psykisk førstehjælp ved traumatiske hændelser, hvis en person oplever eller er vidne til en 

hændelse, som fx indebærer:  

 Uventet død  

 Alvorlige skader  

 Overhængende fare for dødsfald  

 Alvorlige trusler mod egen eller andres fysiske eller psykiske sikkerhed eller sundhed.  

 

Det kan fx være forskellige former for arbejdsulykker, såsom; 

 Voldsepisoder og trusler 

 Ulykker inden for bygge- og anlæg.  

 Hjemmehjælperes fund af døde personer under udførelsen af deres arbejde. 
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Nødvendige foranstaltninger for psykisk arbejdsmiljø 

 
Hvornår skal virksomheder have truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp? 
Der skal være truffet de nødvendige foranstaltninger for psykisk førstehjælp når der er særlig risiko for 

traumatiske hændelser i arbejdet.  

Der er altid tale om en konkret vurdering, hvornår der er tale om særlig risiko for traumatiske hændelser i 

arbejdet. Når du skal vurdere i hvilke situationer de ansatte udsættes for en særlig risiko for traumatiske 

hændelser, er nedenstående udgangspunkt for vurderingen. 

 Hvis ansatte under arbejdet udsættes for alvorlige voldsepisoder fx i forbindelse med administration af 

eftertragtede værdier, kontrol- og magtfunktioner og arbejde med potentielt udad reagerende eller 

voldsomme personer.  

 

 Arbejdet falder inden for beskrivelsen i bilag 1: ”Liste over særligt farligt arbejde” i Arbejdstilsynets 

bekendtgørelse Indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Grønland nr. 1348 af 15. 

december 2005. 

o Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte 

ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af 

arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser. 

o Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og 

materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed 

eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol. 

o Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det 

nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder. 

o Arbejde i nærheden af højspændingsledninger. 

o Arbejde, der indebærer fare for drukning. 

o Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde. 

o Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr. 

o Arbejde i trykkammer. 

o Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer. 

o Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer. 

 Arbejdet i øvrigt indebærer en kendt, høj risiko for, at ansatte bliver vidne til pludselig død eller 

lemlæstelse. Det kan fx være tilfældet for reddere, skadestuepersonale og ved visse politiopgaver.  

 I øvrigt arbejder hvor der vurderes at der er en særlig risiko for traumatiske hændelser. 
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Eksempler på situationer, hvor forebyggelsen kan have reduceret risikoen 
Man kan ved forskellige tiltag reducere en risiko, så der ikke længere er tale om en særlig risiko ved arbejdet.    

 Hvis man i en butik eller i offentlige transportmidler indfører piktogrammer der viser at der kontantløse 

betalingssystemer, og hvor ansatte ikke har adgang til kontanter.  

 Når en pædagogisk indsats i en døgninstitution har resulteret i, at der over et par år ikke har været 

alvorlige voldsepisoder.  

 Når en bygge- og anlægsvirksomhed med et højt forebyggelsesniveau over et par år har forhindret 

alvorlige ulykker, fx ved brug af sikre arbejdsgange m.m. 

Vær opmærksom på, at ansatte i en bygge- og anlægsvirksomhed kan blive udsat for traumatiske hændelser, 

selvom virksomhedens egen forebyggelse af alvorlige ulykker er effektiv. Det kan ske når de ansatte arbejder 

på byggepladser hvor flere andre virksomheder også har aktiviteter. I den sammenhæng kan ansatte under 

deres arbejde i egen virksomhed blive vidne til alvorlige ulykker, der er en konsekvens af de andre 

virksomheders mangelfulde ulykkesforebyggelse.  

 

Psykisk førstehjælp 

 
Psykisk førstehjælp består af en række handlinger 
Handlingerne er en opsøgende indsats, hvor hjælperen fx:  

 Skaber ro omkring den skadelidte, tager styringen og bevarer overblikket.  

 Lytter nærværende, roligt og tålmodigt til skadelidtes fortællinger om oplevelserne.  

 Søger at imødegå skadelidtes selvbebrejdelser.  

 Sørger for, at skadelidte ikke kører alene hjem i chokeret eller omtåget tilstand.  

 Underretter skadelidtes pårørende om hændelsen.  

 Aftaler forløbet de kommende dage og uger med skadelidte. 
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Hvordan ydes der psykisk førstehjælp i praksis? 

 
Psykisk førstehjælp i praksis 
Ved særlig risiko for traumatiske hændelser skal arbejdsgiveren udpege personer i virksomheden, der skal være 

ansvarlige for førstehjælpen. Disse personer skal have den nødvendige oplæring, udgøre et tilstrækkeligt antal 

og råde over passende materiel, fx kommunikationsudstyr.  

Medarbejderne skal underrettes om indholdet af foranstaltningerne vedrørende førstehjælpen.  

I forbindelse med fastlæggelse af indholdet af foranstaltninger vedrørende førstehjælpen kan det være en god 

idé at udarbejde en liste med telefonnumre på ansvarlige ledere og medarbejderne, der skal stå for 

førstehjælpen og hænge den op, fx i et personalerum, hvor den er synlig for alle medarbejdere.  

Det kan også være en god idé, at de enkelte medarbejdere tager stilling til, hvilke kolleger de ønsker at få hjælp 

fra i en krisesituation, og hvilke pårørende der skal underrettes.    

Virksomheden kan for at opfylde ovenstående, yde den nødvendige foranstaltning vedrørende psykisk 

førstehjælp, ved at tage stilling punkt a til f, dette behøves nødvendigvis ikke at udføres skriftligt, men skal 

derimod kunne gengives på forlangende af Arbejdstilsynet. 

a.) Fastlæg indholdet i den psykiske førstehjælp.     

Dette gøres ved at de ansatte ved hvilke handlinger de kan forvente, at der gennemføres i virksomheden efter 

en traumatisk hændelse.  

b.) Udpeg personer, der skal stå for psykisk førstehjælp.  

Der kan både udpeges ansatte og ledelsesrepræsentanter til at stå for psykisk førstehjælp. Det er ikke 

tilstrækkeligt, at virksomheden træffer aftale med eksterne om, at de står for den psykiske førstehjælp. 

Brug af eksterne til at stå for en del af den psykiske førstehjælp: 

Hvis det ikke kan lade sig gøre for virksomheden at have tilstrækkeligt antal interne personer, der kan stå for 

den psykiske førstehjælp, fx fordi der er tale om skiftende eller midlertidige arbejdssteder, kan virksomheden 

træffe aftale med ekstern bistand. Det er en forudsætning, at de eksterne kan være hurtigt fremme. Selvom 

virksomheden har truffet aftale med eksterne om psykisk førstehjælp, skal virksomheden alligevel have 

udpeget interne personer, der er kvalificerede til at stå for den psykiske førstehjælp. De udpegede personer fra 

virksomheden skal, fx over telefon, kunne tage den første snak med den ansatte om den kommende proces.   
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c.) De udpegede personer skal have fået den fornødne oplæring, så de får kompetencerne til at yde 

psykisk førstehjælp.  

De udpegede personer er fornødent oplært, hvis:  

 De mundtligt kan redegøre for deres ansvar og opgaver i forhold til at iværksætte og gennemføre 

psykisk førstehjælp.  

 Personerne selv vurderer, at have nødvendige kompetencer til at gennemføre psykisk førstehjælp. 

 Ledelse, ansatte eller sikkerhedsorganisation vurderer, at de udpegede personer har de nødvendige 

kompetencer til at gennemføre psykisk førstehjælp.  

 Ved aftale med eksterne: Om ledelse, ansatte eller sikkerhedsorganisation vurderer, at de eksterne har 

de nødvendige kompetencer til at stå for psykisk førstehjælp.  

 

d.) De udpegede personer skal udgøre et tilstrækkeligt antal  

Dette vurderes ud fra arbejdets art og virksomhedens størrelse, fx om der er tale om arbejde på faste eller 

skiftende arbejdssteder, herunder om der er risiko for traumatiske hændelser over et større geografisk 

område. Skiftende arbejdssteder og geografiske afstande kan have betydning for, hvor mange personer 

arbejdsgiveren skal udpege, da førstehjælpen skal kunne iværksættes umiddelbart efter, at den traumatiske 

hændelse har fundet sted. 

e.) De udpegede personer skal råde over passende materiel  

Ved skiftende arbejdssteder bør der tages stilling til, om der er egnede transportmidler, så personerne er i 

stand til at nå frem til skadelidte på kort tid. Alternativt kan laves en aftale med eksterne fagpersoner. Der kan 

også være brug for særligt kommunikationsudstyr, fx mobiltelefon, så skadelidte kan komme i kontakt med de 

udpegede personer.  

f.) Om de ansatte i virksomheden er underrettet om indholdet af de nævnte foranstaltninger  

Dette er opfyldt hvis de ansatte som minimum kan redegøre for:  

 Hvilke handlinger, de kan forvente, der iværksættes efter en traumatisk hændelse.  

 Hvilke personer der er udpeget til at stå for førstehjælpen.  

 Hvordan de ansatte kommer i kontakt med disse personer.  

De øvrige ansatte skal ikke være i stand til at stå for psykisk førstehjælp. Det gælder udelukkende de personer, 
der er udpeget til det.  
Ved arbejde på skiftende og midlertidige arbejdssteder er det særligt vigtigt, at de ansatte ved, hvem af de 

udpegede personer, de skal kontakte efter en traumatisk hændelse.  

OPGAVE: Lav et opslag til personalerummet på din arbejdsplads. Gå sammen i grupper af 3 og diskuter jeres 

opslag. Ret jeres opslag og gem hver især jeres opslag og tag det med tilbage til virksomheden. 

Tilbage til indhold 
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Hvad er arbejdsmiljø? 
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Tilbage til hovedindhold  
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Hvad er arbejdsmiljø?  
 
Begrebet arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljø er det mennesker bliver udsat for i forbindelse med udførelsen af deres arbejde! 

Oprindeligt lå hovedvægten i arbejdsmiljøet på sikkerhed. Arbejdsmiljø blev defineret som røg, støj og møg-

påvirkninger samt risiko for arbejdsulykker.  

Med tiden er arbejdsmiljøbegrebet blevet udvidet til også at omfatte påvirkninger, der på længere sigt kan give 

helbredsskader. 

Nutidens arbejdsmiljø påvirkninger?  
Et bredere arbejdsmiljøbegreb, indeholdende arbejdsmiljø påvirkningerne: 

 Fysiske 

 Psykiske 

 Sociale 

 Ergonomiske 

 Kemiske 

 Biologiske 
 

Nedenstående er forhold som henhører under virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanters opgaver, det er 

ikke forhold som virksomhedens sikkerhedsorganisation kan blandes sig i. 

 Løn og pensionsforhold 

 Avancements- og uddannelsesforhold 

 Graden af medindflydelse på overordnede beslutninger om virk. 

 Jobusikkerhed 

 Uoverensstemmelser og konflikter 

 Manglende belønning 

 Manglende mening i arbejdet 

 Mangel på forudsigelighed ved væsentlige ændringer 

 Manglende udviklingsmuligheder 

 Overvågning af medarbejdere 
 

 

 

 

 

 
 
Tilbage til indhold 
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Hvad kan påvirke arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? 
 
Hvem har ansvaret og hvad skal der til for at skabe trivsel blandt medarbejderne? 
Arbejdsmiljøet kan påvirkes ved at;  

 Identificerer arbejdsmiljøproblemer og forbedre arbejdsmiljøet. 

 Tage højde for, at forskellige faggrupper har forskellige arbejdsopgaver og belastninger. 

 Den enkelte medarbejder selv tager ansvar, men ledelsen skaber rammerne og giver støtte og 

redskaber 

 Virksomhedskulturen at prioritere arbejdsmiljøarbejdet højt på arbejdspladsen. 

 Sikkerhedsrepræsentanten har høj deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet. 

 Der er et velfungerende samarbejde mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og ledelsen og 

kollegerne på den anden. 

 

Hvad bidrager et godt arbejdsmiljø til?  
 
Overordnet  
ARBEJDSMILJØ – DET HANDLER OM TRIVSEL11 og den enkeltes sikkerhed samt alles fysiske og psykiske sundhed 

på længere sigt. 

Et godt arbejdsmiljø bidrager til; 

 At tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. 

 At alle trives i hverdagen og er glade for at gå på arbejde. 

 At medarbejderne har færre sygedage og der sker færre ulykker. 

 Det enkelte menneskes sikkerhed på kort sigt samt til menneskets fysiske og psykiske sundhed på 

længere sigt.  
 

 

 

 
 
Tilbage til indhold 

                                                           
11

 Hvad er trivsel? Det er det svært at give et entydigt svar på, men det handler om, at vi oplever velvære og balance. Vi 
trives nemlig, når vi føler velvære, og når der er balance mellem vores ressourcer og de krav, vi bliver stillet overfor. 
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Opgave – Hvilke påvirkninger har arbejdsmiljøet? 

 
Opgave: De påvirkninger som arbejdsmiljøet indeholder, kan opdeles i: 
 
Ergonomiske, Psykiske, Kemiske, Sociale, Fysiske og Biologiske 
 
Diskuter din arbejdsplads påvirkninger med din sidemand, og skriv dem kategoriseret i en af de ovenstående 
grupper? De behøver ikke kun at være negative, bare i får øje på nogle påvirkninger som i er udsat for. 
 
Eksempelvis kan påvirkningerne være: 
 
Blandt de ergonomiske faktorer kan blandt andet 
nævnes  

 Tunge løft og  

 Uhensigtsmæssig indretning af 
arbejdspladsen 

  
Psykiske faktorer er for eksempel  

 Stress 

 Mobning  

 Kommunikation og ansvar.  
 
 
I kan endvidere finde inspiration i Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg, under kapitlet 
arbejdspåvirkninger. (Link) 
 
I har ca. 10 – 15 minutter til opgaven, udvælge derfor påvirkninger i forskellige arbejdsmiljø kategorier. 
 
Efterfølgende vil opgaven blive taget op i plenum, opgaven besvarelsen udføres på nedenstående side. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tilbage til indhold 
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Ergonomiske: 

 
 

 
 

Psykiske: 

 
 

 
 

 
 

Kemiske: 

 
 

 
 

 
 

Sociale: 

 
 

 
 

 
 

Fysiske: 

 
 

 
 

Biologiske: 

 
 

 
 
 
 
 
Tilbage til indhold 
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Sammenhænge mellem love, bekendtgørelser og vejledninger m.m. 

Arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og vejledninger 

På Arbejdstilsynets hjemmeside findes 
arbejdsmiljøloven samt oversigt over 
bekendtgørelser og At-vejledninger. 
 
 
 
 
 

Sammensætning 

 
 

 

Arbejdsmiljøloven 

Arbejdsmiljøloven indeholder de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven er bindende for 

virksomhederne og det kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes. 

Arbejdsmiljøloven skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og gælder alle grønlandske arbejdspladser. 

Arbejdsmiljøet reguleres gennem arbejdsmiljøloven (BEK nr. 1048 af 26. oktober 2005, Lov om Arbejdsmiljø i 

Grønland), Lovens hovedformål fremgår af § 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 det grønlandske samfund, og  

2. grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med 

vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.  

Link: Lov om Arbejdsmiljø i Grønland 
 
 
 
 
Tilbage til indhold 

http://at.gl/da/regler/love/sam-lov-om-arbejdsmiljoe
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Formålsparagraffen afspejler to centrale forhold ved loven. For det første er der en forståelse for, at et sikkert 

og sundt arbejdsmiljø ikke er noget objektivt, men noget der skal justeres efter den tekniske og sociale 

udvikling i samfundet. Hensigten med loven er, at de tilhørende bekendtgørelser og paragraffer skal udvikles 

løbende. Loven er derfor udformet som en rammelov med ret generelle bestemmelser, som  løbende er blevet 

udfyldt med bekendtgørelser, cirkulærer, meddelelser og anvisninger på forskellige områder. 

Bekendtgørelser 

Loven er udmøntet i bekendtgørelser, der er bindende for borgerne. Det kan medføre straf, hvis 

bekendtgørelserne overtrædes. 

Loven er opbygget, sådan loven giver de generelle retningslinjer for arbejdsmiljølovgivningen og den konkrete 

udfyldelse af rammeloven12 ligger i bekendtgørelserne.  

De mest betydningsfulde bekendtgørelser:  

 Bekendtgørelse om Arbejdsstedets indretning m.v. - 399 - 24. juni 1986 (Link) 

 Bekendtgørelse om Arbejdets udførelse - 395 - 24. juni 1986 (Link)  

 Bekendtgørelse om Sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland - 1346 - 15. december 

2005 (Link) 

 Bekendtgørelse om Stoffer og materialer - 396 - 24. juni 1986 (Link) 

Bemærk. Der er flere bekendtgørelser (20 i alt), som udfylder lovens overordnede retningslinjer for 

arbejdsmiljølovgivningen. (Link) 

At-vejledninger 

At-vejledninger beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes, og forklarer hvordan 

kravene i reglerne kan efterkommes. At-vejledninger er ikke direkte bindende for virksomhederne, 

arbejdsmiljøorganisationerne eller andre, men vejledningerne bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er 

bindende. Vejledningerne har til hensigt, at hjælpe virksomhederne med at fortolke loven, men der kan være 

mange andre muligheder for at overholde loven end at følge vejledningerne.  

Link: Arbejdstilsynet Grønland Vejledninger 

At-vejledninger der er knyttet til den danske arbejdsmiljølovgivning, ses som god arbejdsmiljøpraksis og kan 

bruges til efterlevelse af den grønlandske arbejdsmiljølovgivning. 

Link: Arbejdstilsynet Danmark Vejledninger 

 
 
Tilbage til indhold 

                                                           
12

 Lov som kun fastsætter generelle regler og retningslinjer, og som siden udfyldes af administrative bestemmelser. 

http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/399-Arbejdsstedets-indretning.aspx
http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/395-Arbejdets-udfoerelse.aspx
http://at.gl/da/regler/bekendtgoerelser/sam-1346-sikkerheds-og-sundhedsarbejde
http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/396-Stoffer-og-materialer.aspx
http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser.aspx
http://dk.at.gl/da/Regler/At-vejledninger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger.aspx
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Branchevejledninger  

En branchevejledning udtrykker det danske arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god 

arbejdsmiljøstandard og praksis inden for branchen. 

Branchevejledninger bliver lavet af de branchearbejdsmiljørådene (BAR). (Link) 

Nedenstående er oplistet eksempler på 
branchearbejdsmiljørådene (BAR).  
 

 BAR Social & Sundhed 

 BAR Privat Kontor & Administration  

 BAR Finans / Offentlig Kontor & 
Administration   

 BAR Bygge & Anlæg   

 BAR Undervisning & Forskning 

 Industriens BAR   

 BAR Service- & Tjenesteydelser   

 

 

Branchevejledninger der knytter sig til det danske arbejdsmarked, ses som god arbejdsmiljøpraksis til 

efterlevelse af den grønlandske arbejdsmiljølovgivning. 

Ansvar for arbejdsmiljøet 
Som arbejdsgiver har man ansvar for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven. Helt overordnet stiller 

arbejdsmiljøloven krav om, at arbejdsgiveren skal planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Mens arbejdsledere og ansatte ”kun” skal medvirke til at arbejdet udføres 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt indenfor deres område. Nedenstående er der oplistet de 

væsentligste regler fra Lov om Arbejdsmiljø i Grønland Kapitel 3 - Almindelige regler der vedrører ansvar. 

Arbejdsgiveren 

§ 11. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.  

Arbejdslederen 

§ 19. Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige 

inden for den pågældendes arbejdsområde. Arbejdslederen skal herunder påse, at de foranstaltninger, der 

træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt. 

Stk. 2. Bliver en arbejdsleder bekendt med fejl eller mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, 

skal den pågældende sørge for at afværge faren. Kan faren ikke afværges ved arbejdslederens indgriben på 

stedet, skal denne straks gøre arbejdsgiveren bekendt med forholdet. 

Tilbage til indhold 

http://www.bar-web.dk/
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Ansatte 

§ 21. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige 

inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og 

sundhed, virker efter deres hensigt. 

Stk. 2. Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og 

som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller 

arbejdsgiveren. 

Sikkerhedsrepræsentanten  

En af de vigtige rettigheder som sikkerhedsrepræsentanten under bestemte omstændigheder har, er retten til 

at standse arbejdet. Det fremgår af paragraf 32 i bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og 

sundhedsarbejde: 

§ 32. Sikkerhedsgruppen skal imødegå risici i forbindelse med opståede arbejdsmiljømæssige problemer og 

indberette til sikkerhedsudvalgets formand eller virksomhedens ledelse, hvis risikoen ikke kan imødegås på 

stedet. 

Stk. 2. Hvor der ikke er tid til at underrette sikkerhedsudvalgets formand eller virksomhedens ledelse, og 

gruppen skønner, at der er tale om en overhængende betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, som 

den ikke selv kan afværge, kan gruppen standse arbejdet eller arbejdsprocessen i det omfang, det er nødvendigt 

for at afværge faren. Gruppen skal omgående give meddelelse om standsningen til sikkerhedsudvalgets 

formand eller virksomhedens ledelse og afgive forklaring om, hvorfor arbejdsstandsningen var nødvendig. 

Arbejdsgiveres og ansattes kriminalretslige ansvar 
Ansvaret og pligten for et sikkert og sundt arbejdsmiljø skal tages alvorligt. Både arbejdsgivere og 

medarbejdere kan idømmes straf, hvis de overtræder reglerne om arbejdsmiljø.  

Straffen for at overtræde reglerne om arbejdsmiljø kan være bøde, hæfte eller i værste fald fængsel. Det mest 

almindelige er bødestraffe. 

Begrænsning af arbejdsgivers ansvar 

Arbejdsgiveren kan ikke pålægges et kriminalretsligt ansvar, hvis arbejdsgiveren har overholdt lovens kapitel 3 

om arbejdsgiverens pligter og de ansatte herefter tilsidesætter arbejdsgiverens instruktioner og fx ikke bruger 

det sikkerhedsudstyr, som er stillet til rådighed. Det gælder hvis arbejdsgiveren: 

 Har sørget for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

 Har givet de ansatte den nødvendige instruktion. 

 Har ført effektivt tilsyn med de ansattes arbejde. 

 

Tilbage til indhold 
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Ansatte har skærpet ansvar 

Reglerne betyder, at de ansattes ansvar skærpes, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglerne i 

situationer, hvor arbejdsgiveren har opfyldt lovens krav. 

Ansatte kan få en bøde på 2.500 kr., hvis arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter, og de ansatte alligevel 

tilsidesætter elementære og almindelige sikkerhedskrav, der har til formål at beskytte de ansatte. Det gælder 

konkret, hvis de ansatte overtræder reglerne om brug af personlige værnemidler, udsugningsforanstaltninger, 

beskyttelsesudstyr og sikkerhedsforanstaltninger eller ikke bruger forsvarlige arbejdsmetoder. 

Bødeniveauet er vejledende og vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag 

foreligger særlige omstændigheder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold 
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Opgaver 

Opgave A – Brug af bekendtgørelser 

Opgave: I skal i grupper af ca. fire personer finde den relevante bekendtgørelse, som i vil gøre brug ved 

nedenstående arbejdsmiljøproblem. I skal også finde den relevante paragraf i bekendtgørelsen, som gør at i 

kan gøre brug af bekendtgørelsen. 

Case A: 

Virksomheden AT er et AUTO-firma som bl.a. beskæftiger sig med isætning af tunge motorer, til isætningen har 

de en traverskran. (se billede i tabel 1)  

Nu er de kommet i tvivl mht. vedligeholdelse, det deres usikkerhed går på, er der krav til kranen efterses og 

hvor ofte skal den efterses? 

Tabel 1: Billede 

 
Illustration af traverskarn 
 

Opgave besvarelse 

 

 

 

 

 

Tilbage til indhold 
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Opgave B – Brug af bekendtgørelser 

Opgave: I skal i grupper af ca. fire personer finde den relevante bekendtgørelse, som i vil gøre brug ved 

nedenstående arbejdsmiljøproblem. I skal også finde den relevante paragraf i bekendtgørelsen, som gør at i 

kan gøre brug af bekendtgørelsen. 

Case B: 

Virksomheden AT er et AUTO-firma som beskæftiger sig med reparationer af biler, de har netop ansat en 

automekaniker, det er deres 10. ansatte derudover har de en værkfører og indehaver. 

Nu er de kommet i tvivl mht. til virksomhedens sikkerhedsorganisation, er der krav til at de har én? 

 

Opgave besvarelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til indhold 
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Opgave C – Brug af bekendtgørelser 

Opgave: I skal i grupper af ca. fire personer finde den relevante bekendtgørelse, som i vil gøre brug ved 

nedenstående arbejdsmiljøproblem. I skal også finde den relevante paragraf i bekendtgørelsen, som gør at i 

kan gøre brug af bekendtgørelsen. 

Case C: 

Virksomheden AT er et AUTO-firma som udføre reparationer af biler, de har netop set på deres 

Arbejdspladsvurdering (APV) som sidst er blevet ajour ført for fire år siden.  

Nu er de kommet i tvivl mht. skal de have en APV og hvor ofte skal den ajourføres? 

 

Opgave besvarelse 
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Opgave D – Brug af bekendtgørelser 

Opgave: I skal i grupper af ca. fire personer finde den relevante bekendtgørelse, i vil gøre brug ved 

nedenstående arbejdsmiljøproblem. I skal også finde den relevante paragraf i bekendtgørelsen, der betyder i 

kan bruge bekendtgørelsen. 

Case D: 

Virksomheden AT er et AUTO-firma som udføre reparationer af biler, de har netop ansat en mekaniker. If. med 

arbejdet forventer de at han kan blive udsat for stænk og der vil være mulighed for at der skal håndteres tunge 

genstande der har mulighed for at falde ned. 

Nu er de kommet i tvivl mht. skal han udstyres med passende arbejdsbeklædninger som sikkerhedssko? Og skal 

han selv betale? 

 

Opgave besvarelse 
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Opgave E – Brug af bekendtgørelser 

Opgave 1: I skal i grupper af ca. fire personer finde den relevante bekendtgørelse, som i vil gøre bruge og I skal 

også finde den relevante paragraf i bekendtgørelsen, som gør at i kan gøre brug af.. 

Case E: 

Virksomheden AT er et AUTO-firma som udføre reparationer af biler, de har netop ansat en mekaniker. 

Desværre var de så uheldige at han på den første arbejdsdag kom til skade, mekanikeren har nu været 

sygemeldt i fire dage ud over den første arbejdsdag. 

Nu er de kommet i tvivl, skal arbejdsskaden anmeldes og hvornår skal den anmeldes? 

 

Opgave besvarelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tilbage til indhold 



 
 
 
  
  

70 
V. 1.4 

Opgave F – Brug af bekendtgørelser 

Opgave: I skal i grupper af ca. fire personer finde den relevante bekendtgørelse, som i vil gøre brug ved 

nedenstående arbejdsmiljøproblem. I skal også finde den relevante paragraf i bekendtgørelsen, som gør at i 

kan gøre brug af bekendtgørelsen. 

Case F: 

Virksomheden AT er et AUTO-firma som udføre reparationer af biler, de har netop ansat én 14 årig fejedreng 

som stadigvæk går i skole. På værkstedet har de en afkortningssav til metal, og de gerne vil have fejedrengen til 

at opskære diverse emner. (se billede i tabel 1) 

Nu er de kommet i tvivl, må han det? 

Tabel 1: Billede 

 
 

Opgave besvarelse 
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Sikkerhedsorganisationen (SIO) 
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Sikkerhedsorganisationens opgave og formål, SIO`s formål og opgave 
Sikkerhedsorganisationens opgave 

Sikkerhedsorganisationen er virksomhedens 

interne arbejdsmiljørådgiver, som er med til 

at støtte og fremme samarbejdet om arbejdsmiljø, 

og spiller en central rolle, når virksomhedens 

arbejdsmiljøopgaver skal planlægges og gennemføres. 

 

Formål med sikkerhedsorganisationen (SIO) 
Skabe et konstruktivt arbejde mellem ledere og medarbejdere om arbejdsmiljø initiativer. 

Medvirke til virksomheden løbende inddrager arbejdsmiljøet i den daglige drift og beslutninger.  

 

Bekendtgørelse og vejledninger 
Bekendtgørelse 
Bek. Nr. 1346 af 15. december 2005, Sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland (Link) 

Vejledninger 
Sikkerhedsudvalg - GL.6.3 - september 2006 (Link) 

Sikkerhedsgrupper og sikkerhedsrepræsentanter - GL.6.2 - september 2006 (Link) 

Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde - GL.6.1 - september 2006 (Link) 
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http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/SAM-1346-Sikkerheds-og-sundhedsarbejde.aspx
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Væsentlige uddrag af bekendtgørelse 
Lovgivning omkring AT bek. nr. 1346 af 15. december 2005 ”Sikkerheds- og sundhedsarbejde i Grønland” 

§ 2. I virksomheder med 10 ansatte og derover skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet organiseres gennem en 

sikkerhedsorganisation. 

Stk. 2. Alle ansatte, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere medregnes. 

Særlige regler 
§ 37. Med henblik på at styrke og effektivisere virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde kan reglerne 

om organiseringsmåden i §§ 7-17 fraviges, hvis der 

1. dels er indgået en aftale mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående 

arbejdsgiverorganisationer eller arbejdsgivere, eller dem, de bemyndiger hertil, og  

2. dels på virksomheder, der er omfattet af en aftale indgået efter nr. 1, er indgået en aftale mellem 

arbejdsgiveren og de ansatte, herunder eventuelle ledere, i virksomheden eller på en del af 

virksomheden. 

Bekendtgørelsen åbner alene mulighed for at aftale en anden organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet 

end den traditionelle, som er beskrevet i bekendtgørelsens §§ 7-17. 

Dele af de generelle regler i SIO-bekendtgørelsen kan fraviges ved at oprette en lokal MED-aftale13 . 

MED-aftaler erstatter bestemte regler i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og 

sundhed. Det betyder, at hvis der er indgået en MED-aftale, der omfatter din arbejdsplads, og hvis der heri er 

aftalt, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal organiseres, gælder reglerne om følgende ikke:  

 Hvordan arbejdsmiljøorganisationen (SIO) skal opbygges, herunder antallet af 

arbejdsmiljørepræsentanter, grupper og -udvalg i SIO. 

 Antal niveauer i Arbejdsmiljøorganisationen, eksempelvis hvornår der skal oprettes arbejdsmiljøudvalg 

og evt. hovedudvalg. 

 

 
Tilbage til indhold 

                                                           
13 Offentlige virksomheder kan beslutte at indgå en MED-aftale, som er en aftale om medindflydelse og 

medbestemmelse. MED-udvalgene skal varetage alle sager omkring arbejdsforhold, samarbejdsforhold, 

personaleforhold og arbejdsmiljøforhold. Sikkerhedsrepræsentant, (og sikkerhedsgrupperne) er derfor også en 

del af MED-organisationen. 
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Ansvar for SIO 
Arbejdsgiveren skal organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og skal medvirke til at få arbejdsmiljøarbejdet 

til at fungere.  

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at sikkerhedsorganisationen bliver oprettet, og at dette sker i samarbejde med 

arbejdsledere og medarbejdere.  

SIO´s sammensætning/opbygning 
Afhængigt af virksomhedens størrelse og organisation kan sikkerhedsorganisation bestå af: 

 Hovedsikkerhedsudvalg (større virksomheder) 

 Sikkerhedsudvalg 

 Sikkerhedsgrupper 

Sikkerhedsgrupper 
På små virksomheder (under 20 ansatte) kan 

sikkerhedsorganisationen blot bestå af en eller flere 

sikkerhedsgrupper, dog skal arbejdsgiveren sørge for, at de 

opgaver, som hører under et sikkerhedsudvalg, varetages effektivt i 

samarbejde med sikkerhedsgruppen eller – grupperne. 

Sikkerhedsudvalget 
I virksomheder, hvor der er beskæftiget 20 ansatte eller derover, 

skal virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde planlægges og 

koordineres af et sikkerhedsudvalg. 

Hovedsikkerhedsudvalget 
I koncerner eller lignende, hvor der er flere sikkerhedsudvalg, bør 

virksomheden overveje, om der er behov for et 

hovedsikkerhedsudvalg til at planlægge og koordinere 

sikkerhedsudvalgenes arbejde.  
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Eksempel på sikkerhedsorganisationens opbygning 

 

Sikkerhedsgruppens sammensætning 
Sikkerhedsgruppen består af 

 En sikkerhedsrepræsentant valgt blandt og af medarbejderne for to år af gangen. 

 En arbejdsleder. 

Valg af sikkerhedsrepræsentant 
Valget gælder for to år, dog kan valgperioden forlænges til højst fire år. 

Der kan være behov for flere sikkerhedsgrupper 

I mange små virksomheder er der kun behov for én sikkerhedsgruppe. 

Men i store virksomheder kan der eventuelt være behov for flere sikkerhedsgrupper. Når det skal vurderes, om 

der er behov for flere sikkerhedsgrupper, er det vigtigste, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer effektivt og smidigt i 

praksis. 

Hvor det samlede antal ansatte er 50 eller derover, skal der normalt oprettes flere sikkerhedsgrupper. 

Virksomheder med afdelinger, der er geografisk adskilte 

Når afdelinger ligger geografisk adskilt, taler meget for at oprette en sikkerhedsgruppe hvert sted, men er der 

under 10 medarbejdere i hver enkelt afdeling, er det muligt at tilknytte disse afdelinger til en eksisterende 

sikkerhedsgruppe eller oprette én sikkerhedsgruppe. 

 
 
 
Tilbage til indhold  
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Virksomheder som har arbejde, der regelmæssigt foregår i holddrift 
I virksomheder, hvor arbejdet regelmæssigt foregår i holddrift, skal der normalt oprettes en sikkerhedsgruppe 

for hvert skiftehold.  

SIO, Sikkerhedsgruppens funktioner og opgaver 
Sikkerhedsrepræsentanten skal sammen med arbejdslederen i sikkerhedsorganisationen medvirke til at sikre et 

godt arbejdsmiljø og have fokus på tilløb til arbejdsmiljøproblemer, så de kan forebygges. 

Generelt · Udføre det praktiske arbejde med arbejdsmiljøopgaverne i det område, 
sikkerhedsgruppen dækker, jvf. nedenfor. 
· Varetage sikkerhedsudvalgets opgaver, hvis der ikke er et udvalg. 

Løbende 
opmærksomhed på 
arbejdsmiljøet 

· Holde et vågent øje med om arbejdsmiljøloven bliver overholdt, og om 
der er ved eller er opstået arbejdsmiljøproblemer indenfor følgende 
områder: 
· Fysiske forhold 
· Ergonomiske forhold 
· Psykiske forhold 
· Kemiske og biologiske forhold 
· Ulykkesfarer 
· Oplyse arbejdsgiver om forhold, som ikke stemmer overens med 
arbejdsmiljøloven, eller som kan forringe arbejdsmiljøet. Eventuelt  
standse arbejdet, hvis der er tale om betydelig overhængende fare, som 
ikke kan afværges med det samme. 

Kontrollere Sikkerhedsgruppen skal kontrollere, at arbejdsforholdene sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Herunder skal gruppen kontrollere,  
 
-at arbejdet, arbejdsprocesser og -metoder er tilrettelagt og bliver udført 
fuldt forsvarligt  
-at stoffer og materialer kun bruges ved arbejdsprocesser og -metoder, 
der effektivt sikrer de ansatte mod unødige påvirkninger fra støj, støv, 
stråling og kulde mv.  
-at de ansatte får en effektiv oplæring og instruktion 

Gennemførelse af APV Varetage det praktiske APV-arbejde med hensyn til kortlægning, 
vurdering, handlingsplan og opfølgning. 

Inddragelse af 
arbejdsmiljø under 
planlægning 

· Bidrage med viden om arbejdsmiljø under planlægning af væsentlige 
ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. F.eks. ved: 
· Udvidelse og ombygninger 
· Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler 
· Indkøb af stoffer og materialer 
· Ændringer i arbejdsgange og arbejdsmetoder 

Undersøgelse af 
Arbejdsskader og tilløb hertil 

· Deltage i undersøgelse af arbejdsskader og tilløb hertil samt informere 
arbejdsgiveren herom. 
· Ændre forhold, som har været årsag til skaden så lignende skade ikke 
sker igen. 
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Information og 
rådgivning om 
arbejdsmiljø 

· Orientere medarbejdere og arbejdsledere om sikkerhedsgruppens 
arbejde. 
· Rådgive medarbejder og arbejdsledere om arbejdsmiljø. 
· Motivere medarbejdere og arbejdsledere til en adfærd, der fremmer 
arbejdsmiljøet. 
· Holde sikkerhedsudvalget underrettet om arbejdsmiljømæssige forhold. 

Samarbejde om 
arbejdsmiljø 

· Samarbejde med medarbejdere og arbejdsledere om 
arbejdsmiljøopgaverne. 
· Samarbejde med sikkerhedsudvalget. 
· Holde møde med sikkerhedsudvalget to gange årligt 
· Inddrage sikkerhedsudvalget, hvis der er problemer, som 
sikkerhedsgrupperne ikke kan løse. Inddrag også udvalget, hvis der er 
problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, 
som ligger uden for sikkerhedsgruppens aftalte kompetenceområde. 
· Være kontaktled mellem medarbejdere/arbejdsledere og 
sikkerhedsudvalget. 

 

Sikkerhedsudvalgets sammensætning 
Sikkerhedsudvalget består af  

 Repræsentanter fra sikkerhedsgrupperne  

 En formand. (Formanden er arbejdsgiveren/virksomhedslederen eller en ansvarlig repræsentant, der 

kan handle på ledelsens vegne).  

 Daglig leder 

Er der i virksomheden oprettet en eller to sikkerhedsgrupper, består sikkerhedsudvalget af sikkerhedsgruppen 

eller -gruppernes medlemmer og virksomhedens leder eller en af denne udpeget ansvarlig repræsentant. 

Er der mere end to sikkerhedsgrupper, vælger sikkerhedsrepræsentanterne imellem sig to medlemmer, og 

arbejdslederne i sikkerhedsgrupperne vælger imellem sig to medlemmer til udvalget, hvori virksomhedslederen 

eller en ansvarlig repræsentant for denne indtræder. 

Udvalgets medlemmer vælges for to år.  

Der udpeges en daglig leder af sikkerhedsarbejdet, der kan handle på sikkerhedsudvalgets vegne. 

Den daglige leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal samarbejde med sikkerhedsgrupper og 

sikkerhedsudvalg om de arbejdsmiljømæssige spørgsmål. 
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Den daglige leder deltager i sikkerhedsudvalgets møder.
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Sikkerhedsudvalgets funktioner og opgaver 
Generelt Planlægge og koordinere arbejdet med arbejdsmiljø, herunder de 

overordnede principper og rammer for sikkerhedsgruppernes arbejde. 
· Sikre at de beslutninger sikkerhedsudvalget har vedtaget bliver 
gennemført. 

Løbende 
opmærksomhed på 
arbejdsmiljøet 

Sikre at sikkerhedsgrupperne har en løbende opmærksomhed på 
arbejdsmiljøet, indenfor følgende områder: 
· Fysiske forhold 
· Ergonomiske forhold 
· Psykiske forhold 
· Kemiske og biologiske forhold 
· Ulykkesfarer 
· Sikre at forhold, som ikke stemmer overens med arbejdsmiljøloven eller 
som kan forringe arbejdsmiljøet bliver bragt op overfor ledelsen 

Gennemførelse af APV Opstille de overordnede rammer for APV-arbejdet, f.eks. valg af metode, 
plan og måde for gennemførelse. 
· Deltage i de mere besluttende faser i APV’en, hvis der er problemer af 
mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger 
uden for sikkerhedsgruppens aftalte kompetenceområde 

Inddragelse af 
arbejdsmiljø under 
planlægning 

Deltage i større planlægningsopgaver og i planlægningen af opgaver, som 
er generelle for hele virksomheden. 

Undersøgelse af 
Arbejdsskader og tilløb hertil 

Sikre, at årsagen til eventuelle arbejdsskader og tilløb hertil bliver 
undersøgt, og at der bliver gennemført tiltag, der kan forhindre 
gentagelser. 
· Udarbejde en årlig statistik over arbejdsskader. 

Information og 
rådgivning om 
arbejdsmiljø 

Oplyse medarbejdere og arbejdsledere om hvem der indgår i 
sikkerhedsorganisationen, herunder at udarbejde en plan over 
sikkerhedsorganisationen. 
· Informere sikkerhedsgrupperne om de overordnede principper og 
rammer for gruppernes arbejde. 
· Videregive information og viden om arbejdsmiljø til 
sikkerhedsgrupperne. 
· Informerer sikkerhedsgrupperne om arbejdsmiljøforhold og –problemer, 
der er generelle for virksomheden. 

Samarbejde om 
arbejdsmiljø 

Samarbejde med sikkerhedsgrupperne. 
· Inddrages, hvis der er problemer, som sikkerhedsgrupperne ikke kan 
løse. Inddrages også, hvis der er problemer af mere generel karakter, eller 
hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for sikkerhedsgruppens 
aftalte kompetenceområde. 
· Holde møde fire gange årligt og to gange årligt med 
sikkerhedsgrupperne. 
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Opgave – Sikkerhedsorganisationen 
Opgave: I nedenstående opgave skal i klarlægge jeres egen sikkerhedsorganisation, samt fortælle om de 

opgaver og funktioner m.m. i har i jeres sikkerhedsorganisation, Opgaven udføres i grupper af fire, hvor 

sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere finder sammen. 

 

1. Brug flip over til at beskrive/tegne, hvordan en af gruppens medlemmers sikkerhedsorganisation er 

opbygget. I skal beskrive/tegne: 

 Sikkerhedsorganisationens grupper og deres sammensætning, dvs. titler på medlemmerne og 

antal medlemmer i hver gruppe. 

2. Fortæl i punktform hvilke opgaver og funktioner i har i sikkerhedsorganisationen. 

 

Efterfølgende vil opgaverne blive brugt løbende under temaet sikkerhedsorganisationen, i har ca. 20-25 

minutter til opgaven. 
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Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 
Lovgivning .........................................................................................................................................................82 

Lovgivning, Væsentlige uddrag af bekendtgørelse ........................................................................................82 

Sikkerhed og sundhed - PSS .............................................................................................................................83 

Virksomhedernes forpligtigelser .....................................................................................................................85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbage til hovedindhold  



 
 
 
  
  

82 
V. 1.4 

Lovgivning 
Bekendtgørelser 
Bygherrens pligter i Grønland, bekendtgørelse nr. 1344 af 15. december 2005 (Link) 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2005, Sikkerheds- og sundhedsarbejde på 

virksomheder i Grønland (Link) 

Vejledninger 
At-vejledning GL.6.4, Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder 
bygge- og anlægsarbejde (Link)    

Lovgivning, Væsentlige uddrag af bekendtgørelse 
Lovgivning omkring Bygherrens pligter i Grønland, bekendtgørelse nr. 1344 af 15. december 2005 

Kapitel 1 - Område og definitioner 
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert bygge- og anlægsarbejde.  

Kapitel 3 - Planlægning 
§ 4. Bygherren skal, inden byggepladsen etableres, udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed i 

forbindelse med dens indretning og drift, hvis to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads 

beskæftiger flere end 10 personer. 

Stk. 2. Planen skal indgå i samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, den skal løbende ajourføres, 

og den skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen. 

Kapitel 4 - Koordinering 
§ 7. Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger 

flere end 10 personer, skal bygherren koordinere de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger til fremme af de 

beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne. 

Stk. 2. Til varetagelse af koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet under gennemførelsen af bygge- og 

anlægsarbejdet skal bygherren sikre, at der udpeges en person. 

§ 8. Bygherren skal sørge for, at koordinator varetager koordineringen ved afholdelse af sikkerhedsmøder samt 

ved personlig kontakt på byggepladsen koordinerer de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger til fremme af de 

beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne. 

Stk. 2. Ordinære sikkerhedsmøder skal afholdes mindst en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, 

hvis der indtræffer alvorlige ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i 

øvrigt er behov herfor. 

 
Tilbage til indhold  

http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/SAM-1344-Bygherrens-pligter.aspx
http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/SAM-1346-Sikkerheds-og-sundhedsarbejde.aspx
http://dk.at.gl/da/Regler/At-vejledninger/GL-6-4-Sikkerheds-og-sundhedsarbejde-herunder-BA.aspx
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Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2005, Sikkerheds- og 

sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland  

Kapitel 2 - Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet 

§ 3. Ved arbejde, der helt eller delvist udføres på midlertidige eller skiftende arbejdssteder uden for 

virksomhedens faste arbejdssted, herunder bygge- og anlægsarbejde, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet 

organiseres, når en arbejdsgiver har 5 eller flere beskæftiget på udearbejdsstedet, og arbejdet foregår i mindst 

14 dage. 

Sikkerhedsgrupper 
§ 10. Hvor arbejdets organisering ved udearbejdet, herunder bygge- og anlægsarbejde, gør det naturligt, kan 

der oprettes flere sikkerhedsgrupper. Fordelingen og antallet af sikkerhedsgrupper skal tilpasses arbejdets 

organisering og den arbejdsmæssige udvikling. 

Samarbejde mellem flere arbejdsgivere og andre på samme arbejdssted 

§ 28. Stk. 3. Ved bygge- og anlægsarbejde deltager arbejdsgiverne eller disses repræsentanter og 

sikkerhedsgrupperne på byggepladsen i de sikkerhedsmøder bygherren indkalder til. 

Sikkerhedsudvalg 
§ 13. Ved bygge- og anlægsarbejde på midlertidige arbejdssteder skal der oprettes et sikkerhedsudvalg for det 

midlertidige arbejdssted, når den enkelte arbejdsgiver har 20 ansatte eller derover beskæftiget på stedet i et 

tidsrum på 4 uger og derover. 

Sikkerhed og sundhed - PSS  
Formål: 
Formålet med byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, 

har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab for byggeledelsen, virksomheder 

og beskæftigede på byggepladsen. 

Hvornår skal der udarbejdes PSS? 
Bygherren skal ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, inden byggepladsen etableres, udarbejde en skriftlig plan 

for sikkerhed og sundhed (PSS) i forbindelse med dens indretning og drift, hvis to eller flere arbejdsgivere 

samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end 10 personer. 
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Tilgængelighed 
PSS skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen og skal 

løbende ajourføres. 

Udarbejdelse af PSS 
PSS skal indeholde følgende planelementer: 

1. En organisationsplan.  

2. En byggepladstegning.  

3. En tidsplan.  

4. En angivelse af færdselsområderne.  

5. En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte.  

6. En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne.  

7. En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici.  

8. En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici 

m.v.  

9. En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, 

evakuerings- og øvelsesplaner. 

Koordinering 
Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger 

flere end 10 personer, skal bygherren koordinere de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger til fremme af de 

beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne. 

Til varetagelse af koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet under gennemførelsen af bygge- og 

anlægsarbejdet skal bygherren sikre, at der udpeges en person, som har: 

1. sagkyndig ekspertise på bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører,  

2. praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde,  

3. den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og  

4. gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og 

anlægsområdet. 

Tilbage til indhold  
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Sikkerhedsmøder 
Koordinator skal varetage koordineringen ved afholdelse af sikkerhedsmøder mindst en gang hver 14. dag.  

Herudover ved personlig kontakt på byggepladsen koordinere de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger til 

fremme af sikkerhed og sundhed i fællesområderne. 

Koordinatoren indkalder på vegne af bygherren, arbejdsgiverne eller disses repræsentanter og 

sikkerhedsgrupperne på byggepladsen til sikkerhedsmøderne og sørger for, at der udarbejdes referat af 

mødet. Referatet sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdslederne, de beskæftigede virksomheder, 

sikkerhedsgrupperne samt eventuelle tillidsrepræsentanter. 

Ved bygge- og anlægsarbejde kan der oprettes sikkerhedsråd, hvor der i en periode på 4 uger eller derover 

sammenlagt er beskæftiget flere end 100 ansatte. 

Virksomhedernes forpligtigelser 
Virksomhedernes forpligtigelser til organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, if. med arbejde på 
midlertidige arbejdssteder 
Virksomheder på midlertidige eller skiftende arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted, er 

forpligtet til at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Når en arbejdsgiver har 5 eller flere beskæftiget på 

udearbejdsstedet, og arbejdet foregår i mindst 14 dage. Dette kan ske ved, at der oprettes mindst én 

sikkerhedsgruppe på den midlertidige arbejdsplads, bestående af: 

 Én arbejdsgiverrepræsentant med fast tilknytning til det midlertidige eller skiftende arbejdssted 

eksempelvis byggepladsen, samt én sikkerhedsrepræsentant.  

 Sikkerhedsrepræsentanten skal være valgt blandt de udearbejdende ansatte på det midlertidige 

arbejdssted, denne skal ligeledes have fast tilknytning til det midlertidige eller skiftende arbejdssted. 

Sikkerhedsgruppens opgaver og funktioner på byggepladsen og midlertidige arbejdspladser 

 Sikkerhedsrepræsentanten og arbejdslederen skal være repræsenteret til sikkerhedsmøderne på 

byggepladsen. 

 Udfører det praktiske arbejde med arbejdsmiljøopgaverne i det område, sikkerhedsgruppen dækker på 

byggepladsen eller den midlertidige arbejdsplads. (Se under SIO, kap. sikkerhedsgruppens funktioner 

og opgaver) 

Sikkerhedsudvalg ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder  

Ved bygge- og anlægsarbejde på midlertidige arbejdssteder skal der oprettes et sikkerhedsudvalg på det 
midlertidige arbejdssted. 

 Når den enkelte arbejdsgiver har 20 eller flere ansatte beskæftiget i et tidsrum på mindst fire uger. 

 
 
 
Tilbage til indhold 
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Arbejdspladsbrugsanvisning (APB) 

Indhold 
APB-Formål .......................................................................................................................................................87 

Lovgivning, Bekendtgørelse og vejledninger ..................................................................................................88 
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Bilag 2 – Sikkerhedsdatablad .........................................................................................................................107 
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APB-Formål 
Formål 
En arbejdsplads-brugsanvisning, skal afspejle, hvordan et faremærket produkt benyttes på den lokale 

arbejdsplads. 

Formålet med arbejdspladsbrugsanvisningerne er at informere medarbejdere om de foranstaltninger der skal 

træffes, samt de risici der er forbundet med brugen af kemiske produkter. 

Farlige stoffer og materialer i produkter 
Jf. AT-vejledningen skal der udleveres en leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) for produkter, hvor 

der indgår stoffer og materialer der er på AT’s grænseværdiliste.  

Har produktet en leverandørbrugsanvisning og er faremærket betyder det, at der er farlige stoffer og 

materialer i produktet, hvis indhold er over grænseværdierne. 

Hvornår skal der udarbejdes APB? 
1. Generelt i det omfang, der indføres nye kemiske produkter på virksomheden, skal det undersøges, 

hvorvidt der er krav om arbejdspladsbrugsanvisning, her er tommelfingerreglen. 

”Når anvendelsen adskiller sig fra normalt husholdningsbehov”.  

2. og stoffet eller materialet kommer under Bek. Nr. 396 af 24. juni 1986 ”Bekendtgørelse for Grønland 

om stoffer og materialer”. 

Endvidere er det sikkerhedsgruppens opgave at bidrage med viden omkring arbejdsmiljøet når der skal 

indkøbes nye produkter.  

Krav til APB’en 
1. Brugsanvisninger skal opbevares tilgængeligt for de ansatte. 

2. Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal løbendes holdes ajour. Det betyder, at 

leverandørbrugsanvisningen skal udskiftes, når leverandøren reviderer dem. 

3. Hvis der bruges det samme produkt flere steder eller på forskellige måder, er det nødvendigt at have 

flere arbejdspladsbrugsanvisninger på samme produkt. 

4. Det er den konkrette arbejdssituation der skal ind tænkes i APB’en. 

 
Hvordan APB praktisk? 
Arbejdsplads-brugsanvisninger kan laves på flere forskellige måder, det vigtigste er at den opfylder kravene. 
De kan være: 

 En fuld 12-punkters omskrivning af sikkerhedsdatabladet til lokale forhold. 

 Sikkerhedsdatablad, hvor der er plads til tilføjelser under de enkelte punkter, suppleret med 

oplysninger, beregnet til den aktuelle arbejdssituation. 

 Et tillægsskema, som beskriver forholdene på virksomheden, hæftet sammen med et 

sikkerhedsdatablad. 

Tilbage til indhold  
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Hvilken model, der er mest velegnet, afhænger af forholdene på arbejdspladsen. 

Tillægsskemamodellen 
Tillægsskema-modellen er tit den mest enkle og tilgængelige måde at lave brugsanvisningen på. 

Arbejdspladsbrugsanvisning – tillægs-skema kan sammen med leverandørbrugsanvisningen for stoffet eller 

materialet udgøre arbejdspladsbrugsanvisningen. 

Da leverandøren ikke har noget kendskab til den enkelte arbejdsplads og hvordan produktet hér anvendes, skal 

arbejdspladsen skrive disse lokale informationer ned i et tillæg. 

I tillægget skal der fx oplyses om: 

 • Hvorledes produktet håndteres på den jeres arbejdsplads? 

• Præcis hvilke værnemidler anvender I og hvor findes de? 

• Hvor findes førstehjælpsudstyr og brandslukningsmateriel? 

• Hvordan håndteres spild? 

• Hvor opbevares produktet? 

 

Lovgivning, Bekendtgørelse og vejledninger 
Lovgivning 
Bek. Nr. 396 af 24. juni 1986 ”Bekendtgørelse for Grønland om stoffer og materialer” (Link) 

Vejledninger 
 C.0.1, August 2007 ”Grænseværdier for stoffer og materialer” (Link) 

C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer (Link) 

 

 

 

 

 

 
Tilbage til indhold 

http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/396-Stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-mat.aspx
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Substitutionsprincip/Erstatningsprincip 
Hvad skal indgå i substitutionsovervejelserne? 
Ved enhver substitution (erstatning) skal det sikres, at den samlede risiko ved arbejdets udførelse bliver 

mindre, men erstatningsstoffet eller -materialet skal have de samme tekniske egenskaber som det oprindelige 

produkt. Substitutionen må samtidig ikke give anledning til væsentlige meromkostninger. 

Sagt med andre ord i substitutionsovervejelserne skal den sundhedsmæssige gevinst afvejes i forhold til de 

tekniske muligheder og de økonomiske omkostninger. 

MAL-kode 
MAL står for "Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov" og er en lovpligtig mærkning af en række produkter, 

som omfatter maling, lim, fugemasser o.a. Det er importør, fremstiller eller leverandør, der skal fastsætte 

kodenummeret for produktet, inden det bliver solgt. 

 

Mal-koden kan være en udmærket guide line, til hurtigt at sammenligne produkter ud fra hvor 

sundhedsskadelig de er 

                                                     

 
 
 
Hvad beskriver kodenummeret? 
Kodenummeret består at to tal, adskilt af en bindestreg. Kodenummeret angiver hvilke 

sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal være under bestemte arbejdssituationer, herunder personlige 

værnemidler.   

Tallet før bindestreg 
Tallet før bindestregen bruges til at fastsætte sikkerhedsforanstaltninger for at undgå indånding af dampe. 

Listen her er bedste bud på en graduering: 

00 Vand 

0 Kan indeholde små mængder af opløsningsmidler og vand. 

1 Kan eksempelvis indeholde ethanol, isopropanol og højtkogende opløsningsmiddel i sammensætningen. 

2 Kan eksempelvis indeholde ren ethanol, samt opløsningsmidler i sammensætningen. 

3 Kan eksempelvis indeholde ren petroleum eller terpentin i sammensætningen. 

4 Kan eksempelvis indeholde ren xylen eller acetone i sammensætningen. 

5 Kan eksempelvis indeholde ren toluen, trichlorethylen eller cellulosefortynder i sammensætningen. 

 
 
Tilbage til indhold  
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Tallet efter bindestreg 
Tallet efter bindestregen bruges til at fastsætte sikkerhedsforanstaltninger i forhold til at undgå kontakt med 

hud og øjne, indånding af dråber, støv fra en sprøjtetåge og eventuel indtagelse, fx ved rygning og spisning.   

Listen her er bedste bud på en graduering: 

1 Ingen særlige - undgå indånding af sprøjtetåge. Kræver bomuldshandsker, kan kræve gummihandsker. 

2 Risiko ved indånding af sprøjtetåge og utilsigtet indtagelse. Altid gummihandsker, helst nitrilgummi. 

3 Irritation, mulig allergi. Altid gummihandsker, helst nitrilgummi. 

4 Ætsningsfare. Professionel beskyttelse. Anbefales ikke til private. 

5 Allergirisiko. Professionel beskyttelse. Anbefales ikke til private. 

6 Kræftrisiko, giftig. Kræver yderligere, professionel beskyttelse. Anbefales ikke til private. 

I korte træk handler MAL-koden om sikkerhed ved anvendelse.  

Eksempel på MAL-kode 
Et maler produkt, der har kodenummer 00-1, er det mindst farlige produkt, der rent teknisk kan fremstilles. Et 

produkt med kodemærket 5-6 er det mest sundhedsskadelige produkt, der findes. Dvs. jo højere tal, jo større 

fareklasse! 

Symboler og emballering 
Jf. bekendtgørelsen om stoffer og materialer skal emballagen bære advarselspåskrifter på grønlandsk og dansk, 

eventuelt ved anerkendte symboler. 

 

 

 
Tilbage til indhold 
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Nye regler for mærkning 
Fra den 1. december 2010 og frem til 2017 vil man på kemikalier kunne se enten de kendte orange 

faresymboler, eller røde og hvide firkanter, som er de nye farepiktogrammer fra EU. Det skyldes, at 

leverandører af kemikalier skal mærke stoffer og materialer efter nye regler. 

Faresymboler som vi har dem nu 

 

Faresymboler som de bliver i fremtiden 
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Emballering - Mærkning af produkter 

R-sætninger (risikosætninger) forsvinder 

Erstattes af H-sætninger (Hazards statements) 

Eks.: R21(farlig ved hudkontakt) bliver til H312 

S-sætninger (sikkerhedssætninger) forsvinder 

Erstattes af P-sætninger (Precautionary statements) 

Eks.: S2 (opbevares utilgængeligt for børn) bliver til P102 

Overdragelse af stoffer eller materialer 
Lovgivningen påbyder den der overdrager eller overlader et stof eller et materiale, skal sørge for, at det er 

forsynet med en letforståelig brugsanvisning, når det leveres.  

Faremærkede produkter  
Leverandøren har pligt til at forsyne de farlige stoffer og materialer med en let forståelig brugsanvisning 

(sikkerhedsdatablad). Denne pligt gælder også for byggemarkeder. 

Krav til sikkerhedsdatabladet  
Sikkerhedsdatabladet skal altid være på grønlandsk og dansk og i punkter beskrive forhold om fx sundhed, 

miljø, førstehjælp, brand og værnemidler. 
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Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 
Sikkerhedsdatabladet beskriver mere præcist, hvilken risiko der kan være ved at arbejde med produktet. Det er 

også beskrevet, hvilke forholdsregler der skal tages, og hvilke værnemidler der skal bruges. 
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Sikkerhedsorganisationen arbejder med stoffer og materialer  
 
Sikkerhedsgruppens arbejder med stoffer og materialer  
Det er sikkerhedsgruppens opgave at kontrollere, at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er til stede og 
anvendes. Derfor skal sikkerhedsgruppen også inddrages ved planlægning af arbejdsmetoder og tages med på 
råd, når farlige stoffer og materialer indkøbes og tages i brug.  
 
Nedenstående er de opgaver som sikkerhedsgruppen skal påtage sig ved virksomhedens arbejder med 
materialer og stoffer, som er omfattet af bekendtgørelse for Grønland om stoffer og materialer. 
 

 Inddrages ved køb af stoffer og materialer. (Vælg stof ud fra substitionsprincippet) 

 Inddrages i planlægningen af arbejdsmetoder ved arbejde med stoffer og materialer. 

 Kontrollere at passende sikkerhedsforanstaltninger er til stede og anvendes ved arbejde med stoffer og 
materialer. 

 Kontrollere at de ansatte, der er beskæftiget med stoffer eller materialer, vejledes i brugen heraf og får 
brugsanvisningen udleveret med effektiv instruktion. 

 

Lovgivning, Væsentlige uddrag af bekendtgørelse 
Bek. Nr. 396 af 24. juni 1986 ”Bekendtgørelse for Grønland om stoffer og materialer” 

Kapitel 1 - Område og definitioner 
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter stoffer og materialer, der anvendes ved erhvervsmæssigt arbejde, og som  

a) er optaget i arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og materialer og bilag hertil 

Kapitel 2 - Erstatningsstoffer og -materialer (substitution) 
§ 3. Et stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre 

generende stof eller materiale.  

Stk. 2. Når brugen af et erstatningsstof eller -materiale vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske 

egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser 

over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn. 

Kapitel 3 - Emballering 
§ 4. Stoffer og materialer skal, for så vidt der ikke er foreskrevet andet, være emballeret således, at emballagen 

med hensyn til modstandsdygtighed og uigennemtrængelighed opfylder følgende krav:  

1. emballagen skal bære advarselspåskrifter på grønlandsk og dansk, eventuelt ved anerkendte symboler. 

 

 

Tilbage til indhold  
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Kapitel 5 - Brugsanvisninger 
§ 6. Den, der overdrager eller overlader et stof eller et materiale, skal sørge for, at det er forsynet med en 

letforståelig brugsanvisning, når det leveres. 

§ 7. Hvor der beskæftiges ansatte ved arbejde med stoffer og materialer skal arbejdsgiveren sørge for, at der 

for hvert enkelt stof eller materiale udarbejdes en brugsanvisning med følgende oplysninger, såfremt dette er 

teknisk og fagligt muligt: 

Stk. 2. Brugsanvisninger skal opbevares tilgængeligt for de ansatte.  

Stk. 3. De ansatte, der er beskæftiget med stoffet eller materialet, skal vejledes i brugen heraf og have 

brugsanvisningen udleveret med effektiv instruktion.  

§ 8. Brugsanvisninger efter § 6 og § 7 skal være affattet på grønlandsk og dansk. Arbejdstilsynet kan tillade eller 

stille krav om et andet sprog. 
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Opgave 1 – Faresymboler 
Opgave 1: Opgave kendskab til faresymboler. 

1. Find den rigtige tekst til følgende faresymboler? (De gamle) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
2. Find den rigtige tekst til følgende faresymboler? (De nye) 
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Opgave 2 – Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 
Opgave 2: Opgave kendskab til sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning), find i det udleverede 

sikkerhedsdatablad i bilag 1 (3491 Granat alkyd maling) nedenstående oplysninger, skriv dem ned, skriv også 

ned hvor i finder oplysningerne.  

 

1. Hvilke numre har risikosætningerne (R-sætninger) til dette produkt og hvad er deres ordlyd? 

 

 

 

 

2. Hvilke numre har sikkerhedssætningerne (S-sætninger) til dette produkt og hvad fortæller de? 

 

 

 

 

 

3. Hvad er produktets handelsnavn? 

 

 

 

 

4. Hvad er førstehjælpen ved ulykker med dette stof, ved hud- og øjenkontakt? 
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5. Hvilke personlige værnemidler anbefales til dette produkt? 

 

 

 

 

6. Hvad anvendes produktet til? 

 

 

 

 

7. Hvad er MAL-koden for dette produkt og hvad fortæller det? 

 

 

 

 

8. Hvilke faresymboler er der på dette produkt? 

 

 

 

 

9. Er der særlig krav til uddannelse og alder for at anvende dette produkt? 
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Opgave 3 – Arbejdspladsbrugsanvisning (Tillægsmetoden) 

Opgave 3: I skal i grupper udarbejde en Arbejdspladsbrugsanvisning ved hjælp af tillægsmetoden, i får 

udleveret sikkerhedsdatablad + skemaet til tillægsmetoden, se bilag 2. 

Case: 

Virksomheden AT er et AUTO-firma som bl.a. beskæftiger sig med i-limning af autoruder, de har i den 

forbindelse fået en ny leverandør af deres lim, limen hedder i virksomhedens lager system ”klistermiddel til 

autoruder”, lageret udleverer endvidere virksomhedens værnemidler. 

Til selve arbejdsprocessen har de punktudsugning (se tabel 1) til rådighed, arbejdsrummet er særskilt 

arbejdsrum og udstyret med rumventilation, afdelingen hører under plade værkstedet. Arbejdslokalet er 

udstyret med førstehjælpsudstyr og slukningsmidler i form af en CO2 Kulsyre slukker. Til affaldet har 

virksomheden et særskilt affaldsrum. 

Arbejdsprocessen foregår ved, at der anvendes en fugepistol til påføring af limen. Der er under denne proces 

fare for tilsmudsning af hænder og indånding af dampe. 

Værnemidler (se tabel 1) opbevares i deres medfølgende opbevaringskasser eller beholdere som følger med til 

værnemidlet.  

Tabel 1: Billeder m.m. 

 
Illustration af punktudsugning 
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100 
V. 1.4 

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING (APB) 

Dette skema kan sammen med leverandørbrugsanvisningen for stoffet eller materialet udgøre 

arbejdspladsbrugsanvisningen. 

 

Identifikation af stoffet/materialet 

Handelsnavn samt evt. internt navn der bruges i 

virksomheden 

Også interne navne, der bruges i 

virksomheden angives. 

Anvendelsesområdet på virksomheden 
 

 

Plads/afdeling  

Evt. anvendelsesbegrænsninger m.m. 

- må ikke bruges af 

- må ikke bruges til 

Lovmæssige krav, der er anført som fx 

anvendelsesbegrænsninger for unge under 18 

år (oplysningerne kan også findes under pkt. 

15 i ældre sikkerhedsdatablade). 

 

Uddannelseskrav 

 

 

Eventuelle kræftrisikable stoffer Indhold af kræftrisikable stoffer (se 

sikkerhedsdatabladets pkt. 3 og 8). 

Opbevaring  

Forholdsregler ved brug 

Arbejdsstedets indretning, herunder eventuelle 

ventilationskrav 

Der suppleres med de foranstaltninger, der 

skal træffes ved brug, fx punktudsugning samt 

hvilke værnemidler, der skal bruges i den 

aktuelle arbejdssituation, og hvor i 

virksomheden de fås. 
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Eventuelt ryge- og spiseforbud  

Personlige værnemidler:  

- åndedrætsværn friskluft 

- filtrerende, filtertype 

- handsker/type,udskiftes når 

- briller/ansigtsskærm 

- andet, fx forklæde, 

overtræksdragt, beskyttelsesdragt 

værnemidler opbevares og kan rekvireres hos… 

 

 

Førstehjælp  

Førstehjælpsudstyret opbevares 

 

Der suppleres med oplysninger om, hvor 

førstehjælpsudstyr er anbragt og evt. 

telefonnummer til, hvor der kan tilkaldes hjælp. 

Navn og tlf. nr. på evt. førstehjælper i 

virksomheden. 

 

Evt. telefonnummer Telefonnummer til 112 eller politiet 

Brandbekæmpelse 

Opbevaring af slukningsmidler 

Brug af værnemidler 

 

Der suppleres med anvisning på bestemte 

slukningsmidler, hvor de findes, og hvilke 

slukningsmidler, der kan forværre branden. 

Forholdsregler ved uheld og spild 

Opsamlingsmateriale, 

Afleveringssted, 

Brug af værnemidler  

 

Der suppleres med oplysninger om, hvor 

hjælpemidler m.m. findes samt eventuelt 

telefonnummer til lokale myndigheder ved 

udslip til omgivelser. 

 

Evt. telefonnummer  

Tilbage til indhold  
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Bortskaffelse 

Oplysninger om, hvor affald skal afleveres 

 

Der suppleres med oplysninger om der kræves 

særlig beholder til affaldet og hvor de 

opbevares. 

Evt. særlig beholders placering  

Transportoplysninger 

Nødvendige foranstaltninger ved intern transport 

m.v.  

 

Der suppleres med nødvendige 

foranstaltninger ved intern transport m.m. 
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Bilag 1 – Leverandørbrugsanvisning 
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Bilag 2 – Sikkerhedsdatablad 
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ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING (APB) 
Dette skema kan sammen med leverandørbrugsanvisningen for stoffet eller materialet udgøre 

arbejdspladsbrugsanvisningen efter arbejdsmiljølovens regler. 

 

Identifikation af stoffet/materialet 

Handelsnavn samt evt. internt navn der bruges i 

virksomheden 

 

Anvendelsesområdet på virksomheden 
 

 

Plads/afdeling  

Evt. anvendelsesbegrænsninger m.m. 

- må ikke bruges af 

- må ikke bruges til 

 

Uddannelseskrav 

 

 

Eventuelle kræftrisikable stoffer  

Opbevaring  

Forholdsregler ved brug 

Arbejdsstedets indretning, herunder eventuelle 

ventilationskrav 

 

Eventuelt ryge- og spiseforbud  
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Personlige værnemidler:  

- åndedrætsværn friskluft 

- filtrerende, filtertype 

- handsker/type,udskiftes når 

- briller/ansigtsskærm 

- andet, fx forklæde, 

overtræksdragt, beskyttelsesdragt 

værnemidler opbevares og kan rekvireres hos… 

 

 

Førstehjælp  

Førstehjælpsudstyret opbevares 

 

 

Evt. telefonnummer  

Brandbekæmpelse 

Opbevaring af slukningsmidler 

Brug af værnemidler 

 

 

Forholdsregler ved uheld og spild 

Opsamlingsmateriale, 

Afleveringssted, 

Brug af værnemidler  

 

 

Evt. telefonnummer  
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Bortskaffelse 

Oplysninger om, hvor affald skal afleveres 

 

 

Evt. særlig beholders placering  

Transportoplysninger 

Nødvendige foranstaltninger ved intern transport 

m.v.  

 

 

       

   

Udfærdiget af 

 

Dato   Underskrift 
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Arbejdsmiljøpolitik 

Indhold 
Hvad er arbejdsmiljøpolitik? ..........................................................................................................................127 

Arbejdsmiljøpolitikker til støtte for arbejdsmiljøet .....................................................................................127 

Opbygning/indhold af arbejdsmiljøpolitik ...................................................................................................129 

Opgave – Arbejdsmiljøpolitikker? .................................................................................................................130 

Bilag 1, Eksempel på ramme for en overordnet arbejdsmiljøpolitik ..........................................................133 

Bilag 2, Eksempel på ramme for en del arbejdsmiljøpolitik ........................................................................134 
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Hvad er arbejdsmiljøpolitik? 
Udmøntningen af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen 

Arbejdsmiljøpolitikken er et konstruktivt14 grundlag for udmøntningen af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. 

Arbejdsmiljøpolitikken skal have fokus på at vurdere, evaluere og udvikle arbejdsmiljøarbejdet, så det er 

effektivt og tilpasset den enkelte arbejdsplads. 

“Ledelse og medarbejdere er fælles om at skabe sikkerhedskultur” og “Arbejdsmiljøarbejdet skal altid ske i et 

samarbejde mellem ledelse og medarbejdere”. Det er derfor en fælles opgave for medarbejdere og ledere på 

arbejdspladsen at arbejde for at sikre tryghed, sundhed, sikkerhed, trivsel og udvikling for virksomhedens 

ansatte. 

Hvorfor arbejdsmiljøpolitik på virksomheden? 

Det er værdifuldt: 

 at de ansatte føler sig trygge og at deres trivsel sættes i centrum  

 at alle ansatte oplever at der bliver taget hånd om arbejdsmiljøet 

 at ledelsen og medarbejdere i fællesskab inspireres til at skabe et sundt, sikkert og udviklende fysisk og 

psykisk arbejdsmiljø 

 at forebygge ulykker og arbejdsbetingede sygdomme, nedslidning og udbrændthed 

 

Arbejdsmiljøpolitikker til støtte for arbejdsmiljøet 
Overordnet arbejdsmiljøpolitik og andre politikker  

Små og mellemstore virksomheder, bør etablere en overordnet arbejdsmiljøpolitik. 
 
Der stilles ingen lovkrav til virksomheder om at udarbejde politikker, men ud over APV kan politikker medvirke 
til at målrette forskellige arbejdsmiljøindsatser til stor gavn for virksomheden. 
 
Som supplement til arbejdsmiljøpolitikken, kan det være gavnligt at udarbejde supplerende retningslinjer som 
støtter op om virksomhedens arbejdsmiljø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold  
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Arbejdsmiljøpolitik  

 Overordnet arbejdsmiljø politik for virksomheden, se eksempel på overordnet politik i bilag 1 

 

Delpolitikker til fremme af arbejdsmiljøet 

 Delpolitikker kan bruges til at støtte op om en overordnet arbejdsmiljøpolitik. 

 Eksempler på delpolitikker; 

o Graviditet 
o Misbrug 
o Mobning 
o Nærvær / Sygefraværs-politik 
o Rygning 

o Senior 
o Sexchikane 
o Sundhedspolitik 
o Trivsel 
o Vold 

 

Se eksempel på delpolitik i bilag 2 

Formålet med politikker 

En politik giver mening, hvis den tjener et godt formål og kan medvirke til bedre trivsel og arbejdsmiljø for både 

medarbejdere og ledelse i en virksomhed. 

En politik er også en del af virksomhedens ansigt udadtil og kan bl.a. give virksomheden et godt socialt image, 

der kan sikre bedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 

En politik skulle gerne samtidig være med til at skabe og forankre en positiv kultur og gode værdier i 

virksomheden. 

Hvordan udvikles en politik? 

Det er afgørende, at en politik hele tiden tilpasses virksomheden. 

For at en politik skal komme til at virke efter hensigten, er det vigtigt, at både ledelse og medarbejdere bliver 

involverede fra start og er motiverede for at tage del i arbejdet. Hvis medarbejderne ikke føler den passer til 

den arbejdsplads, de arbejder på, så vil politikken med stor sandsynlighed blive begravet den dag, den bliver 

skrevet ned. 

 

 Initiativet til at udarbejde en politik kan fx udspringe fra ledelsen eller via fælles drøftelser i 

sikkerhedsorganisationen.  

 For at sikre et godt forløb bør en arbejdsgruppe nedsættes med deltagelse af ledelse og medarbejdere.  

 En eller flere tovholdere bør udpeges med veldefinerede opgaver til at føre processen igennem. 

 Det er meget væsentligt, at ressourcer i form af tid, økonomi mv. er til stede. 
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 Det er afgørende, at alle medarbejdere inddrages i en dialog gennem hele processen, og at 

informationsniveauet er højt, således at alle hele tiden er opdaterede i forhold til tiltagene. 

 Når en politik er formuleret og formidlet, evalueres dens forankring i virksomheden. En sådan 

evaluering sikrer, at politikken kan omsættes til handling og danner desuden baggrund for opdatering 

og videreudvikling.  

 

Opbygning/indhold af arbejdsmiljøpolitik 
Overordnede rammer for indhold 

Politikker om et givent emne/forhold kan have meget forskellige udformninger og formuleringer.  
Følgende bør dog være indeholdt, hvis det giver mening: 

1. Formålet med politikken (må gerne afspejle værdier, holdninger, hensigter mv.) 
2. Målsætninger  
3. Aktiviteter / Retningslinjer. - Hvordan indfries formål og målsætninger, hvem har ansvar/pligter og 

hvordan er rammerne?  

Se bilag 1 og bilag 2 for forslag til indhold af arbejdsmiljøpolitikker, forslagene er tænkt som inspiration til 

mulige formuleringer og ideer til indhold til brug for arbejdet med at etablerer politikker. 
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Opgave – Arbejdsmiljøpolitikker? 
Opgave: Arbejdsmiljøpolitikker kan være vidt forskellige, eksempel 1 og 2 vidner om det. 
 
Læs begge eksempler! 
 
Diskuter derefter i grupper af ca. fire personer hvordan i synes de to eksempler, opfylder rammerne i bilag 2 
under arbejdsmiljøpolitik for en overordnet arbejdsmiljøpolitik.  
 
Drøft opbygningen og indholdet. Er der evt. andre emner i synes de burde have omtalt?  
Noter det i kommer frem til på flipover. 
 
 
I har ca. 10 – 15 minutter til opgaven. 
 
Efterfølgende vil opgaven blive taget op i plenum. 
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Eksempel 1: 
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Eksempel 2: 
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Bilag 1, Eksempel på ramme for en overordnet arbejdsmiljøpolitik 

Ramme for en arbejdsmiljøpolitik 

Nedenstående politik er et eksempel på en ramme for en overordnet arbejdsmiljøpolitik i en virksomhed. 
 
Arbejdsmiljøpolitik for X- virksomhed 

Formål: 

I virksomheden er hver medarbejder en vigtig ressource. Med denne arbejdsmiljøpolitik ønskes et grundlag 
for at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden, således at medarbejderne 
trives, og ingen bliver syge af arbejdet. 

Målsætninger 

 At alle ansatte kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 

 At forebygge at arbejdsmiljøet skaber nedslidning, arbejdsulykker og fravær 

 At sikre sunde arbejdspladser med fokus på nærvær, trivsel og udvikling 

 At virksomhedens tiltag med henblik på arbejdsmiljøet går videre, end hvad lovgivningen foreskriver og 
til stadighed forbedres 

 At arbejdsmiljøhensyn inddrages ved ændringer i arbejdets tilrettelæggelse 

 At arbejdsmiljøhensyn inddrages ved indkøb, ny- og ombygning  

 Arbejdsmiljøpolitikken skal underbygges af delpolitikker på relevante områder. 
Aktiviteter/Retningslinjer 

 Der skal være en løbende dialog mellem medarbejdere og ledelse om arbejdsmiljøet og forbedringer 
heraf 

 Den enkelte skal aktivt tage ansvar for sig selv og i samarbejde med andre bidrage til forbedringer i 
arbejdsmiljøet 

 Ledelsen er på deres respektive områder ansvarlige for gennemførelsen af arbejdsmiljøpolitikken 

 Alle ledere skal medvirke til stadigt at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne, 
og i det daglige selv være et eksempel til efterfølgelse 

 Virksomheden skal opretholde en velfungerende sikkerhedsorganisation, der aktivt medvirker til 
udformning og implementering af arbejdsmiljøpolitikken 

 Arbejdsmiljøet skal tænkes ind i alle aftaler og handlinger på arbejdspladsen 

 Der skal afholdes en årlig arbejdsmiljødrøftelse mellem ledelse og medarbejdere mht. optimering af 
arbejdsmiljøarbejdet 

 Medlemmer af SIO skal uddannes efter de gældende regler 

 APV'en skal til enhver tid være ajourført og fungere efter hensigten 

 Før indførelse af nye arbejdsprocesser, værktøjer, maskiner og produkter, hvor der kan rettes tvivl om 
de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, skal arbejdsmiljøorganisationen inddrages. APV'en skal 
opdateres i forbindelse hermed. Berørte medarbejdere orienteres om evt. risiko og sikkerhedsmæssige 
foranstaltninger og modtager instruktion ved behov 

 Arbejdsmiljøpolitikken gennemgås og revideres årligt. 
 
Tilbage til indhold 
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Bilag 2, Eksempel på ramme for en del arbejdsmiljøpolitik 
Ramme for nærværspolitik/sygefraværspolitik 

Nedenstående politik er et eksempel på en ramme for en politik om nærvær og fravær, hvor også emnet 
arbejdsfastholdelse er indeholdt.  
 
Politik for nærvær og sygefravær i X-virksomhed 

Formål 

Virksomheden prioriterer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og tilstræber gennem et interessant og 
udviklende arbejde, at det er attraktivt for den enkelte at være på arbejdspladsen, og at sygefravær 
forebygges. 
Hensigten med denne politik er følgende: 

 At sikre fastholdelse af medarbejdere og begrænse fravær 

 At fastholde vores gode og attraktive arbejdspladser 

 At sørge for god kontakt til sygemeldte medarbejdere 

 At tydeliggøre regler og procedurer i forbindelse med fravær 

 At skabe klarhed over hvordan sygefravær håndteres  
 

Målsætninger 

Med nærvær- og fraværspolitikken ønsker virksomheden, at 

 Bedre mulighederne for at leve op til virksomhedens sociale ansvar 

 Sikre en konstruktiv dialog om fravær 

 Få bedre mulighed for at finde individuelle løsninger til gavn for medarbejderen og virksomheden 

 Lette og fremskynde tilbagevenden til arbejdet 

 Give medarbejdere bedre mulighed for at overgå til andre arbejdsopgaver eller andet job fx fleksjob, 
skånejob eller lign. 

 Få bedre mulighed for at støtte medarbejdere i personlig krise 

 Fastholde medarbejdere længst muligt 

Aktiviteter / Retningslinjer 

 Gennem virksomhedens arbejdsmiljøpolitik og tilhørende underpolitikker tilstræbes det at forebygge 
fysiske og psykiske arbejdsmiljøpåvirkninger, og sikre trivsel og nærvær på arbejdspladsen. 

 Det respekteres, at medarbejdere, der er syge, ikke møder på arbejde. 

  

 Ved alvorlig sygdom har virksomheden et socialt ansvar til at støtte medarbejdere, der på grund af 
sygdom har langvarigt fravær, er ramt af alvorlig eller kritisk sygdom eller har hyppige fraværsperioder 
af kortere eller længere varighed. Det er en del af ledelsens sociale ansvar at være opmærksom på, at  

Tilbage til indhold 
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 et højere sygefravær end normalen hos en medarbejder kan være tegn på personlige problemer 
og/eller problemer på arbejdspladsen. 

 Fravær på grund af egen sygdom, barns 1. sygedag, graviditetsbetinget sygdom før barselsorlov eller 
tilskadekomst i tjenesten meldes til afdelingschefen så tidligt som muligt på 1. fraværsdag eller snarest 
muligt derefter. 

 Den sygemeldte medarbejder eller dennes afdelingschef kan på et hvilket som helst tidspunkt tage 
initiativ til en omsorgssamtale. Samtalen skal senest holdes, når medarbejderens sygefravær runder 20 
dage i de sidste 12 måneder. Det er afdelingschefens ansvar, at der inden denne frist har været holdt 
en omsorgssamtale. 

 Medarbejderen har ret til at tage en kollega, en pårørende eller anden person med til samtalen. 

 Omsorgssamtalen har til formål at få afklaret/drøftet årsagen til medarbejderens fravær, herunder evt. 
om det er arbejdsrelaterede eller personlige forhold, der ligger til grund for fraværet. Endvidere at 
fastlægge handleplan for det forventede fraværs- og sygdomsforløb og afdække mulighederne for 
individuelle løsningsforslag, så medarbejderen kan vende tilbage hurtigst muligt. Endelig at der ses på 
mulighederne for eventuelt at vende midlertidigt tilbage på nedsat tid (delvis raskmelding), varetage 
særlige opgaver og hvordan sygefraværet fremover kan nedbringes. 

 Samtalen er fortrolig, og det skal under samtalen aftales, om og hvorledes kolleger og andre i 
virksomheden skal orienteres. 

 Opfølgningssamtalen skal senest holdes, når medarbejderens sygefravær runder 40 dage indenfor de 
sidste 12 måneder. Den har til formål at gøre status og finde frem til konkrete løsninger, herunder 
tidspunkt for hvornår arbejdet senest skal genoptages, om arbejdet kan genoptages helt eller delvis, 
om der bør ske overgang til anden stilling i virksomheden, skånejob eller lign. Der kan eventuelt blive 
aftalt tidspunkt for en ny opfølgningssamtale. 

 Samtalen er fortrolig, og det skal under samtalen aftales, om og hvorledes kolleger og andre i 
virksomheden orienteres. 

 Virksomheden har indgået aftale med Y. Aftalen giver virksomheden mulighed for fx i forbindelse med 
opfølgningssamtalen at inddrage virksomhedskonsulent og herigennem tværfaglig ekspertise i form af 
fx. arbejdsmediciner, fysioterapeut og arbejdspsykolog samt rådgivning om mulighederne i 
lovgivningen. 
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Muskel- og Skeletbesvær (MSB) 

Indhold 
Definition af muskel- og skeletbesvær ..........................................................................................................137 

Lovgivning, Bekendtgørelse og vejledninger ................................................................................................137 

Manuel håndtering ..........................................................................................................................................138 

Unødige fysiske belastninger .........................................................................................................................143 

MSB i forhold til unge .....................................................................................................................................148 

Opgave 1 – MSB, opfyldning af varer på et lager ..........................................................................................149 

Opgave 2 – MSB, vurdering af løft .................................................................................................................150 

Opgave 3 – MSB, manuel håndtering .............................................................................................................152 

Bilag 1 – Kortlægning af rækkeafstand .........................................................................................................153 

Bilag 2 – Kortlægning af vrid ..........................................................................................................................154 
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Definition af muskel- og skeletbesvær 
Muskel- og skeletbesvær også kaldet MSB dækker over mange forskellige sygdomme og tilstande. Hyppigst er 

der tale om grupper af sygdomstegn, som ofte forekommer sammen og som ikke er synlige for det blotte øje fx 

smerter, ondt i…, ømhed, ubehag, der typisk er forekommende i: 

 Skulder og nakke 

 Ryg eller lænd 

 Arme og hænder 

 Ben og knæ 

 Hofte 

Kort sagt, det er gener og symptomer fra muskler, sener, knogler og led.  

 

Lovgivning, Bekendtgørelse og vejledninger 
 
Bekendtgørelse: 
Lov. Nr. 1048 – 26. oktober 2005 med senere ændringer § 32, stk. 1 (Link) 

Bek. Nr. 395 – 24. juni 1986 – Arbejdets udførelse § 2, § 6, stk. 2 (Link) 

Bek. Nr. 399 – 24. juni 1986 – Arbejdsstedets indretning § 34, stk. 1 (Link) 

Vejledninger: 
At-vejledning D.3.1, vejledning om hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om manuel håndtering15 

(Link) 

At-meddelelse nr. 4.05.3, hvordan man vurderer risikoen ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og 

arbejdsbevægelser samt, om hvordan de kan imødegås eller helt undgås (Link) 

At-vejledning D.3.2 oplyser om reglerne for ensidigt, belastende arbejde (EBA) og vejleder om, hvordan man 

kan undgå risikoen for helbredsforringelse som følge af EBA. Ensidigt, gentaget arbejde (EBA) er en delmængde 

af EBA (Link) 

Se også app’en: Tjek dine løft 
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 At-vejledninger relaterer sig til den danske arbejdsmiljølovgivning, men ses som god arbejdsmiljøpraksis til efterlevelse 
af den grønlandske arbejdsmiljølovgivning. 

http://at.gl/da/regler/love/sam-lov-om-arbejdsmiljoe
http://at.gl/da/regler/bekendtgoerelser/395-arbejdets-udfoerelse
http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/399-Arbejdsstedets-indretning.aspx
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/d-3-1-loft-traek-og-skub.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/4-05-3-vurdering-af-arbejdsstillinger.aspx
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/d-3-2-ensidigt-belast-og-ensid-gentaget-arbejde.aspx
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/loeft-traek-skub/tjek-dine-loft.aspx
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Væsentlige uddrag- Bekendtgørelse nr. 395 – 24. juni 1986 – Arbejdets udførelse 
§ 2. Manuel transport skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Byrdens vægt, form og 

overflade samt dens placering før og efter transporten og det antal gange, byrden flyttes, skal afpasses således, 

at den manuelle transport ikke medførerfare for sikkerhed og sundhed. Egnede tekniske hjælpemidler skal 

bruges, når det er hensigtsmæssigt. 

§ 6, stk. 2. Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås. 

Belastningen under arbejdet skal være så lille, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, 

og fastsatte grænser skal overholdes. 

Manuel håndtering 
De mest almindelige former for manuel håndtering og som helt eller delvist udføres med muskelkraft fx: 

 Træk og skub 

 Løft  

 Bæring 

Manuel håndtering ses i stort set alle brancher og omfatter alle former for flytning af byrder. Det drejer sig om 

fx løft, vipning, bæring, støtte, træk, skub, læsning og sortering. Manuel håndtering kan udføres af én person 

eller af flere personer i fællesskab. Er der tale om flere personer, der sammen manuelt håndterer en byrde, 

rettes opmærksomheden på afsnittet vedr. Vurdering af løft under Løft, træk og skub.  

Løft, træk, skub og anden manuel håndtering er årsag til de fleste skader på bevægeapparatet16. Skaderne kan 

være ulykker, løfteskader eller nedslidningsskader, der opstår efter længere tids arbejde med manuel 

håndtering.  

Belastninger som følge af løft, træk og skub kan reduceres ved at tage højde for arbejdsopgaverne i den 

generelle planlægning af arbejdet og ved at bruge egnede tekniske hjælpemidler, som kan reducere 

belastningen for medarbejderen. 

Træk og skub 
Forskellige kørende tekniske hjælpemidler er normalt en hensigtsmæssig foranstaltning over for løft og bæring 

af tunge og/eller mange byrder. Kørsel med tekniske hjælpemidler fx i transportbranchen, i bygge- og 

anlægsbranchen, samt inden for pleje- og omsorgsbranchen. 

Træk og skub forekommer hyppigst i følgende situationer: 

 Som start på et løft, hvor byrden trækkes frem.  

 Ved flytning af en genstand fx møbler, samt vipning af tønder. 

 Ved slæbning/glidning af en byrde hen ad underlaget. 

Tilbage til indhold 
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 Bevægeapparat refererer til noget, der har at gøre med musklerne og skelettet. Det omfatter muskler, knogler, led, sener, bursa og ledbånd. 
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Belastningen i disse situationer afhænger ikke kun af emnernes vægt, men også af friktionen med underlaget 

og eventuelt af spændingen/friktionen mellem emnerne. 

Man kan som tommelfingerregel sige, i vurdering af om det der trækkes og skubbes er for tungt, at ligger man 

vandret i luften, så er byrden for tung. 

 

Træk og skub er manuel håndtering og skal vurderes i forhold til risikoen for helbredsskadelige belastninger. 

Løft 
Ved løft forstås håndtering af en byrde, så byrden helt eller delvist slipper underlaget. Løft kan foregå opad, 

nedad og i andre retninger. Et løft består altid af en optagning og en afsætning. 

Hvorvidt et løft betragtes som sundhedsskadeligt, afhænger i første omgang af byrdens vægt og den 

rækkeafstand, hvori løftet udføres.  

I Model 1 nedenfor, ses en person, der løfter en byrde. Rækkeafstanden (R), er den vandrette afstand mellem 

byrdens tyngdelinje og personens lænderyg.   

Tyngdelinjen, er de to lodrette linjer, der går ned gennem, dels personen og dels byrdens tyngdepunkt.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 1, rækkeafstand. Eksempel på rækkeafstand sv.t. ¾ arms afstandDet er den største rækkeafstand 

under løftet, der skal bruges ved vurdering af et løft17.  
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 Se evt. Bilag 1: Kortlægning af rækkeafstand. 
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Model 2 nedenfor angiver retningslinjer for, hvornår belastningen af et løft anses for at være 

sundhedsskadeligt, og at der dermed skal træffes foranstaltninger fx i brug af tekniske hjælpemidler. Den 

største rækkeafstand ses oftest i starten af et løft (optagning) eller ved afslutningen af løftet (frasætning). 

Der skelnes mellem tre rækkeafstande:  

Løft tæt på kroppen – forekommer sjældent. Med mindre der bruges bæreseler eller andre hjælpemidler. 

Løft i underarmsafstand – ca. 30. cm  

Løft i ¾ -armsafstand – ca. 45 cm. 

Løft der foregår i længere rækkeafstand fra ryggen end ¾-armsafstand fx strakt arm, er ikke omfattet af 

skemaet.  Sådanne løft vil normalt indebære risiko for sundhedsskader og bør altid vurderes særskilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 2. Vurderingsskema 
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Rødt område: Løft i dette område anses for at være sundhedsskadeligt. Der skal umiddelbart træffes 

foranstaltninger for at imødegå risikoen. 

Gult område: ved løft i det gule område, skal der foretages en vurdering af de øvrige faktorer, der kan forværre 

belastningen. Faktorerne inddeles i fire hovedgrupper: 

 Byrdens beskaffenhed, 

 Den fysiske anstrengelse 

 Arbejdsstedets beskaffenhed 

 Arbejdsforhold i øvrigt 

Eksempel på vurdering af løft i gult område 

Kassen med sodavand vejer ca. 10 kg., idet kassen ikke er fyldt helt op. 

Byrdens beskaffenhed – byrden er en kasse 

med håndtag. 

Den fysiske anstrengelse – det er noget 

anstrengende for den ansatte, der løfter. Løft 

og placering af kassen kan ikke foregå uden 

vrid og asymmetri af lænderyg, knæ og 

skuldre. 

Arbejdsstedets beskaffenhed – kassen med 

sodavand skal placeres på en hylde i en reol. 

Pladsen er trang på grund af, at kasserne med 

sodavand er stablet meget tæt. 

Arbejdsforhold i øvrigt – Her skal man være 

opmærksom på, hvordan adgangsvejen 

generelt er på lageret. Er der trangt i hele 

lokalet på grund af mange varer på for lidt plads? Ligger der pap, paller, plastik eller andet på gulvet? Evt. 

trapper, den ansatte skal forcere, for at komme frem til sodavandene? 

 

I den øverste del af det gule område er løftet kun acceptabelt, hvis det udføres under optimale forhold. Det vil 
sige, at hele løftet foregår: 

 midt foran kroppen, mellem midtlår- og albuehøjde, 

 at byrden er beregnet til håndtering, 

 så der er mindst to minutter mellem løftene, 

 så der ikke samtidig udføres bæring, dvs. løftet under gang ikke overstiger 2 meter, 

 med stabilt fodfæste, 

 i et passende klima. 
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I den midterste del af det gule område er antallet og graden af forværrende faktorer (se neden for)afgørende 

for, om løftet kan være sundhedsskadeligt. 

Ligger belastningen ved løftet i nærheden af det grønne område, skal der normalt være flere forværrende 

faktorer til stede, før løftet betragtes som sundhedsskadeligt. 

Grønt område: Løft i dette område er normalt ikke sundhedsskadelige på grund af vægt og rækkeafstand. 

Der kan dog være andre faktorer, som gør, at arbejdet kan være sundhedsskadeligt. Fx dårlige arbejdsstillinger 

og høj løfte frekvens.  

Forværrende faktorer 

Et løft kan godt være belastende, selv om byrden ikke vejer ret meget. Det gælder især hvis der løftes: 

 i belastende arbejdsstillinger 

 med vrid18 og asymmetri19 - fx en-hånds-løft  

 med foroverbøjning af ryg 

 over skulderhøjde og under knæhøjde 

 under snævre pladsforhold 

 på ujævnt og glat underlag  

 på stiger og trapper 

Flere personers løft 
Tunge byrder, der ikke kan håndteres med tekniske hjælpemidler, kan evt. løftes af flere personer. Når flere 

løfter sammen, stiger risikoen for uventede belastninger, hvis byrden smutter for en af dem, der løfter. Derfor 

må den enkelte ikke løfte mere end ca. 70 % af vægtgrænsen for et enkeltmandsløft i rød/gul/grønne område – 

se Model 2. 

Fx To mand løfter 60 kg i underarms afstand. 70 % af 60 kg. = 0,70 x 60 = 42 kg. I henhold til det 

røde/gule/grønne skema, må én person løfte op til 30 kg i underarms afstand.  

Det vil sige, at løfter to mand en byrde på 60 kg i underarms afstand er det for tung en byrde.  

 
 
 
 
 
Tilbage til indhold  
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 Se evt. Bilag 2 – Kortlægning af vrid 
19

 Asymmetri betyder at to halvdele er forskellige med hensyn til form, størrelse eller sammensætning; mangel på symmetri. Dvs. når man løfter en 

byrde i den ene hånd og ikke i den anden, kommer der et skævt træk i kroppen. 
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Bæring  
Bæring af en byrde, bør så vidt det er muligt undgås. Når en byrde bæres arbejder musklerne statisk og 

kredsløbet belastes. Det er derfor afgørende for helbredsrisikoen, at vurdere, hvor lang tid der bæres og 

hvordan arbejdsstillingen er.  

Når en byrde bæres under gang – det vil sige over en afstand på mere end ca. to meter - kan Model 2 ikke 

benyttes direkte ved vurderingen af belastningen.  Grænsen mellem rødt og gult område vil se således ud: 

Tæt ved kroppen: ca. 20 kg. 

I underarmes afstand: ca. 12 kg. 

I ¾ arms afstand: ca. 6 kg. 

De vejledende vægtgrænser forudsætter, at følgende faktorer ikke forværrer belastningen: 

 Transportvejens længde og beskaffenhed 

 Trapper, der øger risikoen for uventede belastninger, hvis man fx snubler 

Desuden er det vigtigt at holde sig for øje, at et almindeligt trappetrin på transportvejen sidestilles med en 

bæreafstand på ca. en meter. 

Unødige fysiske belastninger 
Herunder hører bl.a.: 

 Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger- og/eller bevægelser 

 Ensidigt, belastende arbejde (EBA) 

 Ensidigt, gentaget arbejde (EGA) – se grønt område 

I henhold til arbejdsmiljølovgivningen skal arbejde med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller 

arbejdsbevægelser undgås. Også hvis det skyldes dårlig indretning af arbejdspladsen fx: 

 Bordhøjden passer ikke til medarbejderen 

 Manglende benplads 

 Stort arbejdsområde for armene 

I Model 3 neden for, tages der udgangspunkt i den af de fire stillinger – stående/gående, siddende, 

hugsiddende/knælende/knæliggende, liggende - den konkrete arbejdsopgave udføres i. Det er afgørende for 

vurderingen, hvor ofte og hvor længe ad gangen, der arbejdes i arbejdsstillingerne og med 

arbejdsbevægelserne. 
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Arbejdsopgaven er klassificeret20 i forhold til rødt -, gult- og grønt område. 

Rødt område: uacceptabel belastning.  

Gult område: arbejdsopgaven skal vurderes nærmere. Det afgørende er varighed, grad af fastlåsning samt 

belastningskombinationer fx løft i belastende arbejdsstillinger,  

Grønt område: her foregår arbejdet i acceptable stillinger og bevægelser. Det er kun hvis den ansatte har gener 

af arbejdet, at situationen skal vurderes nærmere i forhold til den konkrete person og arbejdsbelastningen. 

Der kan være andre faktorer, der gør at arbejdet kan være sundhedsskadeligt. Det er fx  

 Dårlige arbejdsstillinger 

 Høj løftefrekvens 

 Stor samlet fysiologisk belastning 

Ved gentagne løft i det grønne område jf. Model 2, vil det være relevant at bruge nedenstående model i 

vurderingen af fx ensidig, gentaget arbejde (EGA), samt i vurdering af arbejdsstillinger- og bevægelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tilbage til indhold  

                                                           
20

 Klassificeret betyder ”opdelt”, ”inddelt” 
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Model 3: Vurdering af arbejdsstillinger- og bevægelser 

Arbejdsstilling Rød Gul Grøn 

SIDDENDE 

Nakke - meget og 

langvarigt bøjet 

eller vredet  

- fastlåst med 

synskrav 

- periodevis 

fastlåst 

- mest i 

midterstilling  

- fri 

bevægemulighed 

Ryg - meget og 

langvarigt bøjet 

eller vredet  

- ofte eller 

længe fastlåst 

- bøjet/vredet i 

perioder 

- fri 

bevægemulighed  

- hensigtsmæssigt 

ryglæn 

Arme - løftede, 

arbejder i/over 

skulderhøjde 

eller mere end 

1/2 arms afstand 

fra kroppen, ofte 

eller i lange 

perioder 

- løftede i 

perioder 

- arbejdshøjde og 

rækkeområde 

tilpasset 

arbejdsopgaven og 

personen 

Ben - mangler 

benplads  

- langvarigt 

fastlåst 

- hyppig 

pedalbetjening 

- begrænset 

benplads  

- pedalbetjening 

- fri benplads  

- sjælden 

pedalbetjening 

STÅENDE/GÅENDE 

Nakke - meget og 

langvarigt bøjet 

eller vredet  

- fastlåst med 

synskrav 

- periodevis 

fastlåst 

- mest i opret 

stilling - fri 

bevægemulighed 

Ryg - meget og 

langvarigt bøjet 

eller vredet  

- ofte eller 

længe fastlåst 

- bøjet/vredet i 

perioder 

- mest i opret 

stilling  

- fri 

bevægemulighed 
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Arme - løftede, 

arbejder i/over 

skulderhøjde 

eller i mere end 

3/4 arms 

afstand fra 

kroppen, ofte 

eller i lange 

perioder 

- løftede i 

perioder 

- arbejdshøjde og 

rækkeområde 

tilpasset 

arbejdsopgaven 

og personen 

Ben - mangler plads  

- ustabilt, glat 

eller ujævnt 

underlag 

- langvarigt 

fastlåst 

- hyppig 

pedalbetjening 

- begrænset 

plads  

- dårligt 

underlag 

- periodevis 

fastlåst 

- pedalbetjening 

- god plads  

- jævnt og stabilt 

underlag 

 

- fri 

bevægemulighed 

 

- sjælden 

pedalbetjening 

HUGSIDDENDE/KNÆLENDE/KNÆLIGGENDE 

 - længe ad 

gangen i en 

væsentlig del af 

arbejdsdagen  

- hårdt eller 

ujævnt underlag 

- periodevis 

forekommende 

- sjældent og 

kortvarigt 

forekommende 

LIGGENDE 
 

- længe ad 

gangen i en 

væsentlig del af 

arbejdsdagen  

- hårdt eller 

ujævnt underlag 

- konstant 

løftede arme 

uden armstøtte 

- periodevis 

forekommende 

- sjældent og 

kortvarigt 

forekommende 
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Ensidigt, belastende arbejde (EBA) 

Ensidigt, belastende arbejde er et begreb, der dækker flere former for arbejde, fx: 

 Ensidigt, gentaget arbejde   

 Statisk holde- og bærearbejde   

 Arbejde i fastlåste arbejdsstillinger   

 Monotont overvågningsarbejde   

 Opmærksomheds-, koncentrations-, syns- og hørekrævende arbejde 

Hvis EBA udføres en stor del af dagen, kan det udgøre en helbredsrisiko. EBA knytter sig til både fysiske og 

psykiske påvirkninger i arbejdsmiljøet, og derfor skal virksomheden vurdere arbejdet. Man skal se på alle 

aspekter af arbejdet, som omfatter fysiske påvirkninger, ergonomiske og psykosociale arbejdsforhold, 

teknologien og organiseringen af arbejdet. 

Det skal tilstræbes, at ensidigt, belastende arbejde, som medfører fare for fysisk eller psykisk 

helbredsforringelse på kort eller langt sigt, undgås eller begrænses, når man udfører arbejdet. Det skal også 

tilstræbes, at arbejdstempoet ikke medfører fare for fysisk eller psykisk forringelse af helbredet på kort eller 

langt sigt. 

 

Ensidigt, gentaget arbejde (EGA) 

EGA hører ind under begrebet ensidigt, belastende arbejde. Det kaldes EGA, når arbejdet indeholder ensartede 

bevægelser, der gentages med stor hyppighed en væsentlig del af arbejdsdagen. 

Der skelnes mellem højrepetitivt og lavrepetitivt EGA. 

Ved højrepetitivt arbejde forstås det arbejde, hvor den enkelte arbejdsproces (cyklustiden) varer mindre end 

30 sekunder, eller hvor de ensartede bevægelser gentages mere end 50 procent af tiden for den enkelte 

arbejdsproces.  

Ved lavrepetitivt arbejde forstås arbejde, hvor den enkelte arbejdsproces er mellem 30 sekunder og 5 minutter 

lang, eller hvor de ensartede bevægelser gentages mindre end 10 procent af tiden for den enkelte 

arbejdsproces. 

Ud over at vurdere om arbejdet er høj- eller lavrepetitivt, skal man vurdere, om der er forværrende faktorer, 
der kan øge den fysiske eller psykiske belastning. Forværrende faktorer kan fx være, hvis der:  

 skal anvendes kraft, for eksempel ved at bruge håndværktøj 

 er uhensigtsmæssige arbejdsstillinger 

 er høje krav til opmærksomhed, koncentration, syn eller hørelse 

 er ringe muligheder for at påvirke arbejdet 

EGA, der udføres mere end halvdelen af arbejdsdagen eller tre til fire timer dagligt, skal kortlægges og 

vurderes. 
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MSB i forhold til unge  
Der gælder særlige regler og retningslinjer for manuel håndtering, der udføres af unge medarbejdere under 18 

år, der ikke må udsættes for fysiske belastninger, der er skadelige for deres sundhed og/eller udvikling.  

Link til afsnittet: Unges arbejde  
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Opgave 1 – MSB, opfyldning af varer på et lager 
Opgave 1: I virksomheden har I fået ansat en ny medarbejder, der skal instrueres i at fylde varer på hylder og 

på paller på lageret. 

Hvad skal den nye medarbejder være opmærksom på i forbindelse med opfyldning af varer på hylder i reol, 

samt opfyldning af varer på paller? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan vil I som sikkerhedsgruppe sikre jer, at den nye medarbejder instrueres i at udføre arbejdet 

hensigtsmæssigt og uden fare for medarbejdernes sikkerhed og sundhed? 
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Opgave 2 – MSB, vurdering af løft 
Opgave 2: På bygge- og anlægspladsen skal håndværkerne til at støbe cement til gulvet i hal 2. Én af 

medarbejderne er i gang med at løfte sækkene med gulvspartelmasse fra en palle til en anden.  

Sækkene er stablet på paller, to sække ved siden af hinanden, op til 165 cm. over gulvet. Én sæk vejer 25 kg.  og 

har målene 33,6 x 45 x 10 cm. 

Du, som medlem af sikkerhedsgruppen, kommer forbi og ser medarbejderen i nedenstående position jf. foto. 

Hvad er din vurdering af løftet? 

Er løftet lovligt ud fra arbejdsmiljøloven? Hvis nej, hvorfor ikke? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skal der, udover sækkenes vægt, tages højde for af forværrende faktorer? 
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Er løftet ikke lovligt, hvad skal der til, for at løft af sækkene kan blive lovligt? 
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Opgave 3 – MSB, manuel håndtering 
Opgave 3: Film-klip fra Bent E som VVS-montør https://www.youtube.com/watch?v=5bdkRymZeao  

Er der tale om løft af wc eller bæring, og hvorfor det ene frem for det andet? 

 

 

 

 

Hvor mange meter gælder trappen for? 

 

 

 

Må vvs-montøren foretage den form for håndtering, hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 

 

 

Er der andre muligheder for at få wc-et op i en etageopgang end ved manuelt håndtering? Hvis ja, hvordan? 
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Bilag 1 – Kortlægning af rækkeafstand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tilbage til indhold 
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Bilag 2 – Kortlægning af vrid 

 

Kortlægning af vrid 

Det kan være svært at se, hvor meget der vrides. Som tommelfingerregel kan man bestemme vriddet ved at se 

på vinklen mellem fødderne-, knæene- og næsens retning, eller byrdens retning.  

Skal en byrde flyttes i en vinkel af 90 grader eller mere, er det ikke givet, at der reelt forekommer så stort et 

vrid. Det afhænger af, hvor meget fødderne flyttes under løftet. Jo bedre man er til at flytte fødderne, desto 

mindre vrid vil der typisk forekomme. 

 

Observer løftet i en bestemt periode/cyklus og kortlæg det største vrid, der ses under løftet. 

 

Man kan også bede, den der udfører løftet, om at ”fryse” i det øjeblik, det største vrid forekommer, og derud 

fra bestemme, hvor mange grader der vrides.  

Vend evt. figuren sådan som personen står, så bliver det lettere at se vriddet. 

 
 
Tilbage til indhold 
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Unges arbejde 

Indhold 
Lovgivning, Bekendtgørelse og vejledninger ................................................................................................156 

Unges arbejde – generelle bestemmelser .....................................................................................................156 
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Bilag 1 – Sikkerhedsdatablad .........................................................................................................................166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tilbage til hovedindhold 
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Lovgivning, Bekendtgørelse og vejledninger 
Bekendtgørelse 
Bek. nr. 1347 af 15. december 2005, Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland (Link) 
 
Lovgivning omkring AT bek. nr. 1347 af 15. december 2005 ” Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland” 
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter beskæftigelse af unge under 18 år ved arbejde for en arbejdsgiver, jf. lov om 
arbejdsmiljø § 45 d, herunder arbejde i arbejdsgiverens private husholdning og arbejde i familievirksomheder, 
dvs. arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden. 
 
Vejledninger: 
At-vejledning E.0.1-1, vejledning om hvad 13-14 årige og ældre unge, der stadig er undervisningspligtige må 
arbejde med i fritiden21. (Link) 
 

Unges arbejde – generelle bestemmelser 
Unge under 18 år, generelle bestemmelser for beskæftigelse 
Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler, som gælder for alle andre, der er i et 
ansættelsesforhold. Derudover gælder der særlige regler for unge under 18 år, der er beskrevet i 
bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland. 
 
Opdelingen af de unges arbejde i tre hovedkategorier: 

 Børn under 13 år: 
o Denne gruppe må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver22. 

 

 Unge, der er fyldt 13 år eller som er omfattet af undervisningspligten: 
o Denne gruppe må kun udføre særlige arbejdsopgaver, f.eks. budtjenester og lettere rengøring.  
o Disse unge må ikke arbejde med maskiner og farlige kemikalier. 

 

 Unge over 15, som ikke er omfattet af undervisningspligten: 
o Denne gruppe må udføre de fleste opgaver med undtagelse af opgaver nævnt i bilag 6 i 

bekendtgørelsen, som eks. støj og vibrationer der kan bringe deres sundhed i fare. 

 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold  

                                                           
21

 AT-vejledninger relaterer sig til den danske arbejdsmiljølovgivning, men ses som god arbejdsmiljøpraksis til efterlevelse af den grønlandske 

arbejdsmiljølovgivning. 
22 Er barnet under 13 år, skal politiet give tilladelse til arbejdsgiveren for at denne kan ansætte bør under 13 år.  

 

http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/1347-Unges-arbejde.aspx
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/u/e-0-1-undervisningspligtige-unges-arbejde.aspx
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Undtagelser 
Arbejde, der udføres af unge, som er fyldt 15 år, og er et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende 
uddannelse er undtaget fra forbuddene i bekendtgørelsen ved arbejde med: (i det omfang dette er nødvendigt for den 

konkrete uddannelses gennemførelse) 

o Tekniske hjælpemidler, se eksempler i bilag 1. 
o Stoffer og materialer, se eksempler i bilag 4. 
o Minedrift. 
o Arbejder nævnt i bilag 6. 

Omfang af antal dage og timer m.m. unge må arbejde 
  Unge mellem 13 og 14 år Unge mellem 15 og 17 år og stadig 

er undervisningspligtige 
Unge mellem 15 og 17 år og ikke er 

undervisningspligtige 
Skoledag 
  

2 timer om dagen 2 timer om dagen 8 timer om dagen  

Skolefridag 
  

7 timer om dagen  

(samlet arbejdstid) 8 timer om dagen
1

   

(samlet arbejdstid ) 
8 timer om dagen  

(samlet arbejdstid ) 

Skoleuge 
  

12 timer om ugen 12 timer om ugen 40 timer om ugen 

Skolefri uge 
  

35 timer om ugen 40 timer om ugen 40 timer om ugen 

Pause
1 

  
Min. 30 min., hvis arbejdsdagen er 

over 4,5 timer. 
Min. 30 min., hvis arbejdsdagen er 

over 4,5 timer. 
Min. 30 min., hvis arbejdsdagen er 

over 4,5 timer 
Hvileperiode 
  

Min. 14 timer i døgnet Min. 14 timer i døgnet Min. 12 timer 

Aften- og 

natarbejde 
  

Må ikke arbejde i perioden kl. 20.00 

til 06.00 
Må ikke arbejde i perioden kl. 20.00 til 

06.00 
Må ikke arbejde i perioden kl. 20.00 

til 06.00, med undtagelse af
2 

Fridøgn 
  

2 sammenhængende døgn om 

ugen
3 

2 sammenhængende døgn om ugen 2 sammenhængende døgn om ugen
3

  

Ferie  
  

Så vidt muligt en hel arbejdsfri 

periode i løbet af 

skolesommerferien 

Så vidt muligt en hel arbejdsfri periode 

i løbet af skolesommerferien 
Ikke umiddelbart omtalt i bkg. 

• [1] Bortset fra denne pause skal den daglige arbejdstid ligge 
samlet, hvis den er 7 timer (13-14 årige) og 8 timer (15 og 
opefter) eller derover. 

• [2] Fra kl. 04.00: - jagt og fangst/ værksteder ifm. konditorier, 
brød- og kagebagerier/ staldarbejde inden for landbrug. 
- Indtil kl. 22.00: kontorer/butikker/servicestationer og 

lign. 
- Indtil kl. 24.00: teatre/biografer/cirkus/koncertsteder 

og lign. underholdning, må unge assistere ved 
forestillingers afholdelse. 

- Indtil kl. 24.00: restauranter/hoteller/grillbarer og lign. 
• [3] Hvis muligt skal det ene døgn lægges op af en søndag, og 

ellers i forbindelse med en daglig hvileperiode, normalt 
omfatte søndagen. 

Tilbage til indhold 

 
 
 
 

 
 

 

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/unge/unges-arbejdstid-hviletid-og-fridogn.aspx
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Krav ved unges alene arbejde 

Unge må ikke arbejde alene:  

 Ved arbejde der indebærer en særlig risiko for vold. 

 I butikkers åbningstid, hvis butikken ligger i et isoleret område uden almindelig færdsel. 

 I bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobutikker, netcaféer, servicestationer, butikker eller lignende:  
 

o På hverdage kl. 18.00 - 06.00 
o I weekend/helligdage kl. 14.00 - 

06.00 
 
 
 

 
 
Unge må gerne arbejde alene eller sammen med andre unge: I storcenter med sikkerhedsvagter der foretager 
hyppige patruljeringer eller overvågning, der sikrer hurtig hjælp. 

 På hverdage kl. 18.00 - 20.00 

 I weekend/helligdage kl. 14.00 - 20.00 

Formålet med reglerne 
Formålet med reglerne for unge under 18 år er, at give de unge en særlig beskyttelse mod uhensigtsmæssige 
belastninger.  
Unge er udsat for flere arbejdsskader end andre. Hårdt fysisk arbejde er f.eks. en hårdere belastning rent 
kropsligt for en ung medarbejder end for en ældre. 
Ofte har de unge ikke nogen særlig erhvervserfaring, hvilket medfører en øget risiko for arbejdsulykker. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tilbage til indhold  

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/unge/unges-alenearbejde.aspx
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Arbejdsgiverens forpligtigelser if. med unges arbejde 

Væsentlige uddrag af bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland  

§ 4. Ved enhver beskæftigelse af unge, som er under 18 år, skal der, ved valg af arbejdsopgaver og ved 
arbejdets tilrettelæggelse, drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt. 

§ 6. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge får grundig oplæring og instruktion, således at arbejdet kan 

udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal herunder gøre de unge bekendt 

med de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed. 

Stk. 3. Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i 

arbejdets art. Tilsynet skal tilpasses arbejdets art. 

§ 7. Arbejdsgiveren skal inddrage medarbejderne og sikkerhedsorganisationen, i det omfang denne findes, i 
planlægning, gennemførelse og kontrol af sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold vedrørende de unges 
arbejde. 

 

Oplæring/instruktion 

Som arbejdsgiver har man en særlig pligt til at 
instruere grundigt, når man har unge under 18 år til at 
arbejde for sig.  

Arbejdsstedet skal derfor sørge for at den unge får 
en grundig oplæring og instruktion, og der skal 
løbende følges op på denne instruktion. Der er 
mange ulykker som sker tidligt i 
ansættelsesforholdet, og det er derfor vigtigt at give 
en grundig oplæring og introduktion af unge 
medarbejdere, både når det gælder arbejdsopgaver 
og sikkerhedsregler. 

Det er arbejdsgiveren, der skal vurdere, om de unge 
er i stand til at udføre arbejdet sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det skal sikres, 
at de unge er under effektivt tilsyn af en person, der 
er fyldt 18 år og har et godt kendskab til det 
arbejde, de udfører. Det kan derfor være en god ide 
at knytte en ældre erfaren medarbejder til den 
unge. 

 

 

Tjeklister kan med fordel anvendes til instruktion 

 
 
 
Tilbage til indhold 
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Underretningspligt 

Arbejdsgiveren skal ved beskæftigelse af unge der er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten 

give forældrene besked om ansættelsen. Forældrene skal bl.a. have oplysninger om arbejdstidens længde og 

om eventuel risiko for ulykker og sundhedsskader. Beskeden til de unges forældre eller værger kan enten gives 

skriftligt, via telefonen eller personligt.  

 

Unges arbejde med løft, bæring, skub og træk  
Unges arbejdsopgaver skal tilrettelægges, så der tages hensyn til de unges manglende erfaring, manglende 
bevidsthed om risici og til, at de unge endnu ikke er fuldt udviklede. 

Løft 
Unge som er 13-15 år eller som er omfattet af undervisningspligten, må udelukkende beskæftiges med lettere 

arbejde. Der gælder lidt lempeligere regler for de 15-18 årige (se Model 1 nedenfor). 

 
Model 1 

 13-15 årige, eller undervisningspligtige 16 – 18 årige 

Løft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettere arbejde inden for landbrug fx fåreholdersteder, 
udmugning og pasning af mindre husdyr. 
 
Lettere arbejde med fx modtagelse, sortering, optælling i 
butikker og supermarkeder. 
 
Lettere ekspedition i mindre forretninger fx kiosker. 
 
Lettere rengøring, oprydning og borddækning. 
 
Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning. 
 
Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling. 
 
Lettere manuelt arbejde fx ilægning i poser, kuverter og 
æsker. 
 
Lettere budtjeneste fx internt piccoloarbejde, og 
udbringning af aviser og reklamer. 
 
Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker. 
 
Lettere arbejde inden for jagt og fangst. 

Ved løft af tunge byrder, må der 
tages særligt hensyn til den unges 
alder, køn og fysik, at løftet 
foretages tæt ved kroppen, og at 
byrdevægten i videst muligt 
omfang ikke overstiger 12 kg.  
 
Der skal være optimale 
løfteforhold, det vil sige når løftet 
foregår: 

 midtfor og tæt på 
kroppen 

 mellem midt på lårene 
og albuehøjde 

 uden vrid og bøj i ryggen 

 med et godt greb i 
byrden 

 står sikkert 
 
Under tilsvarende hensyn skal det 
i enkelttilfælde tilstræbes, at der 
ikke foretages løft af byrder op til 
25 kg.  
 

Bæring  Hvis byrden bæres over afstand, 
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skal der ske en forholdsmæssig 
reduktion i byrdevægten. 

Skub og 
træk 

 Hvis unge manuelt udfører skub 
eller træk, må der tages særligt 
hensyn til den unges alder, køn 
og fysik, og det skal sikres, at den 
samlede belastning ikke udgør en 
sikkerheds- og sundhedsmæssig 
risiko, og arbejdet skal foregå 
således, at den kraft, der skal 
præsteres ved igangsætning eller 
transport er lav. 

Bæring 
Generelt bør bæring af byrder undgås. I stedet bør tekniske hjælpemidler anvendes, fx rullebord, sækkevogn, 
palleløfter. 
Bæres en byrde, bør den ikke bæres mere end ca. 2 meter. 
 
Træk og skub 
Træk og skub af palleløfter, rullepaller, postomdelingsvogne og lignende skal kunne foregå ubesværet. Unge 
bør ikke transportere last over ca. 250 kg. på en palleløfter. 
 
Ligeledes bør unge ikke skubbe/trække mere end 10 kundevogne af gangen ved vandret og jævnt underlag. 
Ved fx skrånende- og ujævnt underlag, dårlig vedligeholdte hjul på kundevogne, skal vægten sænkes. 

Unges arbejde med maskiner, stoffer og materialer 
Maskiner og tekniske hjælpemidler 
Unge under 18 år må: 

 Arbejde med afskærmede maskiner således, at der ikke under brug er mulighed for kontakt med de 
bevægelige dele. 

 Fylde og starte affalds- og pappresser under forudsætning af, at de ikke kan komme i kontakt med 
bevægelige dele. 

 
Unge under 18 år må eksempelvis ikke: 

 Arbejde med farlige maskiner som f.eks. slibemaskiner og svejseanlæg. 

 Køre en gaffeltruck eller gaffelstabler. 

 Betjene kraner, mobile personløftere og arbejdsplatforme. 
 
Stoffer samt materialer  
Unge under 18 år må arbejde med ufarlige stoffer og materialer. Det betyder, at de unge som hovedregel ikke 
må arbejde med faremærkede produkter. De unge må ikke arbejde i lokaler, hvor der er risiko for, at de 
udsættes for andre medarbejders brug af disse stoffer og materialer. 
 
Tilbage til indhold 
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Opgave 1 – Unges arbejde 

Opgave 1: Arbejdsgiveren skal inddrage sikkerhedsorganisationen i planlægning, gennemførelse og kontrol af 
sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold vedrørende de unges arbejde. I skal derfor i grupper af to forestille 
jer at I udgør en sikkerhedsgruppe, hvor dagligvare butikkens planlægger gerne vil drøfte butikkens unge 
arbejders arbejdsforhold. Nedenstående er beskrevet den unges arbejdstider m.m., som I skal tage 
udgangspunkt i. 

Case: 
Virksomheden AT er en dagligvare butik, der er beliggende i Sisimiut på en beliggenhed i udkanten af byen ved 

den tidligere Heliport. De har følgende åbningstider: 

 Hverdage 10 - 22. Lørdag 10 - 20, søndag 10 - 17. 
 

De har fornylig ansat en ungearbejder på 16 år, som er skolepligtig. Nu vil dagligvare butikkens 
arbejdsplanlægger, gerne inddrage sikkerhedsgruppen i forbindelse med de arbejdsopgaver og arbejdstider, 
han vil pålægge den unge. Han har udarbejdet et oplæg til sikkerhedsgruppen med de opgaver og arbejdstid 
m.m. som den unge skal varetage if. med ansættelsen. 
 
Følgende har arbejdsplanlæggeren tænkt sig, at ungearbejderen skal arbejde med; 

 Oprydning i lager og butik. 

 Rengøring med produktet Borup Afrenser Universal, se yderligere om produktet i bilag 1. 

 Butiksekspedering. 

 Stable sodavandskasser på lageret med gaffelstabler og køre sodavandskasser ind i butikken med en 
palleløfter, kassernes omtrentlige vægt er ca. 23 kg. hver palle indeholder 25 kasser. 

 
Følgende arbejdstider og opgave fordeling er der planlagt for ungearbejderen; 

 Ugentlig arbejdstid på sammenlagt 18 timer, fordeling og arbejdsopgaver fremgår af tabel 1. 
 

Tabel 1: Arbejdsskema for ungearbejderen, på en skoleuge. 

 

*CR er voksen over 18 år  
 
Tilbage til indhold 

Uge dag Arbejdstid Arbejdsopgave På arbejde sammen med 

Mandag 18.00 til 22.00 Butiksekspederingen CR* 

Tirsdag - - - 

Onsdag - - - 

Torsdag 18.00 til 22.00 Butiksekspederingen - 

Fredag - - - 

Lørdag 10.00 til 12.00 Rengøring CR* 

Søndag 10.00 til 18.00 Butiksekspederingen CR* 
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Opgave besvarelser 

Klarlæg som det første jeres opgaver som sikkerhedsgruppe ved unges arbejde i virksomheden. 
Nævn som minimum tre eksempler. (Se bl.a. sikkerhedsorganisationens funktioner og opgaver): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I skal som sikkerhedsgruppe se på planlæggerens udspil mht. til arbejdstider og opgaver, hvad vil I rådgive 
omkring her? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til indhold 
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Opgave 2 – Manuel håndtering – unges arbejde på lager 
Opgave: Du har fået til opgave at oplære en ny ung medarbejder på 15 år, som er startet på lageret. Du skal 

bl.a. instruere ham i, hvordan man flytter nogle kasser af forskellig størrelse over på paller, som så skal skubbes 

væk på en palleløfter. Kasserne vejer mellem 5 og 25 kg. De er ikke stablet i forvejen og er placeret forskellige 

steder på lageret. 

Den nye medarbejder har også flaskesortering som arbejdsopgave. Returflaskerne modtages via en 

flaskeautomat, der transporterer flaskerne på et bånd ind i flaskesorteringsområdet, hvor de sorteres og 

sættes i kasser. 

Opgavebesvarelser 

Hvordan vil du instruere den nye unge medarbejder i at udføre arbejdet med at løfte, og hvilke forhold omkring 

løft vil du inddrage i din instruktion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tilbage til indhold  
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Hvilke arbejdsmiljøforhold skal der tages højde for, når pallerne skal skubbes/trækkes væk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke arbejdsmiljøforhold omkring flaskesorteringen skal den nye medarbejder være opmærksom på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tilbage til indhold 
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Bilag 1 – Sikkerhedsdatablad  

 

Tilbage til indhold 
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Tilbage til indhold 
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Tilbage til indhold 
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Tilbage til indhold 
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Tilbage til indhold 
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Psykisk arbejdsmiljø 

Indhold 
Definition af psykisk arbejdsmiljø .................................................................................................................172 

Lovgivning, bekendtgørelse og vejledninger ................................................................................................172 

Mobning og seksuel chikane ..........................................................................................................................172 

Høje følelsesmæssige krav .............................................................................................................................175 

Stor arbejdsmængde og tidspres ...................................................................................................................178 

Vold og trusler om vold ..................................................................................................................................180 

Opgave 1 – Psykisk arbejdsmiljø ...................................................................................................................184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til hovedindhold 
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Definition af psykisk arbejdsmiljø 
Hvad er psykisk arbejdsmiljø? 

Psykisk arbejdsmiljø dækker over de psykosociale forhold på en arbejdsplads. Problemer med psykisk 

arbejdsmiljø kan fx opstå som følge af høje følelsesmæssige krav, mobning og seksuel chikane, ringe kollegial 

og ledelsesmæssig støtte, arbejde på forskudte tidspunkter, stor arbejdsmænge og stort tidspres samt vold, 

trusler og traumatiske hændelser. 

Lovgivning, bekendtgørelse og vejledninger 
Loven: 

Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005 § 32, stk. 1 (Link) 

Bekendtgørelse: 
Bekendtgørelse nr. 395 for Grønland om arbejdets udførelse § 3, stk. 1 (Link) 

§ 3. Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller langt sigt, kan 

arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmæssige foranstaltninger gennemføres. Sådanne 

foranstaltninger kan bestå i særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, 

som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v. 

Vejledninger: 
At-vejledning D.4.2 marts 200223 – vejledning om hvordan man kan forebygge mobning og seksuel chikane med 

fx konfliktløsning og klare regler for adfærden i virksomheden – og hvad man kan gøre, hvis der alligevel opstår 

problemer.  

At-vejledning D.4.3-3, juni 2011 opdateret december 2015 – vejledningen handler om arbejdsgivers pligt til at 

forebygge arbejdsrelateret vold og om hvordan man i virksomheden kan samarbejde om at forebygge og 

håndtere arbejdsrelateret vold. 

handbog om psykisk arbejdsmiljo http://voldsomudtryksform.dk/ 

Mobning og seksuel chikane  
Forskel på mobning og vold og trusler om vold 
Arbejdstilsynet afgrænser mobning fra vold og trusler om vold ved at skelne mellem, hvem der udøver 
handlingerne.  
Ved mobning udøves mobbehandlingerne af kolleger eller ledelse.  
Bliver medarbejdere derimod mobbet af elever, patienter, brugere, klienter eller kunder, betegnes det som 
vold og trusler om vold (se afsnittet om Vold og trusler om vold). Baggrunden for denne skelnen er, at de 
relevante forebyggelsestiltag vil være forskellige, alt efter om ansatte angribes ”indefra” som ved mobning, 
hvor handlingerne kommer fra kolleger og ledelse, eller ”udefra” som ved vold og trusler om vold. 
 
Tilbage til indhold 
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 At-vejledninger relaterer sig til den danske arbejdsmiljølovgivning, men ses som god arbejdsmiljøpraksis til efterlevelse af den grønlandske 

arbejdsmiljølovgivning. 

http://dk.at.gl/da/Regler/Love/SAM-Lov-om-arbejdsmiljoe.aspx
http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/395-Arbejdets-udfoerelse.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/handbog-om-psykisk-arbejdsmiljo
http://voldsomudtryksform.dk/
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Definition af mobning: 

Mobning defineres på følgende måde:  

 En eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter 

en eller flere andre personer for krænkende handlinger. 

 Personen opfatter handlingerne som sårende eller nedværdigende.  

 Personen er ikke i stand til at forsvare sig effektivt imod de krænkende handlinger. 
 

 
 

 

 
Seksuel chikane, en særlig form for mobning 
Hvis mobbehandlingerne har seksuel karakter, er der tale om seksuel chikane. Seksuel chikane er således en 
særlig form for mobning. I det følgende benyttes overvejende begrebet mobning. Heri indgår også seksuel 
chikane. 
 

                             

Den mobbedes oplevelse af at blive mobbet er central i definitionen af mobning. Det har således ikke 
betydning, om den, der mobber, har intention om at mobbe.  
 
 
Tilbage til indhold 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiIxeTZ5qnKAhWD6CwKHesuBF8QjRwIBQ&url=https://www.3f.dk/~/media/files/mainsite/forside/pjecer/arbejdsmilj%C3%B8/din_gr%C3%A6nse_g%C3%A6lder.pdf&psig=AFQjCNGQTgB2siwaHvMloceJJlnZqjVMcA&ust=1452877985437044
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_VzdPpIhSpWY/TCx4zzlXBzI/AAAAAAAAAas/khK7mLQFLKg/s1600/sexchikane.jpg&imgrefurl=http://blog.krifa.dk/2010/06/sexchikane-giver-psykiske-problemer.html&h=300&w=210&tbnid=an93qX0rukzbsM:&docid=J1HSbxAkmpl-gM&ei=etmXVsfuKYG_sAH2ioy4BA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjHk-HR6KnKAhWBHywKHXYFA0c4ZBAzCFsoWDBY
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Eksempler på mobbehandlinger: 
Mobbehandlinger kan fx komme til udtryk som: 

 Sårende bemærkninger 

 Bagtalelse  

 Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver 

 Usaglig nedvurdering eller umyndiggørelse fx på grund af alder, køn, religion, nationalitet og seksualitet 

 Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale 

 Tilbageholdelse af information 
 
Mobbehandlinger, hvor handlingerne har karakter af seksuel chikane, kan fx komme til udtryk som: 

 Uønskede berøringer 

 Uønskede sjofle vittigheder 

 Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem 

 
Seksuel chikane er et udbredt fænomen, men også meget tabubelagt og forbundet med fordomme. Hvad der 

for én medarbejder er sjov og spas, kan for en anden være voldsomt krænkende. 

Sexchikane kan være direkte seksuel tvang, men vil oftere være af mere begrænset karakter i form af uønsket 

seksuel opmærksomhed, såsom berøringer, sjofle vittigheder og opfordringer. Det kan også være kønschikane, 

altså et arbejdsmiljø med chikanerende toner over for det modsatte køn, såsom verbal og ikke-verbal adfærd af 

seksuel karakter, der kan virke nedværdigende eller krænkende på nogen. Den chikanøse adfærd kan udvises 

både fra kolleger og chefer, enten ved deltagelse eller stiltiende accept. 

Konsekvensen for mobning 
Der er en alvorlig sundhedsmæssig risiko ved mobning, der er potentielt invaliderende. Det er især den sociale 
udelukkelse, der er skadelig ved mobning. Social udstødelse leder til, at man taber de grundlæggende positive 
antagelser eller forventninger, som man har til sig selv, til at andre mennesker vil en det godt, og til at verden 
er et trygt sted. Som mobbeoffer, mister man følelsen af at have værdi som menneske, og selvværdet falder i 
takt hermed, hvilket betyder, at man mister troen på, at man kan udføre sit arbejde.  
Mobning kan føre til stress og stressrelaterede sygdomme som fx angst, depression og hjertekarsygdomme, 
samt i nogle tilfælde, at der udvikles post traumatisk belastningsreaktion (PTSD). 
 
Årsager til mobning 

Mobning opstår ofte ud af konflikter, der har udviklet sig, så der er opstået et asymmetrisk magtforhold, hvor 
ofrene ikke længere er i stand til at forsvare sig effektivt.  
Det kan også være: 

 Stor arbejdsmængde og tidspres 

 Manglende respekt og fordomme  

 Manglende kendskab til hinanden socialt og hinandens grænser. 
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Sikkerhedsgruppens handlings muligheder vedr. mobning 

Hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det til ledelsen eller 

sikkerhedsrepræsentanten, eller hvis man som leder bliver opmærksom på ubehagelige drillerier og mobning, 

skal det tages alvorligt og der bør handles med det samme.  

 

Leder kan fx gøre følgende: 

 Tale med de involverede 

 Undersøge hvad der har gjort at situationen har udviklet sig til mobning 

 Indhente hjælp fra eksterne konsulenter 

 Have fokus på intern adfærd i gruppen/afdeling/virksomhed. Hvordan I omgås hinanden og løser 

konflikter i hverdagen.  

 Have fokus på at forebygge mobning 

 Være opmærksom på, at lederen ikke selv bidrager til eller deltager i mobningen 

Sikkerhedsrepræsentanten kan fx sige nedenstående til medarbejderen: 

 Sig fra. Og gerne første gang din grænse overskrides. 

 Sig fra, hvis du oplever at andre bliver udsat for ubehagelige drillerier/mobning. 

 Få hjælp fra en tredje person, hvis du ikke ved, hvordan du skal håndtere situationen fx 

sikkerhedsrepræsentant, tillidsmand, kollega. 

 Er du vidne til en konflikt mellem kolleger, kan du tage initiativ til at de får den løst. Dette er en måde 

at forebygge mobning. 

Høje følelsesmæssige krav  
Definition af høje følelsesmæssige krav 

I arbejdet med mennesker skal man kunne skabe professionelle relationer mellem medarbejdere og kunder, 
borgere, patienter (herefter benyttes eksterne personer). Det indebærer, at medarbejderne skal sættes i stand 
til at møde og forstå de eksterne personers adfærd, herunder i fornødent omfang anvende indlevelse og 
empati uden at blive for følelsesmæssigt berørt af mødet med de eksterne personer og deres problemer.  
 
Denne kontakt er et grundvilkår og kan derfor ikke fjernes.  
 

De følelsesmæssige krav kan desuden være: 

 Krav om at rumme og håndtere andres følelser 

 Krav om at håndtere egne følelser og reaktioner 

 Krav om at skjule eller undertrykke egne følelser 

 

De følelsesmæssige krav vil afhænge af arbejdets karakter. Fx vil de følelsesmæssige krav typisk være mere 

omfattende for medarbejdere, der har en pleje-, omsorgs eller behandlingsopgave sammenlignet med 

medarbejdere, der varetager salgs- og servicearbejde. 
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Hvilke handlinger fra eksterne personer, skal medarbejderne håndtere? 

Det kan fx dreje sig om eksterne personer, der er truende, voldelige eller på anden måde udviser negativ 

adfærd overfor medarbejderne. Jo grovere, mere uforudsigelige og personligt rettet mod medarbejderne, de 

eksterne personers handling er, desto mere belastende er de. 

 

Sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko: 

Hvis forebyggelsen ikke matcher de høje følelsesmæssige krav vil der være risiko for at udvikle stress og 

stressrelaterede sygdomme som fx angst, depression, hjertekarsygdomme samt udbrændthed. 

 

Hvornår er kravene for høje? 

Kravene kan blive for høje, hvis medarbejderne: 

 er i kontakt med mennesker med problemer, der er svær at finde en løsning på 

 udsættes for trusler om vold 

 regelmæssigt møder mennesker, der læsser deres frustrationer af på medarbejderen, fordi de er 

utilfredse med beslutninger, medarbejderen har været nødt til at træffe. 

 

Vurdering af forekomst 

Da der ofte er tale om grundvilkår i arbejdet, som ikke vil kunne fjernes fuldstændig, skal forebyggelse være 

meget i fokus.  

Der skal være balance i graden af forekomst og graden af forebyggelse. Dette er forsøgt illustreret i Model 1, 

”Vægten”. 

 

Hvis der fx er høj forekomst (mange klodser i vægtskålen), er det vigtigt at virksomheden iværksætter tiltag, 

der matcher risikofaktorens karakter, dvs. at forebyggelsestiltagene skal sikre, at medarbejderne kan varetage 

kontakten uden at blive for følelsesmæssigt berørt af mødet med den/de eksterne personer.  

Hvis der er en høj forekomst af følelsesmæssige krav, men en lav forebyggelse (få klodser i 

forebyggelsesskålen), vil vægten tippe og dermed vil det få arbejdsmæssige konsekvenser for medarbejderne, 

som vil kunne vise sig i fx: 

 tab af engagement blandt medarbejderne. 

 Udviklingsarbejde, der er gået i stå. 

 Målsætninger, der ikke følges. 
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Model 1,” Vægten” 

 
Den bedste forebyggelse handler således om at reducere belastningen i kontakten, fordi selve kontakten er et 

grundvilkår. Det kan fx gøres ved at reducere den/de eksterne personers belastende handlinger mest muligt.  

 

Fx kan klar information om serviceniveau til eksterne personer ved salgs- og servicearbejde være med til at 

reducere negative handlinger fra disse personer som følge af skuffede forventninger,  

 

I døgninstitutioner er en god idé at arbejde med pædagogikken som del af behandlingsstrategien, så 

beboerne/børnene i højere grad tager medansvar for deres udvikling og deres kommunikation med 

medarbejderne, hvorved de negative handlinger overfor medarbejderne reduceres. 

 

Herefter handler forebyggelse om at håndtere den del af belastningen i kontakten, der ikke kan fjernes.  

Det kan fx gøres ved at skabe et rum for, at medarbejderne kan tale om de svære situationer i arbejdet. I 

hjemmeplejen kan det fx handle om, at man har talt om, hvad man skal gøre, hvis man bliver udsat for 

krænkende eller intimiderende24 handlinger fra borgere. 

 
Tilbage til indhold 
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 Intimiderende betyder ”skræmmende”, ”overskridende” 

Forebyggelse
Forekomst af 

risikofaktor

Arbejdsmæssige konsekvenser
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Sikkerhedsgruppens handlings muligheder vedr. høje følelsesmæssige krav 

 Hjælp og støtte fra leder og kolleger – herunder mulighed for at bearbejde den følelsesmæssige 

belastning – fx på personalemøder, ved supervision og lign. 

Det kan fx være anerkendelse og feedback fra leder og kolleger. Klare og realistiske målsætninger for 

arbejdet. Evaluering af arbejdet. Overlap- og levering ved vagtskifte, sparing med leder og kolleger om 

håndtering af konflikter. Regelmæssig dialog om belastninger i arbejdet. 

 Indflydelse på planlægning, prioritering og udførelse 

Det kan fx være fordeling af opgaver, mængden af arbejde, pauser, hvilke arbejdsmetoder man 

anvender, hvem man arbejder sammen med, opgavens udførelse og målsætninger for arbejdet.  

 Instruktion, oplæring og uddannelse 

Det kan fx være systematisk oplæring i forhold til de eksterne personer, medarbejderne arbejder med. 

Kendskab til arbejdspladens målsætning og faglige tilgang. 

 

Stor arbejdsmængde og tidspres  
Definition 

Stor arbejdsmængde og tidspres viser sig ved, at forholdet mellem det arbejde, der udføres og den tid, der er 

til rådighed til at udføre arbejdet medfører at der arbejdes i højt tempo, uden pauser i mange timer eller lign. 

Medarbejderne har derfor ikke mulighed for tilstrækkelig fysisk og psykisk restitution25 og hvile. 

Stor arbejdsmængde og tidspres betegnes også de kvantitative krav26 

 

Forekomst  

For at der kan være tale om stor arbejdsmængde og tidspres, skal det have stået på over en længere periode.  

Det er altså ikke nok, at der er mange opgaver i afdelingen/på virksomheden generelt.  

Forekomsten af stor arbejdsmængde og tidspres handler om de kvantitative krav i arbejdet fx: 

 Mange opgaver, der skal nås 

 Korte deadlines 

 Et højt arbejdstempo gennem hele dagen 

 Manglende mulighed for at holde pauser på grund af tidspres, herunder at holde frokostpause 

 Lange arbejdsuger 

 Hyppig inddragelse af ferie og fridage 
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 Restitution betyder ”genoprettelse” 
26

 Kvantitative krav drejer sig om medarbejderens opfattelse af, i hvilken grad de kommer ud for forskellige typer af krav i arbejdet. Kravene kan fx 

omfatte ’arbejdsmængde’, ’arbejdstempo’, ’tidsfrister der er svære at holde’, ’tidspres ved uventede opgaver’, ’rådighed uden for normal arbejdstid’  



 
 
 
  
  

179 
V. 1.4 

Er der samtidig: 

 Opgaver, der skal udføres, som ikke bliver udført 

 Deadlines eller sags frister, der ikke overholdes 

 Problemer med at overholde kvalitet og serviceniveau 

 Mange klager fra kunder på grund af arbejdspresset 

 Ulykkesrisiko om følge af tidspres 

 

Hvis det er tilfældet, er der problemer med de ansattes muligheder for restitution og hvile. 

Nedenfor ses et eksempel på hvordan stor arbejdsmængde og tidspres kan se ud i en virksomhed. 

 

Eksempel  

De ansatte er i en situation, hvor der er opgaver, der slet ikke bliver løst,  

eller opgaver, der ikke bliver løst til tiden, og hvor det har alvorlige og uacceptable arbejdsmæssige 

konsekvenser, at opgaverne ikke bliver løst eller ikke bliver løst til tiden.  

Pædagogers omsorgssvigt.  

Socialrådgivere, der ikke kan leve op til lovkrav (lov om social service) eller manglende overholdelse af 

køreplaner, sagsbehandlingstider eller ventelistegarantier. 

 

Sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko: 

Stor arbejdsmængde og tidspres kan give stress, træthed og søvnbesvær. Derudover forøger det 

medarbejdernes risiko for at få: 

 Stress  

 Stressrelaterede sygdomme som fx angst, depression og hjertekarsygdomme. 

 

Sikkerhedsgruppens handlings muligheder vedr. stor arbejdsmængde og tidspres 

Herunder listes en række forslag til forebyggende tiltag kan se ud: 

 Udarbejdelse af retningslinjer for mål, løsning og prioritering af arbejdsopgaver. 

 Tilrettelæggelse af arbejdet hensigtsmæssigt og med realistiske målsætninger og tidsrammer.  

 En klar og åben kommunikation. 

 Uddelegering af ansvar og kompetence til medarbejderne afpasset efter medarbejdernes kunnen, 

således at medarbejdernes indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdet øges. 

 Sørge for, at medarbejderne både kan udføre det planlagte arbejde og de uforudsete opgaver på en 

forsvarlig måde. 

 Synliggørelse af, hvad et godt og veludført arbejde er, herunder hvordan medarbejdernes indsats og 

resultater anerkendes og respekteres af kollegaer og ledere. 

Tilbage til indhold 
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Vold og trusler om vold 
Definition på vold og trusler 

Arbejdsrelateret fysisk og psykisk vold, herunder trusler og anden krænkende adfærd, som borgere udøver 

mod medarbejdere. Volden kan forekomme i eller udenfor arbejdstiden. Både fysisk vold og trusler kan 

medføre en lang række fysiske og psykiske reaktioner. De kan opstå uanset, om medarbejderen er kommet 

fysisk til skade eller ej. 

Vold opdeles i fysisk og psykisk vold. 

 

 

Fysisk vold er angreb mod kroppen, fx: 

 Overfald 

 Kvælningsforsøg 

 Knivstik 

 Spark 

 Slag 

 Skub 

 Benspænd 

 Kast med genstande 

 Bid  

 Krads 

 spyt 

 

Psykisk vold er trusler om vold og anden krænkende adfærd, fx: 

 Trusler på livet 

 Trusler om hærværk mod arbejdspladsen 

 Trusler der vedrører medarbejdernes familie eller venner 

 Trusler der vedrører medarbejdernes ejendele 

 Chikane, fx via sms, mail og sociale medier som Facebook 

 Ydmygelser 

 Bevægelse af en finger hen over halsen  

 Tegninger 
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Årsager til vold på arbejdspladsen 

Risikoen for at blive udsat for vold i forbindelse med arbejdet hænger som regel sammen med den 

arbejdsfunktion, man har. De jobgrupper, der arbejder med andre mennesker, er oftere udsat for vold og 

trusler end andre jobgrupper. 

Der er tre typer arbejdsfunktioner, der er særligt udsat:  

 Medarbejdere, der udfører en kontrol- eller magtfunktion, fx anstaltsansatte og politi. 

 Medarbejdere, der kommer i kontakt med potentielt udad reagerende personer, fx ansatte på 

døgninstitutioner, på sygehuse og på kommune kontorer.  

 Medarbejdere, der administrerer eftertragtede værdier, fx penge eller medicin, fx butikker og banker. 

 

Forekomst af vold og trusler om vold 

Da der ofte også her er tale om et grundvilkår i arbejdet, som ikke vil kunne fjernes fuldstændig, skal 

forebyggelse være meget i fokus.  

Der skal være balance i graden af forekomst og graden af forebyggelse. Her kan Model 1 ”Vægten” igen 

benyttes i vurderingen af vold og trusler om vold. 

 

Model 1,” Vægten” 

 
Tilbage til indhold 
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Hvis der fx er høj forekomst af vold og trusler om vold (mange klodser i vægtskålen), er det vigtigt at 

virksomheden iværksætter tiltag, der matcher risikofaktorens karakter, dvs. at forebyggelsestiltagene skal 

sikre, at medmedarbejderne kan varetage kontakten med de personer, der udøver vold og trusler om vold, 

uden at blive for følelsesmæssigt berørt af mødet med de personer.  

Hvis der er en høj forekomst af følelsesmæssige krav, men en lav forebyggelse (få klodser i 

forebyggelsesskålen), vil vægten tippe og dermed vil det få arbejdsmæssige konsekvenser for medarbejderne, 

som vil kunne vise sig i fx:  

 ”angst” i organisationen 

 ”Tarzansyndrom” – holdning om at voldsrisikoen, den må man leve med. 

 mange magtanvendelser 

 dårligt omdømme 

 

Sikkerhedsgruppens handlings muligheder vedr. vold og trusler om vold 

For at forebygge risikoen for vold og trusler om vold, afhængig af hvad der udløser forekomsten og dermed 

matche i forebyggelsen, kan virksomheden fx skulle kigge på følgende: 

 Definition af vold, trusler og andre krænkende hændelser. 

 Udarbejde en plan for håndtering af vold og trusler om vold. 

 Vurdere om virksomheden har tilstrækkelige ressourcer til at have udadreagerende personer. 

 Sikre at de fysiske rammer er hensigtsmæssige, så risikoen for vold og trusler mindskes. 

 Sikre systematisk registrering og analyse af situationerne med vold og trusler, så udviklingen kan følges 

og så der kan evalueres på, om forebyggelsen virker efter hensigten. 

 Sikre at der er klare retningslinjer for, hvordan den enkelte medarbejder skal forholde sig, både i 

situationen, hvor der er optræk til vold og når skaden er sket, herunder mulighed for at tilkalde hjælp. 

 Sikre at der en fælles tilgang til fx Husregler, så både ledelse og medarbejdere har fælles holdning til 

hvilken adfærd fra personerne, der er acceptabel og hvordan der kan arbejdes på at begrænse 

uacceptabel adfærd. 

 Sikre at alle medarbejdere er i besiddelse af de nødvendige kompetencer til at varetage arbejdet med 

de udad reagerende personer. 

 Sikre at der er særlig opmærksomhed omkring instruktion og oplæring af vikarer, i forhold til risiko for 

vold og trusler om vold. 

 

Forebyggelse af vold og trusler om vold, er ofte en løbende proces virksomheden må tage. De personer, der 

udøver vold og trusler om vold mod medarbejderne kan forsvinde og andre kan komme til, der udøver en 

anden form for vold, der kræver en anden form for forebyggelse. 
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Helbredsmæssige reaktioner på vold og trusler om vold 

Såvel fysisk som psykisk vold kan medføre en lang række fysiske og psykiske reaktioner. De kan opstå, uanset 

om medarbejdere er kommet fysisk til skade eller ej. Alene oplevelsen af, at man kan blive udsat for vold og 

trusler om vold, kan medføre visse fysiske og psykiske reaktioner. 

Reaktionerne kan være kropslige, fx hurtig hjertebanken, træthed og søvnproblemer.  

Reaktionerne kan også være følelsesmæssige, fx vrede, skyldfølelse, angst, irritabilitet, svækket selvtillid og 

magtesløshed.  

Der kan opstå tanke og opmærksomhedsmæssige reaktioner i form af fx uvirkelighedsfølelse, forvirring samt 

problemer med hukommelse, opmærksomhed og koncentration. Adfærdsmæssige reaktioner som fx panik og 

handlingsblokering, er heller ikke ualmindelige. 

Reaktioner kan opstå umiddelbart, inden for den første uge eller længere tid efter episoden. De fleste 

mennesker vil opleve nogle reaktioner kort efter en voldsepisode. Der er tale om almindelige, menneskelige 

reaktioner, der kan være ubehagelige, men som ikke umiddelbart i sig selv er farlige.  

Hos andre kommer reaktionerne først senere, og de pågældende kan fx i starten virke næsten upåvirkede af 

episoden. Reaktionerne kan være forbigående eller af mere varig karakter. 

Der er stor forskel på, hvordan, hvornår og hvor længe den enkelte reagerer efter at have oplevet fysisk eller 

psykisk vold.  

Medarbejderens tidligere erfaringer med tilsvarende episoder og den måde, de er blevet bearbejdet på, kan 

også have stor betydning. Hvis man i tidens løb har været udsat for mange ubearbejdede episoder, kan selv en 

mindre voldsom begivenhed udløse stærke reaktioner. Det er derfor vigtigt også at være opmærksom på de 

tilsyneladende mindre alvorlige episoder, jf. afsnittet om Psykisk Førstehjælp (Link) 
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Opgave 1 – Psykisk arbejdsmiljø 
Opgave 1: Videoklip – Banken. https://www.youtube.com/watch?v=uj179fegBis 0:17-2:44 

Sid to og to sammen og diskuter nedenstående spørgsmål i fem minutter. Efterfølgende tages spørgsmålene op 

i plenum. 

Opgavebesvarelse 

Hvad udsættes bankassistenten for? Er der tale om mobning/chikane/høje følelsesmæssige krav/vold & trusler 
om vold? Begrund besvarelsen. 

 

 

Kan sådanne episode undgås helt? Begrund. 

 

 

 

Hvad kan virksomheden gøre for at undgå ligende episoder? Begrund. 

 

 

Er der noget i den fysiske indretning, I undrer jer over? Begrund. 

 

 

Bør virksomheden foretage sig noget specielt efter sådan en episode? Forklar og begrund. 
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Arbejdspladsvurdering (APV) 
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APV’ens formål 

Formålet med en APV er at sikre, at virksomheden ser alle væsentlige forhold i arbejdsmiljøet samt arbejder 

systematisk og løbende med at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Overblikket fra en APV 

gør det nemmere for virksomheden at målrette, planlægge og prioritere arbejdsmiljøinitiativer. 

Hvad er APV – Arbejdspladsvurdering? 
APV’en er et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit arbejdsmiljøarbejde i system, og som kan 

bidrage til et godt arbejdsmiljø.  

 

En APV skal indeholde følgende 5 trin: 

1. Kortlægning af arbejdsmiljøet.  

2. Vurdering af kortlægningen og konstaterede arbejdsmiljøproblemer. 

3. Inddragelse af arbejdsmiljørelateret sygefravær. 

4. Prioritering af arbejdsmiljøproblemer og handlingsplan. 

5. Opfølgning på handlingsplanen. 
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Lovgivning, Bekendtgørelse og vejledninger 
Bekendtgørelse 
Lov om Arbejdsmiljø - 1048 - 26. oktober 2005 (Link) 

Arbejdspladsvurdering - 1168 - 8. oktober 2007 (Link) 

 
Vejledninger 
Arbejdspladsvurdering - GL.4.1 - december 2007 (Link) 

Lovgivning, Væsentlige uddrag af bekendtgørelser 

Lov om Arbejdsmiljø i Grønland bekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005  

§ 11 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og 

sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og 

arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal 

forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet. En 

arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser 

m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år. 

Bekendtgørelse om arbejdspladsvurdering i Grønland. nr. 1168 - 8. oktober 2007  

§ 3 Stk. 3. Arbejdsgiveren kan selv vælge, efter hvilken metode en arbejdspladsvurdering skal udarbejdes. Ved 

den valgte metode skal det dog sikres, at vurderingen indeholder følgende elementer: 

Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder om der er arbejdsmiljøproblemer 

samt problemernes art og omfang.  

Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, herunder problemernes art, alvor og 

omfang, samt årsagerne til problemerne, for at kunne igangsætte de nødvendige løsninger.  

Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan 

løses umiddelbart. Af planen skal fremgå, i hvilken rækkefølge og i hvilken takt de konstaterede problemer skal 

løses.  

Retningslinier for hvordan der skal følges op på handlingsplanen, herunder hvem der har ansvaret for 

gennemførelse af planen, samt hvornår og hvordan der skal føres tilsyn og kontrol med de iværksatte 

foranstaltninger, herunder om igangsatte løsninger er fyldestgørende, og om handlingsplanen skal revideres 

m.v. 
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Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og 
hvordan de løses. Vurderingen skal indeholde følgende elementer: 
1.Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.  

2.Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.  

3.Prioritering og opstilling af en handlingsplan for løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.  

4.Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal inddrage sikkerhedsorganisationen eller de ansatte i planlægningen, 

tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1 og 2. 

Kort om krav til APV 

 Alle virksomheder med medarbejdere er forpligtede til at udarbejde en APV. Arbejdsgiveren har 

ansvaret for, at dette sker. 

 En APV skal revideres minimum hvert tredje år, eller når der sker væsentlige ændringer på 

arbejdspladsen, som har betydning for arbejdsmiljøet, fx flytning. 

 En APV skal være skriftlig og omhandle alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. 

 Arbejdsgiveren skal sørge for, at sikkerhedsorganisationen inddrages i både planlægning, 

tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning af APV. 

 Inddragelsen dokumenteres ved en påtegning på APV’en af en leder og en sikkerhedsrepræsentant. 

 APV’en skal være tilgængelig for samtlige medarbejdere, ledere og Arbejdstilsynet. 

 Der skal kunne redegøres for, at virksomheden har været igennem alle elementerne i APV’en. 

 Der er metodefrihed til udarbejdelse af APV. 
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Arbejdsmiljøforhold i APV 
En APV skal indeholde alle væsentlige forhold i arbejdsmiljøet, herunder: 

 Fysiske 

 Ergonomiske 

 Psykiske 

 Kemiske 

 Risiko for ulykker 

 

Fysiske og ergonomiske forhold 
Det fysiske og ergonomiske arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser omhandler blandt andet indeklima, 

belysning, støj, indretning, arbejdsstillinger og forhold, der vedrører skærmarbejde. Det kan fx være: 

 Skærmarbejdspladsens indretning 

 Intensiteten i computerarbejdet 

 Brug af computerens redskaber 

 

Psykiske forhold 
Det psykiske arbejdsmiljø indgår som element i arbejdspladsvurderingen. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø 

er et samspil mellem mange faktorer. Typisk taler man om de seks guldkorn som væsentlige faktorer til at 

vurdere det psykiske arbejdsmiljø. 

 

Seks guldkorn: 

 Krav i arbejdet – balancen mellem krav og ressourcer. 

 Social støtte – både fra kolleger og ledelse. 

 Mening i arbejdet – giver arbejdet mening? 

 Indflydelse – på arbejdsforhold og arbejdsopgaver. 

 Forudsigelighed – information om væsentlige ændringer. 

 Belønning – anerkendelse, uddannelse. 

 

Kemiske forhold 
Farlige stoffer og materialer kan være en del af arbejdet i visse funktioner som fx rengøring, lager, trykkeri og 

kantine. 

Her skal I spørge til, om der er udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger, og om eventuelle nødvendige 

værnemidler er tilgængelige og benyttes.  
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Risiko for ulykker 
I APV’en skal I foretage en vurdering af, om der er områder med risiko for ulykker. Formålet er at indsamle 

medarbejder-observationer på farlige handlinger og situationer, fx løse loftsplader eller kollegaer, der 

arbejder i højden, hvor de kan styrte ned. Sikkerhedsorganisationen har i forvejen til opgave at undersøge og 

medvirke til at forebygge ulykker og nærved-ulykker (farlige situationer). Gennem arbejdet 

med jeres APV får I yderligere oplysninger fra medarbejderne om ulykkesrisici. 

Hvordan kommer man i gang med APV 
I gang med APV 

 Inden I går i gang, er det oplagt at drøfte: 

 Jeres erfaringer fra seneste APV 

 Hvordan I vil gennemføre APV 

 Hvem der skal inddrages (internt/eksternt) 

 Hvordan I informerer ledelse og medarbejdere i APV-forløbet 

 Jeres tidsplan for APV 

 

Erfaringer fra seneste APV 

Hvad gik godt, og hvad gik skidt? Hvis I tager erfaringerne med, kan det være med til at forbedre både 

indhold og forløb i den kommende APV. 

 

Flere metoder at gennemføre APV på 

Der er flere metoder, man kan lave APV på: Det kan være gennem dialog på afdelingsmøder, ved rundering i 

virksomheden eller ved hjælp af et spørgeskema. I kan frit vælge den metode, I mener passer bedst til jeres 

virksomheds struktur og behov. Det vigtigste er, at I sammen med jeres kolleger finder ud af, hvordan det står 

til med jeres arbejdsmiljø, og om der er noget, der skal ændres. 

 

Informér undervejs 

Det er vigtigt at informere jeres kolleger løbende med arbejdet omkring udarbejdelsen af APVen. 

Den ansvarlig for at informere kollegaerne skal informere om: 

 Tidspunkt for opstart 

 Den enkelte medarbejders rolle 

 Forløb og indhold 

 Forventninger 

 Resultater 

 Kombination af personalemøder, mails og intranet. 
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Tidsforløb 

Under forberedelsen til APV er det vigtigt, at I planlægger en realistisk tidsplan. I tidsplanen bør I tage 

højde for, at der ikke går for lang tid fra kortlægning til handling, ellers risikerer I, at motivationen og 

engagementet for APV’en daler.  

APV´ens kortlægning (trin et) 
Valg af metode 

I kan frit vælge, hvordan I vil kortlægge arbejdsmiljøet. Fx kan I gøre det på et afdelingsmøde, på en rundgang i 

virksomheden eller med et spørgeskema. I kan også vælge at kombinere flere af metoderne. 

Jeres valg afhænger i høj grad af jeres virksomhedsstruktur, -kultur og -behov. En større virksomhed 

vil måske vælge at bruge spørgeskemaer, mens en mindre virksomhed eller en afdeling kan finde det 

mere relevant at diskutere arbejdsmiljø på et afdelingsmøde eller ved en fysisk rundgang (rundering) i 

virksomheden. 

Overvej hvor anonymt der skal spørges. Jo højere anonymitet, des ærligere svar. Men anonymitet gør det 

sværere efterfølgende at spørge ind til afdækkede problemstillinger (f.eks. når man skal afdække det psykiske 

arbejdsmiljø). 

 

Tjeklistemetoden 

Tjeklister kan bruges med fordel for at afdække arbejdsmiljøet. Der kan findes forskellige tjeklister på 

Arbejdstilsynets (AT) hjemmeside, se bilag 1 for eksempel på tjekliste. 

 

Ved at bruge brancherettede tjeklister, sikre man sig 

at forholde sig til evt. arbejdsmiljøproblemer, som 

man måske ikke havde tænkt over eller taget højde 

for. 
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Spørgeskema/tjekliste metoden 

Hvis I vælger spørgeskema metoden, er der udarbejdet flere brancheorienterede spørgeskemaer eksempelvis 

fra BAR27 og som tidligere nævnt fra AT, der giver mulighed for at beskrive årsager og mulige løsningsforslag. 

Der er naturligvis fordele og ulemper ved de forskellige metoder, se nedenstående skema. 
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APV´ens vurdering af kortlægning (trin to) 
Vurdering 

For at vurdere og prioritere de eventuelle arbejdsmiljøforhold som ikke er tilstrækkelige, kan en 

afdækningsmetode som nedenstående anvendes. 

 

De fire punkter til at vurdere et arbejdsmiljøproblem er:  

Problem, Årsag, Løsningforslag og Løsning.  

 

Til dette kan nedenstående skema anvendes, I skemaet beskriver I: 

 Problem: Hvor alvorligt er det, hvor mange, er udsat for påvirkningen, og hvad der opleves som mest 

generende. 

 Årsag: Her beskriver I årsagen eller årsagerne til problemet. 

 Løsningsforslag: Her beskriver I jeres forskellige forslag til, hvordan problemet kan løses. Vurdér hvilke 

ressourcer løsningen kræver. 

 Løsning: Her beskriver I hvilken løsning, I har valgt til det givne problem. 
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APV´ens inddragelse af arbejdsrelateret sygefravær (trin tre) 
Sygefravær 
Formålet med vurderingen er at øge virksomhedens kendskab til en eventuel sammenhæng mellem 

sygefraværet og arbejdsmiljøforholdene. Dette vil efterfølgende hjælpe jer med at prioritere de forhold 

i arbejdsmiljøet, der skal handles på. I kan selv beslutte, hvordan I vil undersøge eventuelle sammenhænge 

mellem sygefravær og arbejdsmiljøforhold. I kan fx vælge at tage spørgsmål om sygefravær med i 

kortlægningsfasen. Fokus skal være på sygefraværet generelt og ikke på den enkeltes sygefravær. 

APV´ens prioritering og handlingsplan (trin fire) 
Handlingsplan 
De arbejdsmiljøproblemer, som har en umiddelbar og omkostningsfri løsning, løses så hurtigt som muligt, disse 

ikke indføres i handlingsplanen. De resterende problemer bør prioriteres ud fra: 

1. Problemer der overtræder arbejdsmiljøloven løses straks, evt. ved hjælp af midlertidige 

foranstaltninger. 

2. Øvrige arbejdsmiljøproblemer kan prioriteres ud fra økonomi, gener mv.  

Opfølgning: Her beskriver I hvordan og hvornår I vil følge op på arbejdsmiljøproblemet samt hvornår der er 

løst. Det skal angives, hvem der er ansvarlig for, at det sker. 

Både en sikkerhedsrepræsentant og en leder skal underskrive handlingsplanen. 

Såfremt der findes nye arbejdsmiljøforhold som skal bringes i orden vurderes og prioriteres disse også, samt 

skrives ind i handlingsplanen . 
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APV´ens opfølgning (trin fem) 
Opfølgning 

Det er vigtigt at opdatere handlingsplanen, så I fortsat har et godt overblik over indsatsen. 

Det gør I ved at: 

 Notere, når arbejdsmiljøproblemet er blevet løst. 

 Justerer handlingsplanen, hvis I ikke har mulighed for at overholde tidsfristen. 

 Justerer handlingsplanen, hvis I er nødt til at finde en ny løsning. 

 

Særlig APV 
En særlig APV er ofte nødvendig i bygge- og anlægsbranchen, virksomheden har normalt en generel APV 
dækkende deres ”normale” arbejdsopgaver på byggepladserne. Men if. med bygge- og anlægsopgaver, som tit 
er meget varierende arbejde, kan det være nødvendigt med en APV, som dækker den særlige opgave.  

Det betyder, det kan være nødvendigt at lave en APV på byggepladsen, hvis der er særlige forhold på den 
aktuelle plads, der ikke tidligere er kortlagt i den ”normale” APV. De særlige forhold kan fx fremgå af 
udbudsmaterialet eller af bygherrens plan.  

Vigtigt er det, at der aftales retningslinjer i virksomheden for, hvordan man vil justere APV’en til de særlige 
forhold. 
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Opgave 1 – APV 
Rollespil: I skal som sikkerhedsgruppe udarbejde en APV for ”jeres” virksomhed. 
 
Find sammen i grupper af 3-4 personer. 
 

1. I udvælger én person som agere de ansatte i virksomheden, de øvrige medlemmer er 
sikkerhedsgruppen. 

2. Det er ud fra den ansattes arbejde samt branche/arbejdsområde som i skal udføre APV´en ud fra.  
a. Den ”ansatte” fortæller hvor mange der er på hans/hendes arbejdsområde. 
b. Den ”ansatte” udfylder eventuelle tjek skemaer så det bliver repræsentativt for hans afdeling. 
c. Såfremt den ”ansatte” ikke skulle have arbejdsmiljø problemer, må den ansatte opfinde nogle. 

 
3. I forbindelse med APV’en skal i huske på den interne arbejdsgang if. med udarbejdelsen af APV’en, I 

skal opstille en tidsplan for gennemførelsen (med milepæle for de enkelte skridt). Ligeledes skal I også 
gøre det klart, hvornår I vil give jeres kollegaer information i forløbet. 
 

4. I vælger selv metoden til udførelse af APV´en, metoden og jeres overvejelse skal I kunne redegøre for 

ved fremlæggelsen. 

5. I gennemføre APV’en efter kapitlet APV. 
a. Husk at være grundige, er det eksempelvis ikke tilstrækkeligt med spørgeskemaerne til 

kortlægningen, må I følge op med person interviews m.m. 
 
Efterfølgende skal I fremlægge for de andre hvordan I har løst opgaven; 
 

 Forklar kort om virksomheden. 

 Forklar jeres overvejelser omkring kortlægningen, samt hvilken metode I har fundet egnet eller 
kombinationer af metoder. 

 Forklar jeres behandling af problemerne, heri også løsninger på problemerne. 

 Fremvis handlingsplanen med redegørelse for jeres prioriteringer.  
 

 
I får til opgaven udleveret relevante skemaer til brug: 
 

 Relevante tjekskemaer 

 Vurderingsskemaer 

 Handlingsplan 
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Bilag 1 – Tjekskemaer til kortlægning 
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Indeklima og skimmelsvamp 
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Indeklima 
Lovgivning, Bekendtgørelse og vejledninger 
Bekendtgørelse: 
Bek. Nr. 399 af 24. juni 1986 for Grønland om arbejdsstedets indretning28 (Link) 

Bek. Nr. 395 - 24. juni 1986 - Arbejdets udførelse (Link) 

Vejledninger: 
At-vejledning A.1.2, Vejledning om de hyppigste årsager til indeklima gener samt mulige løsninger29 (Link) 

At-vejledning A.1.12 Vejledning om temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder (Link) 

Lovgivning, Væsentlige uddrag af bekendtgørelse 

Bek. Nr. 399 af 24. juni 1986 for Grønland om arbejdsstedets indretning 

§ 4. For virksomhed, der foregår på fast arbejdssted i lokaler, der er opført efter lovens ikrafttræden gælder 

følgende bestemmelser:  

1. Rumhøjde. Arbejdsrum skal have en rumhøjde af mindst 2,5 m, med undtagelser 

2. Luftrum. Arbejdsrum skal indeholde et luftrum af 12 m3 for hver person, der er beskæftiget i rummet. Hvor 

der er truffet effektive foranstaltninger med hensyn til luftfornyelse, kan det krævede luftrum nedsættes, dog 

ikke til under 8 m3. 

3. Gulve. Arbejdsrummets gulv skal holdes i en sådan stand, at fare for fald så vidt muligt er forebygget, og at 

transport af materialer eller færdige produkter kan ske uden fare. Gulvet skal yde fornøden tæthed og 

varmeisolation.  

4. Tag, vægge og lofter i arbejdsrum skal yde fornøden tæthed og varmeisolation. 

12. Ventilation m.v. Hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces udvikles sundhedsskadelige eller 

eksplosive luftarter, støv, røg, damp, mikroorganismer, aerosoler eller anden luftforurening, skal der etableres 

en effektiv mekanisk udsugning, der fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles (punkt- eller 

lokaludsugning). Samtidig skal der tilføres ren erstatningsluft af passende temperatur og luftfugtighed. 

 
 
 
 
Tilbage til indhold

                                                           
28

 Bemærk ligeledes at der også er krav til ventilation i bygningsreglementets kapitel 11, som omhandler indeklima. 
29

 At-vejledninger relaterer sig til den danske arbejdsmiljølovgivning, men ses som god arbejdsmiljøpraksis til efterlevelse 
af den grønlandske arbejdsmiljølovgivning. 

http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/399-Arbejdsstedets-indretning.aspx
http://dk.at.gl/da/Regler/Bekendtgoerelser/395-Arbejdets-udfoerelse.aspx
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/a-1-2-indeklima
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/t/a-1-12-temperatur-i-arbejdsrum
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Bek. Nr. 395 af 24. juni 1986 for Grønland om arbejdets udførelse 

§ 1. Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres, 

5) at klima- og belysningsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige under hensyntagen til 

det arbejde, der skal udføres, herunder at der træffes foranstaltninger til beskyttelse mod træk samt stærk hede 

eller kulde.  

Definition af indeklima på arbejdspladsen 

De største indeklimabrancher 
Branchegrupper: 

 Kontor og administration 

 Sygehuse 

 Dag- og døgn intuitioner for børn og unge 

 Undervisning 

Hvad er indeklima på arbejdspladsen 
Indeklima er en del af det samlede arbejdsmiljø. I Grønland hvor luften er meget tør, og temperaturforskellene 

ude/inde er meget store, vil der være nogle naturlige forudsætninger/grundvilkår som ikke kan ændres. Der er 

ikke videnskabeligt belæg for at vandvægge og diverse andre foranstaltninger rent faktisk virker. Den bedste 

forebyggelse er brug af hudbeskyttende cremer, øjendråber mv.  

Et godt indeklima – en god arbejdsplads 
Et godt indeklima understøtter kvalitet i arbejdet. 

Indeklimaet på arbejdspladsen er af stor betydning og kan være skyld i, at man pådrager sig sygdomme eller 

generes i det daglige arbejde. 

Et dårligt indeklima kan påvirke koncentrations- og arbejdsevne negativt og kan være skyld i øget sygefravær. 
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Indeklimapåvirkninger 

 

Gener og problemer i indeklimaet 
Det er typisk for indeklimaproblemer, at man sjældent kan pege på en enkelt årsag. Problemerne skyldes ofte 

en kombination af flere forskellige faktorer. 

De vigtigste af de enkelte faktorer er dog velkendte; 

Gener fra; 

 Høje / lave temperaturer 

 Træk 

 Dårlig belysning 

 Støj og akustik 

 Dårlig luftkvalitet 

 Støv og fibre / rengøring 

Og problemer med; 

 Passiv rygning  

 Kuldioxid (CO2)  

 Formaldehyd 

 Luftfugtighed 

 Fugt / svampe 

 Statisk el 
 

Mindste/højeste temperaturer (Faste arbejdssteder) 

Generelt er udgangspunktet, at temperaturen ved:  

 Stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig anstrengelse ikke bør komme 
under 18 °C  

 Arbejde med begrænset legemlig anstrengelse ikke bør komme under 15 °C  

 Arbejde med stærk legemlig anstrengelse ikke bør komme under 10 °C, opnået senest en time efter 
arbejdstids begyndelse. 

Lavere temperaturer i kortere perioder kan accepteres under ekstraordinære forhold såsom uforudset og 

pludselig opstået lav udendørstemperatur eller ugunstige vindforhold. 

 
Tilbage til indhold  
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Højeste temperaturer (Faste arbejdssteder) 

Generelt bør temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold holdes på 20-22 °C ved stillesiddende 

arbejde og må ikke overstige 25 °C. 

Kan denne temperatur ikke holdes, selv ved normale udetemperaturer, bør det undersøges, hvad årsagen 

hertil kan være. 

Det kan fx skyldes belysning, varmeafgivende maskiner eller solindfald. 
Der skal i disse tilfælde træffes passende foranstaltninger, så temperaturen nedbringes. 

Lempelser 

Kravet om en passende temperatur i arbejdsrummene kræves ikke fuldt ud opfyldt for arbejdsrum, hvor der 
kun lejlighedsvis eller ganske kortvarigt udføres arbejdsopgaver. Sådanne arbejdsrum kan fx være:  

 Ingeniørgange  

 Teknikrum  

 Depotrum, hvor der kun finder indlægning og udtagning af varer sted  

 Arkivrum, hvor der kun finder indlægning og udtagning af varer sted  

 Redskabsrum  

 Lagerrum, hvor der kun finder indlægning og udtagning af varer sted. 
Kravet kan kun fraviges i det omfang, det efter forholdene og arbejdets karakter er rimeligt og forsvarligt. 

(K ilde: At-vejledning A.1.12, Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder) 

Det gode indeklima 

Et godt indeklima er bestemt af en kombination af bygningens og lokalernes udformning, indretning og 

vedligeholdelse. Indeklimaet skal også altid ses i sammenhæng med de aktiviteter og de behov der er, 

nedenstående er oplistet en række forudsætninger for det gode indeklima. 

Det er behagelig temperatur, god luftkvalitet, passende dagslys, ingen støv og god kunstig belysning samt en 

akustik der passer til det arbejde der udføres. 

 

 

 

 

 

 
Tilbage til indhold 
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Indeklima symptomer

 

 

Hvordan arbejder vi systematisk med indeklima 

Sikkerhedsorganisationen/-gruppens systematiske arbejde med indeklima bør tage udgangspunkt  

i den systematik, som bruges i en arbejdspladsvurdering. 

En APV skal indeholde følgende 5 trin: 

 

1. Kortlægning af arbejdsmiljøet. 

2. Vurdering af kortlægningen og konstaterede arbejdsmiljøproblemer. 

3. Inddragelse af arbejdsmiljørelateret sygefravær. 

4. Prioritering af arbejdsmiljøproblemer og handlingsplan. 

5. Opfølgning på handlingsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 
Tilbage til indhold  
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Kortlægning, afdæknings metoder ved systematisk kortlægning 
 
Dette kan gøres ved brug af: 
 

a) APV – det vigtigste værktøj 
b) Løbende drøftelser på 

personalemøder eller lign. så 
problemerne bliver opdaget når de 
opstår, endvidere kan der gøres 
brug af; 

 
 
 

Medarbejdermøder:  
I kan holde møder, hvor I beder 
medarbejderne fortælle om de 
indeklima problemer de oplever. 

Spørgeskemaer:  
I kan uddele spørgeskemaer til 
alle medarbejdere. Det kan give 
et samlet og systematisk overblik 
over problemer og symptomer. 

Rundspørge og interviews: 
I kan interviewe medarbejderne 
enkeltvis eller gruppevis og selv 
notere svarene i et spørgeskema. 

Hvor står vi lige nu? 
Første skridt vil være at ‘tage temperaturen’ på arbejdspladsen ud fra eks. APV’en ”Kontor”, 

kapitlet Indeklima og yderligere afdækning som pkt. B og C. Overordnet skal følgende afdækkes: 

A. Hvilke indeklimaproblemer findes? (APV kan evt. anvendes) 

B. Hvem/hvor mange er berørt af dem? Og hvilke syptomer (Interviews, medarbejdermøder m.m.) 

C. Hvilke symptomer findes i bygningen? (Interviews, medarbejdermøder m.m.) 

 
A. Hvilke indeklimaproblemer findes? (Behandles fx. ud fra APV’ens kap. Indeklima) 
I bør bl.a. behandle disse spørgsmål: 

1. Er temperaturen for høj eller for lav? Varierer den meget i løbet af dagen? 

2. Er der dårlig luft fx på grund af lugt, røg eller for mange mennesker i rummene? 

3. Er der fugtskjolder på vægge eller gulve? Er der kondens på midten af termoruderne? 

4. Er belysningen mangelfuld? Er der kraftigt lysindfald eller generende reflekser i skærme? 

5. Er der generende støj? Runger det i lokalerne? 

 
B. Hvem/hvor mange er berørt af dem? Og hvilke syptomer (Behandles ud fra eks. interviews eller lign.) 
Symptomer hos medarbejderne 

 
 
Tilbage til indhold  
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I skal samtidig afdække, om en eller flere af medarbejderne har symptomer eller gener, som måske kan føres 

tilbage til indeklimaet. 

Fysiske symptomer kan være 
irritation af øjne, 
næse og luftveje, infektioner i 
luftvejene, træthed, 
hovedpine og 
koncentrationsbesvær. 

Psykiske symptomer kan være 
stress og irritation 
som følge af fx støj fra 
kolleger, børn, patienter, 
klienter eller maskiner. 

 

 
C. Hvilke symptomer findes i bygningen?  
Symptomer i bygningen 

I bør gennemgå bygningen sammen med den ansvarlige for bygningens drift og/eller via medarbejder møder 

m.m. Målet er at vurdere omfanget af de negative påvirkninger og samtidig finde årsagerne til problemerne. 

Symptomer i bygningen kan være: 

Åbenlyse fejl – fx utætte tage, 
utætte døre og vinduer, defekte 
radiatorventiler, snavsede 
ventilationsriste og dryssende lofter. 
Disse fejl bør rettes med det samme. 

Mindre synlige fejl – fx utilstrækkelig 
ventilation, mangelfuld rengøring, 
forkert belysning og generende støj. 
Disse symptomer vil ofte kræve en 
nærmere analyse. 

 

Vurdering af kortlægningen og konstaterede arbejdsmiljøproblemer 
Når arbejdspladsens indeklima er kortlagt, skal sikkerhedsorganisationen/gruppen vurdere omfanget af de 

negative påvirkninger og derefter opstille forslag til, hvordan problemerne kan løses. 

1. Hvad er det helt præcist, der er galt? 

2. Hvor alvorlige er problemerne? 

3. Hvad kan der gøres ved dem? 

4. Skal der gøres noget ved det? 

 
Inddragelse af arbejdsmiljørelateret sygefravær 
Sygefravær skal inddrages i virksomhedens APV. Det er ikke selve sygefraværet, der skal tages stilling til, men 

det skal vurderes, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til det samlede sygefravær. 

Enkeltpersoners sygefravær skal ikke inddrages. Arbejdsgiveren må ikke spørge medarbejderen, hvad denne 

fejler eller har fejlet. 

Tilbage til indhold  
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Prioritering/Handlingsplan 
Man kan ikke nå alt på én gang, og det er ikke altid muligt at finde ressourcer til den ideelle løsning. 

Derfor bør I opstille realistiske mål og sikre, at der er ressourcer til at gennemføre de løsninger, I sætter jer for. 

Det betyder ikke, at I skal gå på kompromis med sikkerhed og sundhed – men en urealistisk handlingsplan kan 

betyde, at arbejdet går i stå. 

Løs straks de simple problemer 
Hvis I under kortlægningen finder fejl og mangler, som kan udbedres på stedet, skal I selvfølgelig gøre det uden 

at bruge tid på yderligere analyser og handlingsplaner. 

Ligeledes er opfølgning på handlingsplaner fra Sikkerhedsorganisationen/gruppen af stor vigtighed, samt 

udmelding til personalet af hvad status er på de forskellige problemer.  
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Opgave 1 – Indeklima   
Opgave 1: Kortlægning af arbejdsmiljøet 

I er som sikkerhedsgruppe blevet kontaktet af én af de ansatte på en kontor enhed, han/hun fortæller at de 

generelt oplever ubehag på kontoret, i form af kulde, dårlig luft og hyppige hovedpiner. 

1. Hvordan vil i som sikkerhedsgruppe kortlægge det som den ansatte har bragt til jeres kendskab? 

 
Jeres opgave er nu at klæde jer på til at kunne udføre det indledende arbejde, der er if. med at få de 

nødvendige informationer så i senere kan vurdere kontorets arbejdsmiljø. Opstil en detaljeret plan, 

som indeholder step by step, redskaber og de spørgsmål m.m. i kunne forestille jer til kortlægningen. 

I har følgende baggrundsviden om kontoret, kontoret bliver brugt til almindelig betjening af det øvrige 

personalet m.m., dvs. der modtages personale jævnligt. P.t har lokalet tre kontorassistenter samt én 

kontorfuldmægtig. 

2. Løs i grupper opgaven: 

I løser opgaven i hold af tre, kapitlet ”Hvordan arbejder vi systematisk med indeklima” kan anvendes: 
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Opgave 2 – Indeklima   
Opgave 2: Vurdering af kortlægningen  

Den pågældende sikkerhedsgruppe, har brugt nedenstående fremgangsmetode til afdækning af 

kontorenheden fra opgave 1. Kontorenheden har en APV, men sikkerhedsgruppen har i dette tilfælde valgt at 

foretage uddybende undersøgelser.  Da de vurderede at APV’en ikke alene ville kunne afdække problemet. 

1.  Beskrivelse af kontorenheden som klagede over ubehaget på kontoret fra opgave 1. 

a. Følgende er blevet kortlagt i forbindelse med person interviews: 

 Én ansat har hyppige hovedpiner, vedkommende nævner at det skyldes et tungt indeklima. 

 Kulde nedfald/træk i vinter månederne omkring arbejdspladserne ved vinduerne. 

 Indeklima temperaturen i arbejdsrummet i månederne juni, juli og august kan nå op på 

27°i løbet af dagen. 

 Alle følte sig generet af støv. 

 

b. Følgende blev afdækket ved egne konstateringer under besøget på kontoret. 

 Der er indtil flere ventilationsriste som er blokeret. 

 Vinduerne så ud til at være af ældre dato, der kunne dog ikke konstateres kulde nedfald. 

Vinduernes brystnings højde er ca. 1, 0 m. over terræn. 

 I rummet er der en kopi maskine. 

 Der er store bunker af papir, ved de enkeltes arbejdspladser. 

 Kontor rummets adgangsvej er direkte ud til produktionen. 

 Ved vinduerne er der gardiner som afskærmningsmulighed, se billede i tabel 1. 

Skitse af kontor lokalet se bilag 1. 

 

2. Løs i grupper opgaven: 

Jeres opgave er nu, efter ovenstående kortlægning, at i som sikkerhedsgruppe skal vurdere omfanget af 

påvirkningerne ved at vurdere og prioritere problemerne. 

Vurderingsskemaet til beskrivelse, vurdering og prioritering bør anvendes, samt oversigtsskemaet med 

handlingsplanen og prioritering. 
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Tabel 1. Billede materiale 
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Gardiner i kontoret 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dba.dk/gardin-h-163-gardiner-faar/id-1006897535/&ei=qIWKVYPZEYG7sgG2_JzgAw&bvm=bv.96339352,d.bGg&psig=AFQjCNFTIERNs48Mtf77k7_nReP3R-4VBQ&ust=1435227869641522
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Bilag 1 - Skitse kontorlokale 
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Bilag 2 - Forebyg kuldenedfald 

Forebyg problemer med kuldenedfald i institutionen  
I kan forebygge og afhjælpe problemer med kuldenedfald i institutionen ved fx at få vinduer, der er bedre 
isoleret. Få konkrete råd til, hvordan I løser det, og hvad den enkelte medarbejder kan gøre.  
 
Der kan også opstå træk, fordi den kolde luft nær vinduet "falder ned". Mange vinduer er også utætte. Det kan 
give kolde luftstrømme, som I kan føle som træk. Når I åbner vindiet for at lufte ud, kan det også medføre træk.  

 
Vinduer isolerer dårligt 
Vinduer isolerer normalt dårligere end vægge og lofter. Derfor er den indvendige overfladetemperatur på 
vinduet som regel lavere end på vægge og lofter. I kan undgå en stor del af de problemer, der er beskrevet 
nedenfor ved få energiruder, som isolerer væsentligt bedre en almindelige termoruder. Kold luft er desuden 
tungere end varm, og derfor begynder luften at falde nedad. Jo højere vinduet er, desto hurtigere strømmer 
luften, og desto mere luft er der i det kolde lag. Strømmen af koldt luft oplever I som træk.  

 
Sådan kan I løse indeklimaproblemer med kuldenedfald i institutionens lokaler 
Der er flere måder at undgå kuldenedfald på:  
Bedre isoleret vindue 
 
I kan få et bedre isoleret vindue, så overfladetemperaturen hæves.  
Hylder eller sprosser  
 
I kan bryde luftstrømmen med vandrette "hylder" eller "sprosser", så den tvinges ud og bliver blandet med 
rumluften. Vær her opmærksom på, at den kolde luft ikke tvinges ud i nakken på alle.  
Radiatorer 
 
I kan anbringe radiatoren under vinduet, så den opadgående varme luftstrøm modvirker den kolde 
nedadgående luftstrøm. Det er dog tvivlsomt, om det virker i moderne byggeri, hvor rummene varmes meget 
op af teknisk udstyr, belysning, personer og eventuelt solskin, og hvor radiatortermostaterne først åbner, når 
det er meget koldt udenfor. Der vil så alligevel være kuldenedfald.  
 

Hvad kan du selv gøre? 
Du har selv mulighed for at påvirke indeklimaet:  
Flyt arbejdspladsen væk fra vinduespartier  
Sørg for at lukke vinduer og ventiler tæt 
 
Det er især vigtigt, når vinden står på.  
Tjek radiatoren 
 
Sørg for, at radiatoren under vinduet afgiver varme, der kan modvirke kuldenedfald og "kuldestråling".  
Sæt dig væk fra kulden  
Placer dig, så du ikke rammes af den kolde luft.  
Tilbage til indhold 
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Skimmelsvamp 

Svampenes vækstbetingelser 

Svampesporene findes overalt dvs. der er ingen mulighed for påvirkning af disse 

Luften består af ca. 21 % ilt 

Temperaturen til kontrol af svampes vækstbetingelser er ikke en farbar vej til kontrol af svampe 

Næring, alt kan bruges svampe er specialiseret  

Fugt, her er muligheden for at påvirke, f.eks. gennem fornuftige konstruktioner m.m 
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Typer af svampe (mange artede) 

 Man anslår der findes ca. 1 mill. arter af svampe 
 

 Heraf er ca. 100.000 beskrevet i litteraturen 
 

 I vore bygninger optræder ca. 28 – 30 arter (store 
svampe) 

 

 Heraf ses almindeligvis ca. 8 arter  
Billede af Stachybotrys chartarum 

 

 

Påvirkninger af skimmelsvamp 

Fugt og skimmelsvampevækst er normalt ikke akut sundhedsskadeligt. Der er normalt ingen risiko ved i en 

kortere periode at færdes i en bygning med skimmelsvampe, med mindre man er allergisk overfor den aktuelle 

svamp (men det kan ikke udelukkes, at der kan være særlige meget grelle eksempler). 

Personer påvirkes meget forskelligt, typisk vil personer med allergi, overfølsomhed og luftvejssygdomme være 

særligt følsomme, men også helt raske personer kan opleve gener.  

Skimmelsvamp uden for arbejdsrum, kan udgøre en generel og ikke ubetydelig risiko for sundheden som følge 

af luftstrømme og/eller skimmelsvampens placering. 
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Årsager til skimmelvækst 

 Dårlig vedligeholdelse 

 Luftfugtighed på 70-80 % og derover 

 Utætte rør 

 Manglende ventilation og udluftning 

 Materialevalg og overflader 

 Adfærd i bygningen 

 Bygningens konstruktioner 

 Manglende rengøring – fugt og snavs 

 Tørring af vådt tøj indendørs 

 Dårlig udført isolering 

 Kuldebroer 

 Byggefugt 

Tegn/mistanke på skimmelsvampe 

Henvendelser/observationer på grund af: 

 Mistanke om skimmel på grund af fugt  

 Konstateret fugt/ vand på vægge, lofter eller gulve  

 Lugt af fugt (lugter lidt af gammel kælder el. lign) 

 Frygt for skimmel på grund af vandskade 

 Beskrivelse af oplysninger om gener hos de ansatte 

 Irritation af slimhinder i øjne 

 Næse og svælg 

 Hoste og hvæsende vejrtrækning 

 Kløe i huden og hududslet 

 Hovedpine, svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær  

 Synlig forekomst af skimmelsvampespore 

Hvornår er det alvor? 
Eftersom skimmelsvampesporer findes overalt, er der også en bagatelgrænse Statens Byggeforsknings Institut 

siger som tommelfingerregel: 

 At op til 0,25 kvadratmeter synlig skimmelsvamp og  

 3 kvadratmeter skjult skimmel bag fx vægge og belægninger kun giver svag risiko for gener. 

Det svarer til de sorte rande i vådrum og ved vinduer, som en gang imellem opstår i de fleste bygninger. 
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Pligter/reaktioner if. med arbejdsmiljø 

Pligter 
Sikkerhedsgruppen bør altid inddrages i undersøgelser af arbejdsmiljøet og i problemstillinger, som kan 

indebære en risiko for de ansatte. Det betyder, at sikkerhedsgruppen altid bør inddrages: 

 Hvis der konstateres fugt eller akutte vandskader. 

 Hvis der konstateres vækst af skimmelsvampe. 

 Hvis der er mistanke om, at der er skimmelvækst fx pga. fugtproblemer, dårlig lugt eller klager fra 

medarbejdere. 

 

Hvis det er uklart, hvor stort problemet er, bør sikkerhedsgruppen sikre, at der bliver lavet en nærmere 

undersøgelse. For at få et overblik over problemets omfang, skal i måske have hjælp fra teknikere eller 

eksperter. 

Nærmere undersøgelse kan eksempelvis være en uvildig undersøgelses rapport, som hjælper til at klarlægger 

omfanget af skimmelsvamp. 

Hvordan forholder vi os ved skimmelsvamp 
Hvis I opdager en massiv vækst af skimmelsvampe eller har mistanke om, at der kan være skjult skimmelvækst 

et sted i bygningen, skal I handle hurtigt og resolut. 

Opgaven er dobbelt 

 På den ene side skal ansatte sikres mod mulige sundhedsskader. 

 På den anden side skal unødvendig frygt og bekymring undgås. 

Er nogen særligt udsatte? 
Få overblik over, om der er nogle børn eller voksne, som er særligt udsatte for helbredsmæssige gener som 

følge af skimmelvæksten. Det kan fx være personer med astma eller med en erkendt allergi over for 

skimmelsvampe. 

Disse personer bør have særligt god information og måske søge læge. Hvis det er sundhedsmæssigt 

nødvendigt, skal ledelsen sørge for, at de flyttes til andre lokaler, som ikke er berørt af skimmelsvampene. 

Handlingsplan 

En handlingsplan bør udarbejdes af byggeteknikere med specialviden om fugt, indeklima og skimmelsvampe. 

Sikkerhedsgruppen har en vigtig opgave i at sikre arbejdsmiljøet og skal derfor også deltage i arbejdet med at 

formulere handlingsplanen. 

Handlingsplanen vil ofte være et kompromis mellem hensynet til sundheden og hensynet til økonomien. 

Tilbage til indhold  
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Udbedring af skimmelangreb 

 Grundlæggende principper 
 

 Fugtkilden elimineres  
 

 Konstruktioner udtørres 
 

 Afskærmning 
 

 Personlige værnemidler 
 

 Skimmelsvampen fjernes 
 

 Støvsugning og rengøring 
 

 Kvalitetskontrol 

 
Dampafrensning med tør damp 

 

Ved renoveringen skal skimmelvæksten generelt fjernes - og ikke blot dræbes. Man bør være opmærksom på, 

at der kan være vækst dybere inde i materialerne, som kan give anledning til, at materialerne snarere bør 

udskiftes end afrenses. 

Gode råd til sikkerhedsgruppen 
1. Hold øje med fugt og vandskader i bygningen og gør bygningsgennemgangen til en del af jeres faste 

sikkerhedsrunderinger og APV-arbejde. Følg op på henvendelser fra ansatte, mht. til symptomer som 

kan relatere sig til skimmelsvamp. 

2. Følg op på om der bliver udluftet, er ryddeligt på borde og gulve så der kan blive gjort ordentlig rent. 

3. Tag straks problemet op i sikkerhedsgruppen og i forhold til arbejdsgiveren, hvis mistanken melder sig. 

Sørg ligeledes for at melde ud til medarbejdere at der tages hånd om sagen. 

4. Lav handlingsplan og før dagbog/referat over hele forløbet, så I kan dokumentere, hvad der er sket og 

aftalt undervejs. 
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Ny i sikkerhedsorganisationen 
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Indledning 
Som nyvalgt i sikkerhedsorganisationen er der mange opgaver at tage fat på, men hvor skal man starte? I har 

på nuværende tidspunkt kendskab til jeres funktioner og opgaver, overordnet er det vigtigt at huske: 

 Du skal samarbejde - det giver de bedste resultater. 

 Løs akutte arbejdsmiljø problemer. 

 Forebyggende miljøarbejde er en langsigtet, dynamisk proces – og ikke et enkeltstående projekt. 

 Processen er først effektiv, når alle ansatte deltager aktivt i den. 

 Det er jer, der kender arbejdsprocesserne og ressourceforbruget, og det er først og fremmest jer, som 

kan foreslå forbedringer. 

 Det er også jer, som kan ændre vaner og rutiner samt sikre, at der tages hensyn til arbejdsmiljøet. 

 Tilbagemeldingen til medarbejderne/kollegaerne, tilbagemeldinger bruges som en motivation for at få 

medarbejdere til at fortsætte med at fokusere på sikkerhed. 

 

Hvordan kommer vi i gang 
1. Tal med forgængerne  
En god måde hurtigt at få er overblik på er ved at tale med forgængerne på posten. Aftal et møde, hvor I 

gennemgår de opgaver, der skal løses. Sørg for undervejs at stille spørgsmål til de ting, du er i tvivl om.  

2. Find ud af om der er sager, der skal følges op på?  
Se handlingsplanerne fra APV´en, eller er der aktuelle sager, der skal følges op på? 

3. Find ud af hvordan sikkerhedsorganisationen ser ud  
Virksomhederne kan vælge at tilrettelægge arbejdsmiljøarbejdet og indrette sikkerhedsorganisationen på 

mange forskellige måder. Det er derfor en god ide at starte med at finde ud af, hvordan 

sikkerhedsorganisationen ser ud på din arbejdsplads. 

Hvem sidder i sikkerhedsorganisationen?  

 Er der eksempelvis flere sikkerhedsgrupper, og hvilke områder dækker de?  

Hvordan fungerer samarbejdet? 

 Det er også en god ide at få klarlagt, hvem dine vigtigste samarbejds- og alliancepartnere er både 

eksternt og internt på arbejdspladsen. 
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4. Afklar forventningerne til jeres roller  
Det er en god ide at afklare de forventninger, som både du selv og andre har til din nye funktion. Den 
nemmeste måde er at spørge dem, der kan have forventninger til dig. Det kan være:  

 Kollegaer eller medarbejdere  

 Den øvrige arbejdsmiljøorganisation   

Spørg dem endelig! Du bør være meget direkte og kontakte dem, der kan have forventninger til dig. 

Yderligere vil det for sikkerhedsgruppen være fornuftigt at udføre forventningsafstemning indbyrdes mellem 

leder og sikkerhedsrepræsentant, fremgangs metode. Se under kapitel om forventningsafstemning.  

5. Etablér et godt samarbejde  
Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og sikkerhedsrepræsentanter i sikkerhedsorganisationen er alfa 

og omega for et godt arbejdsmiljø. Så bliv enige om, hvordan I gerne vil have, at samarbejdet skal køre og ikke 

mindst hvordan i gør det i praksis. 

Det skal gøres ud fra følgende betragtninger, sikkerhedsgruppen bestående af sikkerhedsrepræsentanten og 

arbejdslederen, skal i fællesskab løse afdelingens eller områdets sikkerheds- og sundhedsproblemer. 

Sikkerhedsgruppen skal indsamle oplysninger, informere, deltage i planlægning og kontrollere. 

Tag en indledende drøftelse, hvor I skaber struktur på jeres arbejde: 

 Klarlæg de mest aktuelle fremtidige opgaver samt de opgaver, som allerede nu bliver udført. 

o Tag udgangspunkt i de fremtidige arbejdsmiljø opgaver samt de opgaver, som allerede nu 

bliver udført.  

o Undersøg også hvilke opgaver, som virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen forventer, at I 

løser. Findes der en arbejdsmiljøpolitik, er den grundlaget for jeres arbejdsindsats.   

o Prioritere jeres opgaver (husk at løse akutte sikkerheds- og sundhedsproblemer først) 

 (Indsamling af oplysninger se, ” Hvordan indsamles oplysninger om arbejdsmiljøforhold”). 

 Hvornår vil i udføre arbejdsmiljøarbejdet? 

o Tid til arbejdet, drøft hvor lang tid der er rimeligt 

o Aftal faste mødetider med passende intervaller, samt aftal hvad møderne konkret skal 

omhandle (se eksempel på dagsorden i bilag) 

o Aftal faste sikkerhedsrunderinger og kontroller  

 

 Hvordan vil I informere kollegaer og medarbejdere 

o Information, eksempelvis personalemøder 

o Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen til næste personalemøde 

o Give råd, vejledning og viden videre til kollegerne 

Tilbage til indhold 
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 Vær synlige og signaler i skal deltage i planlægningen af 

o Ombygninger, nybygninger og indretning 

o Af nyanskaffelse som inventar m.m. 

 

Det er også vigtigt, at I får afklaret, hvilke forventninger I har til hinanden og til arbejdsmiljøarbejdet. Se 

eksempel på spørgsmål, under ”Forventningsafstemning”. 

6. Hold jeres viden ajour 
Som medlemmer af en sikkerhedsorganisation er det vigtigt, hele tiden at holde sin viden ajour inden for 

arbejdsmiljøområdet. Det kan for eksempel være viden om nye regler, vejledninger, værktøjer m.m. 

Det er også en god idé at holde øje med, hvad andre virksomheder gør og på den måde få inspiration og ny 

viden, som I måske kan drage nytte af på jeres virksomhed. Prøv at skabe netværk på tværs af virksomheder. 

Undersøg om der er kurser og konferencer, som det kan være relevant for dig at deltage I. 

Forventningsafstemning 
Lederen og sikkerhedsrepræsentanten 
Ved at lederen og sikkerhedsrepræsentanten gensidigt interviewer hinanden får begge parter noget at vide om 

hinandens holdninger, oplevelser og tanker. Det er ofte bedre, end hvis man straks begynder at diskutere 

forskellige problemstillinger uden at kende hinandens baggrund for at foretrække forskellige fremgangsmåder.  

Nedenstående er eksempler på spørgsmål, som lederen og sikkerhedsrepræsentanten kan stille til hinanden for 

at afstemme forventningerne til arbejdsmiljøarbejdet.  

Interviewspørgsmål til afdækning af forventninger  

 Hvor vigtigt er arbejdsmiljøet for dig? 

 Hvad har indtil nu været det bedste i arbejdsmiljøarbejdet? 

 Hvad er det mindst tilfredsstillende i arbejdsmiljøarbejdet? 

 Hvad synes du om de holdninger, som lederne har til arbejdsmiljøet? 

 Hvad synes du om de holdninger, som medarbejderne har til arbejdsmiljøet? 

 Hvilke forventninger har du til vores samarbejde om arbejdsmiljøet? 

 Hvilke mål og resultater bør vi opnå? 

 Hvad mener du, du primært skal koncentrere dig om? 

 Hvad giver dig størst tilfredshed i arbejdsmiljøarbejdet? 

 Regler for interviewet 

Tilbage til indhold  
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Den ene part tager udgangspunkt i spørgsmålene og stiller dem til den anden part. Spørgeren lytter og stiller 

uddybende spørgsmål for eksempel ved at bede om konkrete eksempler. 

Når den ene har interviewet den anden, så byttes rollerne om. 

Det er vigtigt, at det er et interview og ikke en diskussion mellem de to parter, så sørg for at give den, der bliver 

interviewet, taletid. 

Hvordan indsamles oplysninger om arbejdsmiljøforhold?  
Indsamling af oplysninger 
I sikkerhedsorganisationen er det en vigtig opgave at være opdateret på, hvilke arbejdsmiljøforhold der er 

vigtige for virksomheden, samt hvad der kan være af problemer. Dette kan bl.a. ske ved at orientere sig i 

APV´en (handlingsplanen), runderinger, nærved hændelser/arbejdsulykker og medarbejder henvendelser. 

Illustration: Sammenhængen i indsamling af arbejdsmiljøforhold. 

 

Arbejdsmiljø problemer som kræver opfølgende handling 
Er der konstateret arbejdsmiljø problemer, som ikke har kunnet løses umiddelbart, skriver i dem under 

igangværende problemer i APV-handlingsplanen. Reglerne herfor er; 

 Udfyld handlingsplanskema. 

 Hvert emne skal have sit eget skema. 

 Hvis emnet er fundet ved APV, så sæt kryds ud for det. 

 Skriv de enkelte handlinger ind i skemaet. 

 En af handlingerne kan være at undersøge: Hvad gør andre? Det giver ofte god inspiration. 

 Husk at skrive den ansvarlige på med navn og tidsfrist. 

 

 
Tilbage til indhold  
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Sikkerhedsrunderingen 
Tjeklistetilgangen, er en god måde at gribe problemerne an på. Fremgangsmåden i denne tilgang er, at man på 

virksomheden definerer sikker/usikker adfærd. Deltagerne er sikkerhedsgruppen for området, leder og 

sikkerhedsrepræsentant. 

Virksomheden udformer deres egen tjekliste til at observere usikker/sikker adfærd, som bruges på den måde, 

at runderingsgruppen går rundt i en afdeling og tjekker punkterne på listen, som så scores som enten ”ok” eller 

”Ikke-ok”. Ved fejl skal der påføres en korrigerende handling hvis muligt. 

Et eksempel på et sådant runderingsskema ses på side 7. 

Sammenfatning af tjekliste metoden; 
 

• Lav tjeklister 
• Tilpas punkter til den konkrete afdeling 
• Så konkrete punkter som muligt 

 
• Plan for gennemførelse af runderinger 
• Udfør runderinger, fx. månedlige runderinger  
• Vær grundig 

 
• Påfør korrigerende handling på ark 
• Udfør korrigerende handling, hvis det kan gøres på 

stedet 
 

• Lav feedback til afdelingerne 
 

 

Hvordan forbereder man en mundtlig fremlæggelse? 
Mundtlig fremlæggelse 
Når du skal fremlægge et fagligt indhold for dine kollegaer, er det vigtigt at være godt forberedt.  

Det giver den bedste oplevelse for dine tilhørere og den bedste oplevelse for dig, der skal fremlægge. 

Derudover mindsker en god forberedelse nervøsiteten både før og under oplægget. 

Fremlæggelsen 
Det er vigtigt, at der er et formål med din mundtlige fremlæggelse. 

 Du skal altså ”ville noget” med fremlæggelsen. 

 
 
Tilbage til indhold  
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Du kan derfor stille dig selv to spørgsmål, når du forbereder din mundtlige fremlæggelse: 

 Hvad er målet for fremlæggelsen? 

 Hvad skal tilhørerne tænke/føle/gøre? 

 
Arbejdsfaser i en fremlæggelse 
Der er fem arbejdsfaser i arbejdet med en mundtlig fremlæggelse: 

 At finde sit stof. 

 At ordne sit stof. 

 At formulere sig. 

 At huske stoffet og øve sig. 

 At fremføre stoffet. 
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Opgave – Ny i sikkerhedsorganisationen 
Opgave: I er nyvalgte i firmaet AT´s sikkerhedsorganisation hvor i indgår i et af firmaets afdelingers 
sikkerhedsgruppe, i har på det næstkommende personalemøde bedt om at får 5-10 minutter til at forklare 
hvordan i vil tage vare på jeres virke i sikkerhedsgruppen. 
 
Find sammen i grupper af 3-4 personer. I skal forberede jer til mødet med udgangspunkt i, at i fornyligt er 
indtrådt i virksomhedens sikkerhedsorganisation. 
 
Oplægget kan indeholde; 
 

 Forventninger til det kommende arbejde 

 Samarbejdet mellem leder og sikkerhedsrepræsentant 

 Indsamling af oplysninger 

 Hvordan I inddrager kollegaer og medarbejdere 

 Hvor medarbejderne finder oplysninger om arbejdsmiljø problemer 

 Osv. 
 
Husk jeres primære opgave er at bidrage til, at sikre at arbejdsforholdene på arbejdspladsen er 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 

 
Oplægget udarbejdes efter de arbejdsfaser der er nævnt i bogen i kapitlet: Hvordan forbereder man en 
mundtlig fremlæggelse?  
 
Efterfølgende vil flere af grupperne blive bedt om at komme med deres oplæg, så i skal alle i gruppen kunne 
holde oplægget. 
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Bilag 1, Eksempel på tjekliste 
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Bilag 2, Dagsorden for møde i sikkerhedsgruppen 

 

Dagsorden for møde i sikkerhedsgruppen 
 
Mødereferat fra: Dato: xx. måned 20xx, kl. 00.00.  Nr. x 

Mødedeltagere: 

 Henrik Ib Jensen Sikkerhedsrepræsentant (SIR)  

 Lisbeth Larsen ArbejdsLeder (AL) 

  

 

Pkt. 1  Kommentarer til sidste møde: 
 Ingen kommentarer. 

 

Pkt. 2 Gennemgang af dagsorden: 
 Ingen kommentarer. 

 

Pkt. 3 Meddelelser: 
  

a) Meddelelser fra SIR: 

 

b) Meddelelser fra AMR: 

  

Pkt. 4 Opsamling på arbejdsmiljøforhold: 

 Nye emner siden, fra runderinger eller henvendelser. 

 

Pkt. 5 Hændelser siden sidst: 

 

a) Arbejdsulykker: 

 Der har ikke været nogen ulykker siden sidst. 

 

Pkt. 6 Diverse påbud: 

 Vi har ingen påbud fået, siden sidste møde. 

  

Pkt. 7 APV: 
 Status på handlingsplan (revideres), eventuelle nye emner skrives ind. 

  

Pkt. 8 Eventuelt: 
  

 

Næste møde afholdes den xx. måned 20xx, kl. 00.00. 

Sikkerhedsgruppen 
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Systematisk arbejdsmiljø arbejde 
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Definition af systematisk arbejdsmiljø 
Systematisk arbejdsmiljø vil sige, at man systematiserer arbejdsmiljøarbejdet, så man nemt kan arbejde med 

arbejdsmiljøet, samt løbende opbygge rutiner og metoder til at sikre et godt arbejdsmiljø.  Det vil sige, løbende 

at have fokus på bl.a.: 

 Den forebyggende indsat, der ser på de påvirkninger, der er på arbejdspladsen. 

 Løbende APV efter behov og handleplaner. 

 Opfølgningsmetoder 

Det er vigtigt, at sikkerhedsorganisationen- eller gruppen samarbejder om arbejdsmiljøet og inddrager både 

ledelse og ansatte. 

 

Lovgivning, bekendtgørelse og vejledninger 
 
Bekendtgørelse 
Bek. Nr. 914 af 26. juni 2013 om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland (Link) 

Væsentlige uddrag – Arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er 

medlemmer af sikkerhedsorganisationen 

§ 4. Formålet med at uddanne sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af 

sikkerhedsorganisationen, er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere sikkerhedsorganisationens 

arbejde. Uddannelsen skal sikre, at sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere får fornøden viden om 

arbejdsmiljø og om metoder til, at de kan varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen 

skal medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde. 

Vejledninger: 
At-vejledning F.3.2.1, Maj 2011 – opdateret januar 2016 – Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-

34 ansatte. (Link) 

At- vejledning F.3.3-1, Maj 2011 – opdateret januar 2016 – Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 

mindst 35 ansatte. (Link) 

At-vejledning F.3.4, Maj 2011 – Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på 

bygge- og anlægsområdet. (Link) 

At-vejledning F.3.5, Maj 2011 – Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, 

bortset fra bygge- og anlægsarbejde. (Link) 

 

Tilbage til indhold 
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Hvordan systematiserer sikkerhedsorganisationen- eller sikkerhedsgruppen 

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden? 
 
Systematisering 
Det kan være en fordel, at benytte værktøjer i form af tjeklister og årshjul, når arbejdsmiljøarbejdet skal 

systematiseres. Det handler om få et overblik over SIO´s kommende års aktiviteter, herunder 

sikkerhedsudvalget og sikkerhedsgruppen aktiviteter. 

Indhold i systematiseringer kan bl.a. være, at der afsættes tid af til udarbejdelse af ny APV, inden APV bliver for 

gammel, samt hvornår sikkerhedsmøderne skal afholdes m.m. 

Nedenfor skitses en tretrinsraket for, hvordan virksomheden helt overordnet set, kan gribe systematiseringen 

an. 

Trin 1: Dan jer et overblik 

Man kan med fordel benytte sig af tjeklister. Se eksempel i bilag 1. Tjeklisterne er et  værktøj som kan skabe et 

overblik over arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Tjeklisterne kan benyttes sammen med årshjul (se trin 2) 

eller at helt andet redskab man nu vælger, at benytte i virksomheden når man arbejder systematisk med 

arbejdsmiljø. 

Man kan udarbejde tjeklister, der går ud på om virksomheden efterlever generelle lovkrav, som fx APV, de to 

årlige møder for sikkerhedsgruppen og de 4 årlige møder for sikkerhedsudvalget. Der kan også være andre 

områder, som den enkelte virksomhed finder vigtig at få med, det kunne fx være trivselsundersøgelser, årshjul 

m.v. 

Jf. eksemplet er arbejdsmiljøopgaverne listet op således, at der kan svares ”ja” eller ”nej” til, hvorvidt 

opgaverne er løst, samt evt. bemærkninger til handlingsplanen. 

Trin 2: Valg af værktøj 

Når virksomheden har dannet sig et overblik over hvilke arbejdsmiljøopgaver, der er blevet løst/mangler at 

blive løst ud fra tjeklisten, vælges det værktøj hvormed virksomheden vil systematisere arbejdsmiljøopgaverne 

i.  

Nogle virksomheder foretrækker, at arbejde med regneark, mens andre har det bedst med at alt skrives op på 

en stor vægkalender eller at det organiseres i virksomhedens interne kalender som fx Outlook. Der er stor 

forskel på, hvad der fungerer bedst på for enkelte virksomhed. Lovgivningen har ingen krav til, hvordan 

systematiseringen af arbejdsmiljøet skal udføres.  

Herunder ridses nogle forslag til værktøjer op, som kan lette arbejdet og overblikket i det daglige, ugentlig, 

månedlige og årlige arbejde med arbejdsmiljø.  
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Værktøjerne, i det følgende, er tre forskellige årshjul, der er udarbejdet i et Excel-regneark og fremstår som: 

 Enkel model 

 En grafisk model  

 Strategisk model 

 

I hver model er der vist eksempel på, hvordan årshjulene kan se ud med udgangspunkt i det fiktive firma AT 

A/S.  

 

Enkel model 

Dette redskab kaldes en enkel model. Der tages udgangspunkt i Perioden for hvornår et arbejdsmiljømæssigt 

emne skal foregå i. Det er et enkelt værktøj, som ikke kræver de store kundskaber i brugen af Excel.  

Denne model vil være velegnet til virksomheder med op til 19 ansatte, hvor sikkerhedsudvalgets funktion 

varetages af sikkerhedsgruppen(r). 
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En grafisk model 

Nedenstående model er taget med som et eksempel på hvordan et årshjul visuelt kan fremstilles. I dette 

eksempel er årshjulet dækkende for et år – 12 måneder. Det kan dog udvides til at tage flere år med fx 2017, 

2018 – således at hjulet dækker over en treårig periode.  I så fald kan hjulet fremstå med flere ringe uden om 

den første. 
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Strategisk model 

Denne model kaldes en strategisk model, idet virksomheden kan planlægge langsigtet og stadig beholde 

overblikket.  

Her tages der udgangspunkt i det overordnede Emne (indsats) fx APV, samt i delprocesserne til løsning af 

hovedindsatsen fx APV-kortlægning, prioritering og handlingsplaner. Ved brug af den strategiske model kan 

hvert Emne (indsats) følges frem til og mod målet, så handlingsplaner udarbejdes og gennemføres. 

Denne model vil være velegnet til virksomheder med 20 ansatte eller derover, hvor arbejdsmiljøarbejdet 

planlægges og koordineres af et sikkerhedsudvalg. 

 

 

 

Trin 3: Udfør handling  

Når valg af værktøj er på plads, er sidste skridt, at indsætte alle arbejdsmiljøopgaverne, som er skitseret på 

tjeklisten jf. Trin 1, ind i årshjulet, på vægkalenderen eller det værktøj, der er valgt som systematiserings- 

redskab. Husk også deadlines for de forskellige arbejdsmiljøopgaver, de lovbundne samt de af virksomhedens 

egne valgte arbejdsmiljøopgaver. 
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Opgave 1 – Systematisk arbejdsmiljø 
Opgave 1: I skal i grupper udarbejde et årshjul for virksomheden Rens og Smil A/S med henblik på at 

systematisere arbejdsmiljøarbejdet. 

 

Gruppearbejde: 3 deltagere 

Varighed: Ca. 1 time 

 

Data om virksomheden: 

Rens og Smil A/S er en virksomhed, med 33 ansatte. Virksomheden udfører opgaver for Taxa-selskaber, 

Automekanikere og lign. selskaber, der bestiller rensning af fx sædebetræk og måtter.  

 

De har i sikkerhedsorganisationen, ét sikkerhedsudvalg samt to sikkerhedsgrupper, grupperne dækker 

henholdsvis kontorpersonalet (11 ansatte) og de øvrige ansatte i renseriet. 

 

Sikkerhedsgruppen i renseriet har netop udført deres årlige tjekliste gennemgang, (se bilag 1). Nu skal de i gang 

med at sætte deres aktiviteter i et årshjul (Januar til januar). Dog mangler sikkerhedsgruppen at udføre 

sammenfatningen af tjekliste gennemgangen, den udføre i som det første. 

 

Efterfølgende skal I fremlægge for de andre hvordan I har løst opgaven, fortæl bl.a. om; 

 Jeres prioriteringer og rækkefølge af opgaverne. 

 Hvor mange møder, runderinger m.m. som i har afsat internt i sikkerhedsgruppen. 

I får til opgaven udleveret relevante skemaer til brug; 

 Årshjul 
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Bilag 1 – Værktøj til systematisk arbejdsmiljø (Trin 1) 
Tjekliste 

Arbejdssted  Rens og Smil A/S, Afdeling renseriet.  

Adresse Kussangasoq, Evighedsfjorden 

Arbejdsleder/kontaktperson Ella Hansine K. 

Sikkerhedsrepræsentant Pilu R. 

Øvrige deltagere/ansatte - 

Dato  5. december, 2015 

 

Sammenfatning af gennemgangen (beskriv i hovedtræk) 
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Arbejdsmiljøopgaver Ja Nej Bemærkninger/Handlinger 

Årshjul    
 

Har I udarbejdet et årshjul for 
arbejdsmiljøarbejdet, der sikrer, at lovgivningen 
efterleves? (års-hjul er ikke lovpligtigt) 

 x Sikkerhedsgruppe har den 
udarbejdet inden januar 2016. 

Sikkerhedsorganisation (SIO)  
 
(Alle ansatte med løn tæller med i opgørelsen)  
 

   

Har arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant 
gennemført uddannelsen senest 8 mdr. efter valg? 

 x Sikkerhedsleder mangler 
uddannelsen, han er valgt ind den 
28, november, 2015. 

Er kursusbeviset (evt. i kopi) tilgængeligt på 
arbejdspladsen? SKAL kunne fremvises. 

x   
 
 

Har sikkerhedsrepræsentanten efter forholdene 
rimelig tid til rådighed til arbejdsmiljøarbejdet? 
 

 x Sikkerhedsrepræsentanten har ikke 
været med ved de sidste 
runderinger, pga. manglende tid. 

Årlige lovpligtige arbejdsmiljø møder (Er ikke 
gældende ved eks. MED-udvalg) 

 

   

Afholdes der i sikkerhedsudvalget ordinære møder  
mindst en gang i kvartalet? 

Indkaldes der til ordinære møder i god tid? 

(Medlemmerne og øvrige ansatte skal gøres 
bekendt med dagsordenen senest 10 dage før 

mødet.) 

Udarbejdes der referat af møderne? Samt sendes 

de til sikkerhedsorganisationens medlemmer? 
 

x   

Afholder sikkerhedsudvalget møder mindst to 
gange årligt med sikkerhedsgruppen? 

 

 x  

Arbejdspladsvurdering (APV)    

Er der gennemført APV inden for de sidste 3 år?  
 

x  Men APV´en for området udløber 
den 3. august 2016. 

Ved nej, er der iværksat en plan for gennemførelse 
af APV, som indeholder elementerne: kortlægning, 
vurdering, prioritering samt udarbejdelse af 
handlingsplan? 
 

 x Sikkerhedsgruppen på tager sig 
udarbejdelsen af APV´en. 
(Gennemførelses elementer 
indsættes i årsplan.) 

Er der udarbejdet en handlingsplan, og følges der 
løbende op på effekten af iværksatte 
tiltag/handlinger? 

 

 x Der er p.t seks igangværende sager 
som mangler opfølgning. 

Indeholder handlingsplanen deadlines og navn(e) 
på ansvarlige? 
 

x   
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Bliver resultatet af APV forelagt medarbejderne, 
herunder handlingsplan og prioritering af proble-
mer? 

 x  

Har I overvejet mulige sammenhænge mellem 
sygefravær og arbejdsmiljø? 

 

x   

Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) på 
kemiske produkter m.v. 
 

   

Indhentes leverandørens sikkerhedsdatablade, in-
den produktet anvendes?  

 

x   

Har I overvejet substitution af kemiske produkter? x   

Har arbejdspladsen udarbejdet en APB på kemiske 

produkter? 
 

 x Sikkerhedsgruppe varetager denne 
opgave og mangler APB på 
produkter 

Overvågning af arbejdsmiljøet – Tilsyn med ar-
bejdet (ikke et lovkrav) 

 

   

Udføres sikkerhedsrunderinger efter en 
udarbejdet plan?  
Sikkerhedsrunderinger foretages primært af 

sikkerhedsgruppen. 
 

 x Praksis hidtil har været at 
sikkerhedsleder indkalder 
sikkerhedsrepræsentant, men 
denne har ikke kunne afse tid til 
det. 

Anvendes der en tjekliste if. med 
sikkerhedsrunderinger, der tager udgangspunkt i 
kendte risikofaktorer i arbejdet? 

x   

Er de fundne arbejdsmiljøproblemer behandlet i en 
handlingsplan? 
 

 x  

Arbejdsulykker og nærved-ulykker    

Anmeldes arbejdsulykker inden fristen? x   

Foretages en intern undersøgelse af alle arbejds-
ulykker og nærved-ulykker, herunder også trusler 

om vold, mobning, chikane og anden krænkende 
adfærd? 
 

 x Sikkerhedsgruppen har ingen fast 
procedure for, hvordan de skal 
klarlægge en ulykke. 

Klarlægger undersøgelserne årsagerne til ulykken 
og nærved-ulykken? 
Er der truffet foranstaltninger for at forhindre gen-

tagelser? 
 

 x  

Uddannelse og instruktion af medarbejdere    

Er der udarbejdet en introduktionsplan eller tjekli-

ste, der sikrer, at nye medarbejdere får den nød-

vendige introduktion og uddannelse til arbejds-
pladsen og de arbejdsopgaver, der skal udføres? 
 

x   
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Indeholder planen/materialet en orientering om de 
nødvendige arbejdsmiljørelaterede emner og risici? 
 
I planen/materialet bør det fremgå, hvem der op-
lærer og instruerer i hvilket emne/tema. 
 

x   

Inddragelse ved nyindkøb, nybygning, om-
struktureringer etc. 
 

   

Foretages der risikovurdering i forbindelse med 
ændringer i arbejdsforholdene, fx ved omstrukture-

ringer, større om- eller tilbygninger, indførelse af 
nye processer/arbejdsrutiner samt indkøb af nyt 
inventar og maskiner? 
 

x   

Inddrages af sikkerhedsgruppen, når der fx skal 

ændres lokaler/ombygges, foretages nyindkøb, 
eller der sker ændringer i nuværende 
arbejdsprocesser? 
 

x   
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Evaluering 
Jeres mening om kurset har stor betydning for os, da vi løbende arbejder på at udbygge og forbedre kurset. 

Derfor er nedenstående vores mulighede for at lave forbedringer og justeringer af kurset, så det bliver 

målrettet mht. indhold m.v. 

I bedes derfor: 

 Finde sammen i grupper af 3-4 personer. 

 Besvare spørgsmålene ud fra point systemet; 
o 5 Særdeles tilfreds 
o 4 Meget tilfreds 
o 3 Tilfreds 
o 2 Mindre tilfreds 
o 1 Ikke tilfreds 

 Skriv spørgsmål nummeret og besvarelsen på flipover. 

 Efterfølgende vil flere af grupperne blive bedt om at fremlægge deres evaluerings besvarelse. 
 
Evalueringsspørgsmål: 
Evt. uddybende bemærkninger er naturligvis velkomne og kan skrives til på flipoveren. 
 
 

 

  

Bemærkninger: 

1 Hvordan har uddannelsen forberedt jer på hvilke 

opgaver sikkerhedsorganisationen (SIO) skal 

løse? 

 

1 2 3 4 5  

 

2 Hvordan har uddannelsen forberedt jer på 

hvordan SIO kan arbejde med 

arbejdspladsvurderingen (APV)? 

 

1 2 3 4 5 

 

3 Hvordan har uddannelsen forberedt jer på 

hvordan i kan få samarbejdet i SIO til at fungere? 

 

1 2 3 4 5 

 

4 Hvordan har uddannelsen forberedt dig jer på 

hvad SIO skal gøre i forbindelse med ulykker? 

 

1 2 3 4 5 
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5 I hvilken grad har uddannelsen klædt jer på til 

arbejdet i SIO? 

 

1 2 3 4 5 

 

6 Hvordan synes i, underviserne har været til at 

forbinde undervisningen med hverdagen på din 

arbejdsplads? 

 

1 2 3 4 5 

 

7 Hvor svær eller let var undervisningen?  

1 2 3 4 5 

 

8 Hvordan er jeres samlede vurdering af kurset?  

1 2 3 4 5 

 

9 Hvilke emner har for jer været mest udbytterigt 

og hvorfor? 

 

1 2 3 4 5 

 

10 Ros/ris til kursusledelse, kursusstedet, 

administration af kurset m.v.: 

 

1 2 3 4 5 

 

11 Øvrige kommentarer:  

1 2 3 4 5 
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Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005 med senere 

ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning  

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter 

 Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, og  

 Lov nr. 1382 af 23. december 2012 

Herved bekendtgøres lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland, med de ændringer, der følger af § 

3 i lov nr. 193 af 26. marts 1991 og lov nr. 321 af 18. maj 2005. 

Kapitel 1 - Formål og område 

§ 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 det grønlandske samfund, og  

2. grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra 

arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. 

§ 2. Loven omfatter arbejde i Grønland for en arbejdsgiver. 

Stk. 2. Undtaget er 

1. arbejde i arbejdsgiverens private husholdning, jf. dog § 45 d,  

2. arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til 

husstanden, jf. dog § 45 d,  

3. arbejde, der udføres af militære og kan henregnes til egentlig militærtjeneste. 

Stk. 3. Følgende bestemmelser omfatter også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, samt det arbejde, 

der er nævnt i stk. 2: 

1. § 15 om flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted, §§ 24-30 om leverandører m.fl. og § 31 om 

bygherrer m.v.,  

2. §§ 32 og 33 om arbejdets udførelse,  

3. §§ 36 og 37 om tekniske hjælpemidler,  

4. §§ 38 og 39 om stoffer og materialer,  

5. § 45 c om vejtransport,  

6. § 46, stk. 3, om mindstealder ved farligt arbejde. 
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Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at der for militære områder og anlæg skal gælde særlige regler 

om arbejdsmiljø 

§ 3. Loven gælder kun for luftfart for så vidt angår arbejde på landjorden. 

Stk. 2. Loven gælder kun for søfart og fiskeri for så vidt angår 

1. lastning og losning af skibe, herunder fiskefartøjer,  

2. værftsarbejde om bord i skibe og arbejde, der må ligestilles hermed. 

Stk. 3. Loven gælder ikke for offshorearbejde. 

§ 3 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte, at loven kun i begrænset omfang skal gælde for arbejde, som 

udføres i den ansattes hjem. 

Kapitel 2 - Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 

Personlig kontakt 
§ 4. I virksomheder med 1-9 ansatte skal virksomhedens arbejde for sikkerhed og sundhed udføres ved 

personlig kontakt mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere, jf. § 18, og de øvrige ansatte. 

Beskæftigelsesministeren kan dog give regler om opbygning af en sikkerhedsorganisation, hvor dette findes 

særlig påkrævet. 

Sikkerhedsorganisation 

§ 5. I virksomheder, som beskæftiger 10 ansatte eller derover, skal virksomhedens arbejde for sikkerhed og 

sundhed organiseres. 

Stk. 2. Arbejdslederen for en afdeling eller et arbejdsområde skal sammen med sikkerhedsrepræsentanten 

danne en sikkerhedsgruppe for den pågældende afdeling eller det pågældende arbejdsområde. 

Stk. 3. De ansatte skal vælge en sikkerhedsrepræsentant for hver afdeling eller hvert arbejdslederområde til at 

indtræde i sikkerhedsgruppen og repræsentere sig i spørgsmål om sikkerhed og sundhed. En 

tillidsrepræsentant vil kunne vælges som sikkerhedsrepræsentant. 

§ 6. I virksomheder, der beskæftiger 20 ansatte eller derover, jf. dog § 7, stk. 7, skal der oprettes et 

sikkerhedsudvalg. Er der i virksomheden oprettet én eller to sikkerhedsgrupper, udgør sikkerhedsgruppens 

eller gruppernes medlemmer og virksomhedens leder eller en ansvarlig repræsentant for denne i 

sikkerhedsudvalget. Er der oprettet flere sikkerhedsgrupper, vælger sikkerhedsrepræsentanterne imellem sig 2 

medlemmer og arbejdslederne i sikkerhedsgrupperne imellem sig 2 medlemmer til et sikkerhedsudvalg, hvori 

virksomhedens leder eller en ansvarlig repræsentant for denne indtræder. Sikkerhedsudvalget skal planlægge, 

lede, rådgive og orientere om samt føre kontrol med sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for virksomheden. 
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Stk. 2. Den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet skal ved besøg i virksomheden jævnligt træde i forbindelse med 

virksomhedens ledelse og vedkommende sikkerhedsrepræsentanter, sikkerhedsgrupper og repræsentanter for 

sikkerhedsudvalget. Disse har fri adgang til at forelægge spørgsmål af sikkerheds- og sundhedsmæssig art for 

Arbejdstilsynet. 

§ 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opbygning og funktion af virksomhedernes 

arbejde for sikkerhed og sundhed, herunder regler om valg af sikkerhedsrepræsentanter, om deres rettigheder 

og pligter, om oprettelse af sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg og om disses opgaver samt om den daglige 

ledelse af sikkerhedsarbejdet. 

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsmiljøuddannelse, herunder en 

arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og 

anlægsområdet, undervisernes kvalifikationer og kvalitetssikring af udbydere af uddannelsen.« 

Stk. 3. Sikkerhedsorganisationens opgaver kan efter aftale mellem virksomheden og medarbejderne udvides til 

at omfatte miljøspørgsmål i direkte tilknytning til virksomheden. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte 

nærmere regler, der sikrer løsningen af virksomhedens arbejdsmiljøspørgsmål. 

Stk. 4. Med henblik på at styrke og effektivisere virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde kan § 5 og § 

6, stk. 1, under vilkår fastsat af beskæftigelsesministeren fraviges, hvis der  

1. dels er indgået en aftale mellem én eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående 

arbejdsgiverorganisationer eller arbejdsgivere eller dem, de bemyndiger hertil,  

2. dels på virksomheder, der er omfattet af en aftale indgået efter nr. 1, er indgået en aftale mellem 

arbejdsgiveren og de ansatte i virksomheden eller de ansatte på en del af virksomheden. 

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan aftaler efter stk. 4 indgås. 

Stk. 6. Spørgsmål om fortolkning af og brud på de indgåede aftaler efter stk. 4 afgøres ved fagretlig behandling 

eller, hvor dette ikke er muligt, ved domstolene. 

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan for fag, faglige områder eller arbejdssteder, hvor det skønnes upåkrævet 

eller uhensigtsmæssigt at opbygge sikkerhedsarbejdet efter reglerne i § 5, § 6, stk. 1, og § 8, stk. 3, gøre 

undtagelser fra disse regler eller tillempe dem efter de særlige forhold.  

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan endvidere gøre undtagelser fra kravet i § 7, stk. 2, om en 

arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer, hvis uddannelsen ikke udbydes i Grønland. 
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§ 8. Arbejdsgiveren har pligt til, hvis arbejdsgiveren ikke selv er medlem af sikkerhedsudvalget, at lade sig 

repræsentere ved en ansvarlig person. 

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af sikkerhedsgrupperne og sikkerhedsudvalget får en 

efter forholdene rimelig tid til rådighed til at varetage deres pligter i sikkerhedsarbejdet. 

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal give såvel sikkerhedsudvalgets som sikkerhedsgruppernes medlemmer lejlighed til at 

erhverve sig den fornødne viden om eller uddannelse i sikkerhedsmæssige spørgsmål. 

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal give sikkerhedsgrupperne og sikkerhedsudvalget lejlighed til at deltage i 

planlægningen for så vidt angår spørgsmål om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 

Stk. 5. I virksomheder, hvor der i medfør af § 5 er oprettet en eller flere sikkerhedsgrupper, men ikke skal 

oprettes sikkerhedsudvalg efter § 6, skal arbejdsgiveren sørge for, at de opgaver, som hører under et 

sikkerhedsudvalg, varetages effektivt i samarbejde med sikkerhedsgruppen eller -grupperne. 

§ 9. Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved sikkerhedsrepræsentantens hverv og godtgør 

sikkerhedsrepræsentanten tab af indtægt, herunder udgifter og indtægtstab i forbindelse med nødvendig 

deltagelse i sikkerhedskurser m.v. Det samme gælder for arbejdslederens nødvendige deltagelse i 

sikkerhedskurser m.v. 

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte bestemmelser om, at staten yder tilskud til hel eller delvis 

dækning af udgifterne ved uddannelse af sikkerhedsorganisationens medlemmer. 

Stk. 3. Medlemmerne af sikkerhedsorganisationen er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres 

forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter og talsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende 

faglige område. 

Stk. 4. Uoverensstemmelser om de i stk. 1 og 3 nævnte forhold, herunder spørgsmål om, hvilke regler der 

finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne, afgøres ved fagretlig behandling eller, hvor 

dette ikke er muligt, ved domstolene. 

§ 10. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder skal stille sagkyndig bistand til 

rådighed for sikkerhedsarbejdet, hvor hensynet til de ansattes sikkerhed eller sundhed taler for det 
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Kapitel 3 - Almindelige regler 

Arbejdsgiveren 

§ 11. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 

Der henvises her særlig til:  

1. kapitel 4 om arbejdets udførelse,  

2. kapitel 5 om arbejdsstedet,  

3. kapitel 6 om tekniske hjælpemidler og  

4. kapitel 7 om stoffer og materialer. 

§ 11 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og 

sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og 

arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal 

forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet. En 

arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser 

m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, dog senest hvert tredje år. 

Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og 

hvordan de løses. Vurderingen skal indeholde følgende elementer: 

1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.  

2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.  

3. Prioritering og opstilling af en handlingsplan for løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.  

4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal inddrage sikkerhedsorganisationen eller de ansatte i planlægningen, 

tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1 og 2. 

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for arbejdsgiverens pligter efter stk. 1-3. 

§ 12. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

§ 13. Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er 

forbundet med deres arbejde. 

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal desuden sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre 

arbejdet på farefri måde. 

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligter efter stk. 1 og 2. 

Tilbage til indhold 
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§ 14. Arbejdsgiveren skal sørge for, at samarbejde om sikkerhed og sundhed efter kapitel 2 kan finde sted, 

samt deltage i samarbejdet. 

§ 15. Flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle, der er beskæftiget på 

samme arbejdssted, skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. 

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om dette samarbejde. 

§ 16. Arbejdsgiveren har pligt til at gøre de ansattes sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter inden 

for vedkommende område bekendt med de påbud, som Arbejdstilsynet eller den i § 57 nævnte myndighed 

eller institution skriftligt har givet. Tilsvarende pligt påhviler arbejdsgiveren over for andre 

sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter, der fremsætter anmodning om at blive gjort bekendt med 

påbuddet. 

Stk. 2. Hvis der på en arbejdsplads hverken er sikkerhedsrepræsentanter eller tillidsrepræsentanter, skal de 

ansatte gøres bekendt med afgivne påbud efter stk. 1, 1. pkt. 

§ 17. Når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal arbejdsgiveren 

lade foretage undersøgelser, prøver eller besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om 

arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 

§ 17 a. Arbejdsgiveren skal foretage anmeldelse til Arbejdstilsynet og føre registre efter regler, som fastsættes 

af beskæftigelsesministeren. 

Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet kan til statistisk brug forlange oplysninger af arbejdsgiveren om 

1. de ansattes antal, køn, alder og sundhedsforhold,  

2. maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber og andre 

tekniske hjælpemidler,  

3. stoffer og materialer, og   

4. andre forhold af arbejdsmiljømæssig betydning. 

Stk. 3. Hvis statistikken offentliggøres, må navn eller firma ikke nævnes. 
Virksomhedsledere m.fl. 

§ 17 b. Lovens bestemmelser om arbejdsgiverens pligter gælder også for den, som leder eller deltager i 

ledelsen af virksomheden. 
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Arbejdslederen 

§ 18. Ved arbejdslederen forstås den, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på 

arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller en del deraf. 

§ 19. Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt 

forsvarlige inden for den pågældendes arbejdsområde. Arbejdslederen skal herunder påse, at de 

foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt. 

Stk. 2. Bliver en arbejdsleder bekendt med fejl eller mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, 

skal den pågældende sørge for at afværge faren. Kan faren ikke afværges ved arbejdslederens indgriben på 

stedet, skal denne straks gøre arbejdsgiveren bekendt med forholdet. 

§ 20. Arbejdslederen skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. kapitel 2, § 15 og § 31. 

Ansatte 

§ 21. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige 

inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og 

sundhed, virker efter deres hensigt. 

Stk. 2. Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og 

som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller 

arbejdsgiveren. 

Stk. 3. Den, som for at udføre et arbejde såsom reparation eller installation midlertidigt må fjerne en 

sikkerhedsforanstaltning, skal påse, at denne umiddelbart efter arbejdsprocessens afslutning sættes på plads, 

eller at anden lige så sikker beskyttelsesforanstaltning foretages. 

§ 22. De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. kapitel 2. 

§ 23. De, der arbejder på et arbejdssted, hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre, skal rette sig efter de 

regler, der gælder for virksomhedernes samarbejde, jf. §§ 15 og 31, foruden efter de regler, der gælder for det 

arbejde, de skal udføre. 

Stk. 2. De, der arbejder på en fremmed virksomheds område, skal rette sig efter de regler om sikkerhed og 
sundhed, der gælder for denne virksomhed, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre. 
Leverandører, installatører, reparatører og planlæggere m.fl. 
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§ 24. Den, der overdrager, overlader eller udstiller maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede 

konstruktioner, apparater, redskaber eller andre tekniske hjælpemidler, skal sørge for, at genstandene, når de 

udleveres til brug eller udstilles, er forsynet med nødvendigt beskyttelsesudstyr og kan anvendes efter deres 

hensigt uden at være farlige for sikkerhed eller sundhed, jf. kapitel 6. Nødvendige og let forståelige anvisninger 

om brug, vedligeholdelse, transport og opstilling skal følge med ved leveringen. 

Stk. 2. Overdrages eller overlades brugsfærdige tekniske hjælpemidler til videresalg, udlejning eller udlån, 

gælder samme pligter. 

Stk. 3. Når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal importøren 

eller fremstilleren lade foretage undersøgelser, prøver eller besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for 

at konstatere, om det tekniske hjælpemiddel er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Stk. 4. Når Arbejdstilsynet forlanger det, skal importøren eller fremstilleren oplyse om den afsatte mængde af 

et teknisk hjælpemiddel, som kan være farligt for sikkerhed eller sundhed. 

§ 25. Enhver maskine, der udleveres eller udstilles i Grønland, skal være forsynet med fremstillerens eller for 

importerede maskiners vedkommende importørens navn og adresse eller med anden markering, som gør det 

let at identificere fremstilleren, henholdsvis importøren. 

§ 26. Den, der som selvstændig virksomhed installerer, ombygger eller hovedreparerer et teknisk 

hjælpemiddel, skal påse, at de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for hjælpemidlet, er 

opfyldt. 

Stk. 2. Hvis en reparation kun berører én eller nogle dele af det, der repareres, skal reparatøren påse, at de 

sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, som gælder for delene, er opfyldt. Bliver reparatøren under sit 

arbejde opmærksom på andre fejl eller mangler, der har sikkerhedsmæssig betydning, skal han gøre ejeren 

eller brugeren bekendt med dem. 

§ 27. Den, der leverer et projekt til et teknisk hjælpemiddel, et produktionsanlæg eller et bygge- eller 

anlægsarbejde, skal i projektet tage hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse og driften af det 

færdige byggeri eller anlæg m.v. Det samme gælder den, der fører tilsyn med et sådant projekt eller rådgiver 

om arbejdsmiljømæssige forhold. 

§ 27 a. Den, der udbyder en tjenesteydelse, skal ved udarbejdelsen af sit udbudsmateriale påse, at der er taget 

hensyn til sikkerheden og sundheden ved opgavens udførelse. Udbyder skal endvidere sørge for, at 

udbudsmaterialet indeholder relevante oplysninger om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er 

forbundet med opgavens udførelse med henblik på, at den, der udfører opgaven, får kendskab hertil. 
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Stk. 2. Udbyder skal i øvrigt medvirke til, at den udbudte opgave kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt 

fuldt forsvarligt af den arbejdsgiver, der har fået opgaven tildelt. 

§ 28. Reglerne i §§ 24, 25, 27 og 29, stk. 2, gælder også for leverandører m.fl. af stoffer og materialer med 

egenskaber, der kan være farlige for sikkerhed eller sundhed. 

§ 29. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om de i §§ 24-28 omhandlede forhold. 

Stk. 2. Reglerne i §§ 24-28 fritager ikke brugeren for forpligtelser efter loven. 

§ 30. Når særlige forhold foreligger, kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler eller træffe bestemmelser, 

der fraviger kravene i §§ 24-28. Sådanne bestemmelser kan endvidere i enkelttilfælde, når særlige forhold 

foreligger, træffes af Arbejdstilsynet. 

Bygherrer m.v. 

§ 31. Bygherren skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Stk. 2. Ved bygge- og anlægsvirksomhed af en vis størrelse, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme 

arbejdssted, skal bygherren planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes 

sikkerhed og sundhed. 

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligter efter stk. 2, herunder om  

1. afgrænsning af de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden arbejdet sættes i gang,  

2. udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed, inden byggepladsen etableres,  

3. koordinering af foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed i fællesområderne, medens 

arbejdet er i gang, og  

4. udpegning af koordinator med den fornødne viden om og særlig uddannelse i sikkerheds- og 

sundhedsmæssige spørgsmål til at varetage koordinering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige 

foranstaltninger på arbejdsstedet. 

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligt til at anmelde større bygge- og 

anlægsarbejder til Arbejdstilsynet. 

Kapitel 4 - Arbejdets udførelse 

§ 32. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er 

fuldt forsvarligt. 

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges, 

medmindre beskæftigelsesministeren bestemmer andet. 

Tilbage til indhold 
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§ 33. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om de krav, der skal være opfyldt, for at arbejdet 

kan anses for fuldt forsvarligt planlagt, tilrettelagt og udført, herunder  

1. om forbud mod særlig farlige arbejder, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder,  

2. om personlige værnemidler og særligt arbejdstøj,  

3. om, at arbejder, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdom, herunder 

sprængningsarbejder, kun må udføres af personer, der har erhvervet bevis for en nærmere angivet 

uddannelse eller aflagt en prøve, samt  

4. om, at der, hvor hensynet til sikkerhed eller sundhed kræver det, skal udarbejdes planer over 

arbejdsgang, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, og at sådanne planer og ændringer i dem skal 

forelægges Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse, før de bringes til udførelse. 

Stk. 2. Der kan i reglerne anvendes henvisninger til normer og standarder, når disse angives entydigt, herunder 

med datering. 

Kapitel 5 - Arbejdsstedet 

§ 34. Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. 

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges, 

medmindre beskæftigelsesministeren bestemmer andet. 

§ 35. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om indretning af faste, midlertidige, skiftende og udendørs 

arbejdssteder, herunder om særlige foranstaltninger i forbindelse med bjergværksdrift. 

Stk. 2. Der kan i reglerne anvendes henvisninger til normer og standarder, når disse angives entydigt, herunder 

med datering. 

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan desuden fastsætte regler om,  

1. at projekter og lignende til opførelse eller ombygning af virksomheder skal forelægges Arbejdstilsynet 

til udtalelse, før de bringes til udførelse,  

2. at planer om indretning eller ændring af lokaler, tekniske anlæg m.v. skal forelægges Arbejdstilsynet til 

udtalelse eller godkendelse, før de bringes til udførelse, og  

3. at bygninger, lokaler, arealer m.v. ikke må udlejes til erhvervsvirksomhed, før spørgsmålet, om 

lokalerne m.v. kan anvendes til det påtænkte formål, har været forelagt Arbejdstilsynet til udtalelse 

eller godkendelse. 
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Kapitel 6 - Tekniske hjælpemidler 

§ 36. Tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Reglerne om anvendelse gælder også for vedligeholdelse, rengøring, 

reparation og lignende. 

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges, 

medmindre beskæftigelsesministeren bestemmer andet. 

§ 37. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tekniske hjælpemidler, herunder om,  
1. at fremstilling, import, overdragelse, overladelse, udstilling eller anvendelse af særlig farlige tekniske 

hjælpemidler skal være forbudt,  

2. at planer for konstruktion, udførelse og opstilling af tekniske hjælpemidler skal forelægges 

Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse,  

3. at et teknisk hjælpemiddel skal godkendes af Arbejdstilsynet, før det overdrages eller overlades til 

brugeren eller tages i brug,  

4. at et teknisk hjælpemiddel skal anmeldes til Arbejdstilsynet eller underkastes afprøvning eller andre 

kontrolundersøgelser, herunder periodiske, og  

5. at tekniske hjælpemidler skal være forsynet med mærkning, som gør det let at identificere 

fremstilleren, henholdsvis importøren, eller konstatere de anvendte materialers tekniske data, art og 

oprindelse, samt godkendelser, afprøvninger eller andre forhold af betydning for arbejdsmiljøet. 

Stk. 2. Der kan i reglerne anvendes henvisninger til normer og standarder, når disse angives entydigt, herunder 

med datering. 

Kapitel 7 - Stoffer og materialer 

§ 38. Stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller 

sundhed, må kun fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de 

beskæftigede mod ulykker og sygdomme. 

Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges, 

medmindre beskæftigelsesministeren bestemmer andet. 
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§ 39. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om fremstilling, import, oplagring, transport og anvendelse 

af stoffer og materialer, herunder om  

1. særlig mærkning af stoffer og materialer, der anvendes ved arbejde, eller deres emballage,  

2. pligt til at udføre arbejdshygiejniske luftforureningsmålinger,  

3. anmeldelse af stoffer og materialer med pligt til angivelse af forhold, som har betydning for 

vurderingen af stoffets eller materialets farlighed, og om brugsanvisninger fra leverandører og 

arbejdsgivere. 

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan give regler om forbud mod fremstilling, import og anvendelse af stoffer og 

materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed. 

Stk. 3. Der kan i regler om stoffer og materialer anvendes henvisninger til normer og standarder, når disse 

angives entydigt, herunder med datering. 

Stk. 4. Arbejdstilsynet fastsætter grænseværdier for stoffer og materialer samt en liste over stoffer og 

materialer, der betragtes som farlige eller i øvrigt forringende for sikkerhed eller sundhed. 

Kapitel 8 - Hvileperiode og fridøgn 

§ 40. Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 

sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer, jf. dog § 45. 

Stk. 2. Hvileperioden kan nedsættes til 8 timer ved  

1. holdskifte i virksomheder, der arbejder i holddrift, når det ikke er muligt at holde den daglige eller 

ugentlige hviletid mellem afslutningen af det ene holds arbejde og begyndelsen af det andet holds 

arbejde, og  

2. landbrugsarbejde og jagt og fangst indtil 30 dage i et kalenderår, jf. dog § 43. 

Stk. 3. Lastning og losning, der fortrinsvis udføres af løsarbejdere, samt nødvendige arbejder i tilslutning hertil, 

omfattes ikke af stk. 1 og 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om en mindste 

hvileperiode efter udført overarbejde, inden de pågældende ansatte atter beskæftiges. 

§ 41. Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar 

tilslutning til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på en søndag og så vidt 

muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden. 

Stk. 2. Reglen i stk. 1, 2. pkt., gælder ikke for landbrug, gartneri, jagt og fangst. 
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Stk. 3. Ved arbejde med pasning af mennesker, dyr og planter samt ved arbejde, der er nødvendigt for at 

bevare værdier, kan det ugentlige fridøgn udskydes, når det er nødvendigt af beskyttelseshensyn eller for at 

sikre kontinuerlige ydelser eller tilsvarende produktion. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere 

regler herom. 

§ 42. §§ 40 og 41 kan fraviges i nødvendigt omfang, når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud 

eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden. 

Fravigelsen skal noteres i tilsynsbogen eller ved anden, tilsvarende dokumentation. 

§ 43. For fag og faglige områder eller særlige arbejdsformer, hvor forholdene gør det nødvendigt, kan 

beskæftigelsesministeren fastsætte regler om 

1. den daglige hvileperiode, herunder om nedsættelse af den daglige hvileperiodes længde til 8 timer og 

om hvileperiodens beliggenhed, og  

2. det ugentlige fridøgn, herunder om omlægning af fridøgnet. 

§ 44. Personer i overordnede stillinger samt repræsentanter og agenter, der arbejder uden for virksomhedens 

faste arbejdssted, omfattes kun af §§ 40 og 41, i det omfang det nærmere fastsættes af 

beskæftigelsesministeren. 

§ 45. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, under hvilke vilkår §§ 40 og 41 kan fraviges ved aftale. 

§ 45 a. I tilfælde af fravigelse efter §§ 40-45 skal der ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder eller 

fridøgn, eller der skal ydes passende beskyttelse, hvis forholdene undtagelsesvis er af en sådan art, at det ikke 

er muligt at yde kompenserende hvileperioder eller fridøgn. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte, at 1. pkt. 

ikke gælder for personer i overordnede stillinger. 

§ 45 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om begrænset arbejdstid for arbejde, der i særlig grad 

kan bringe sikkerhed og sundhed i fare. 

§ 45 c. Regler, der fastsættes efter §§ 43 og 45 b, kan finde anvendelse på enhver, der fører eller er 

besætningsmedlem på et køretøj, herunder også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver. 

Kapitel 9 - Unge under 18 år 

§ 45 d. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse på unge under 18 år, der udfører arbejde for en arbejdsgiver, 

herunder også det arbejde, som er nævnt i § 2, stk. 2, nr. 1 og 2. 
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§ 46. Ved beskæftigelse af unge under 18 år skal der ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse 

tages hensyn til den unges alder, helbredstilstand og fysiske og psykiske udvikling samt til indvirkningen på 

skolegang eller anden uddannelse. 

Stk. 2. Unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved 

arbejde, jf. dog stk. 4-6. 

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om unges beskæftigelse, herunder højere 

aldersgrænser end 15 år for beskæftigelse ved visse former for arbejde, med henblik på at sikre, at arbejdet 

kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der kan fastsættes særlige regler for unge under 

uddannelse. 

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte, at lejlighedsvist eller kortvarigt arbejde, som enten udføres i 

arbejdsgiverens private husholdning eller udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, 

som hører til husstanden, undtages fra forbuddet i stk. 2 og §§ 47 og 48 under nærmere angivne betingelser og 

begrænsninger. Det er en forudsætning, at arbejdet ikke indebærer fare for den unges sikkerhed eller sundhed. 

Stk. 5. For unge, der hører til arbejdsgiverens familie og husstand, kan beskæftigelsesministeren fastsætte 

fravigelser fra aldersgrænser fastsat i medfør af stk. 3 under nærmere angivne betingelser og begrænsninger. 

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan tillige fastsætte regler om,  

1. at unge, der er fyldt 13 år, kan have lettere arbejde inden for nærmere afgrænsede former for arbejde 

og under nærmere fastsatte betingelser og vilkår,  

2. at forbuddet i stk. 2 og § 47 kan fraviges for unge, som er fyldt 14 år, og som udfører arbejde, der er led 

i en uddannelse eller træder i stedet for den lovpligtige undervisning,  

3. at forbuddet i stk. 2 og §§ 47 og 48 kan fraviges, for så vidt angår unges optræden i forestillinger m.v. af 

kulturel eller kunstnerisk art, i sportsarrangementer eller ved optagelse af film eller lignende under 

nærmere fastsatte betingelser og vilkår, idet der dog, for så vidt angår unge, som er under 13 år, skal 

indhentes tilladelse i hvert enkelt tilfælde, og  

4. at forbuddet i stk. 2 og §§ 47 og 48 under nærmere fastsatte betingelser og vilkår kan fraviges, for så 

vidt angår unges deltagelse i jagt og fangst. 

Stk. 7. Arbejdsgiveren skal ved beskæftigelse af unge, der er under 15 år, eller som er omfattet af 

undervisningspligten, gøre de unges forældre eller værge bekendt med beskæftigelsen, herunder arbejdstidens 

længde samt de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet, og de foranstaltninger, 

der er truffet vedrørende sikkerhed og sundhed. 
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§ 47. Arbejdstiden for unge under 18 år må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er 

beskæftiget i samme fag, og må endvidere ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. 

Stk. 2. Den daglige arbejdstid for unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må 

ikke overstige 2 timer på skoledage og 7 timer på andre dage end skoledage. Dog må unge, som er fyldt 15 år, 

men stadig er omfattet af undervisningspligten, arbejde 8 timer på andre dage end skoledage. Den samlede 

ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger end skoleuger. 

Dog må unge, der er fyldt 15 år, men stadig er omfattet af undervisningspligten, arbejde 40 timer i andre uger 

end skoleuger. For unge, som er under 15 år, men som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, må 

arbejdstiden ikke overstige 7 timer om dagen og 35 timer om ugen. 

Stk. 3. Hvis den daglige arbejdstid overstiger 4½ time, skal unge under 18 år have en pause på mindst 30 

minutter. Pausen skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende. 

Stk. 4. Unge under 18 år må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 6. 

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte særlige regler om 

1. arbejdstidens tilrettelæggelse og beregning i tilfælde, hvor unge arbejder som led i en uddannelse eller 

arbejder for flere arbejdsgivere,  

2. i hvilket omfang stk. 1 kan fraviges for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af 

undervisningspligten,  

3. at unge, som er omfattet af undervisningspligten, skal have en helt arbejdsfri periode i løbet af 

skoleferien, og  

4. at bestemmelsen i stk. 4 kan fraviges for fag eller faglige områder, hvor forholdene gør det nødvendigt 

eller ønskeligt for unge, der er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, 

dog således at unge under ingen omstændigheder må arbejde i tidsrummet mellem kl. 24 og kl. 4. 

§ 48. Unge under 18 år skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet. Dog skal 

unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, have en sammenhængende 

hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet. 

Stk. 2. Inden for hver periode på 7 døgn skal unge under 18 år have to sammenhængende fridøgn. Hvis det ikke 

er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig 

hvileperiode. Et af disse fridøgn skal så vidt muligt falde på en søndag. 
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Stk. 3. For fag og faglige områder eller for særlige arbejdsformer, hvor forholdene gør det nødvendigt eller 

ønskeligt, kan beskæftigelsesministeren fastsætte særlige regler om 

1. varigheden af hvileperioden for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af 

undervisningspligten, når der gives den unge en kompenserende hvileperiode,  

2. udsættelse af fridøgn for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af 

undervisningspligten, når der gives den unge kompenserende fridøgn,  

3. afbrydelse af hvileperiode og  

4. begrænsning af fridøgn, idet der dog altid skal gives den unge mindst 36 timers frihed i sammenhæng 

inden for hver periode på 7 døgn. 

§ 48 a. Beskæftigelsesministeren kan i øvrigt fastsætte regler om, at § 47, stk. 1, 3 og 4, kan fraviges i de i § 42 

nævnte tilfælde for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke længere er omfattet af undervisningspligten. 

Kapitel 10 - Lægeundersøgelser m.v. 

§ 49. For virksomheder, fag, faglige områder eller grupper af ansatte, hvis arbejde er forbundet med fare for de 

ansattes sundhed, kan beskæftigelsesministeren i samarbejde med Grønlands hjemmestyre fastsætte regler 

om,  

1. at de ansatte skal lægeundersøges før ansættelsen, under ansættelsen og efter ansættelsens ophør, 

eventuelt ved regelmæssige undersøgelser, og  

2. at der regelmæssigt eller i enkelte tilfælde skal foretages arbejdsmedicinske, arbejdshygiejniske eller 

andre undersøgelser af sundhedsforholdene. 

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om tilsvarende undersøgelser med henblik på at vurdere, 

om et arbejde kan medføre fare for sundheden. 

Stk. 3. Udgifterne ved undersøgelserne afholdes af arbejdsgiveren eller staten efter regler, der fastsættes af 

beskæftigelsesministeren. 

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal sørge for, at undersøgelserne kan foregå uden tab af indtægt for de ansatte og så 

vidt muligt i arbejdstiden. 

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at de ansatte og tidligere ansatte har pligt til at lade 

sig undersøge. 

§ 49 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte særlige regler om lægeundersøgelser af unge under 18 år med 

henblik på deres påbegyndelse af arbejde for en arbejdsgiver. § 49, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse. 
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Stk. 2. I reglerne kan det fastsættes, at en skolelæge på grundlag af en undersøgelse foretaget, før eleven 

forlader skolen, skal afgive en erklæring om, hvorvidt eleven lider eller har lidt af sygdomme, der kan have 

indflydelse på elevens sikkerhed og sundhed under erhvervsarbejde. Tilsvarende regler kan fastsættes for unge 

under 18 år, der er under faglig uddannelse. 

Stk. 3. I reglerne kan det endvidere fastsættes, at arbejdsgivere ved ansættelse af en ung under 18 år skal sikre 

sig, at det arbejde, den unge antages til, er foreneligt med den unges helbredstilstand. 

Kapitel 11 – Arbejdsmiljørådet m. v. 

§ 50. Der oprettes et grønlandsk arbejdsmiljøråd, som har til formål at give arbejdsmarkedets parter 

medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Rådet har følgende opgaver:  

1. Rådet medvirker til at udbrede kendskab til arbejdsmiljøspørgsmål.  

2. Rådet drøfter på eget initiativ spørgsmål, som det finder af betydning for arbejdsmiljøet, og udtaler sig 

herom til beskæftigelsesministeren, landsstyret og Arbejdstilsynet.  

3. Rådet udtaler sig om og giver forslag til lovændringer og nye regler samt om de enkelte sager, som 

beskæftigelsesministeren, landsstyret eller Arbejdstilsynet forelægger for rådet.  

4. Før afgørelse af klager efter § 64 skal rådets udtalelse indhentes. 

Stk. 2. Rådet kan nedsætte arbejdsudvalg og udpege medlemmer til disse, også uden for rådets medlemskreds. 

Stk. 3. Rådet kan indhente erklæringer fra sagkyndige og iværksætte undersøgelser til brug for sit arbejde. 

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren godkender rådets forretningsorden. 

§ 51. Arbejdsmiljørådet består af en formand udpeget af landsstyret efter indhentet udtalelse fra 

arbejdsmarkedets parter og følgende andre medlemmer: 

1. 2 medlemmer udpeget af Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK).  

2. 1 medlem udpeget af Pædagogernes Fagforening (PIP), Sygeplejerskernes Fagforening (PK) og 

Lærernes Fagforening i Grønland (IMAK) i fællesskab.  

3. 1 medlem udpeget af Tjenestemandsforeningen (AK) og Akademikernes Sammenslutning i Grønland 

(ASG) i fællesskab.  

4. 1 medlem udpeget af Grønlands Arbejdslederforening (SSK).  

5. 1 medlem udpeget af Grønlands Arbejdsgiverforening (GA).  

6. 1 medlem udpeget af De Grønlandske Kommuners Landsforening (KANUKOKA).  

7. 1 medlem udpeget af Grønlands landsstyre i samråd med Finansministeriet. 

Stk. 2. For hver repræsentant udpeger organisationerne en stedfortræder. 
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Stk. 3. Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortræderne for disse udpeges for 4 år ad gangen og kan 

genudpeges. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. 

Stk. 4. Afgørelser i Arbejdsmiljørådet træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 5. Teknisk og lægeligt sagkyndige kan efter behov tilforordnes rådet. 

Stk. 6. Arbejdstilsynet deltager med en repræsentant uden stemmeret i rådets møder og fungerer i øvrigt som 

sekretariat for rådet. 

§ 52. (Ophævet) 

§ 53. Beskæftigelsesministeren kan yde støtte til oplysning og uddannelse vedrørende arbejdsmiljø i Grønland. 

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om administrationen af støtten. 

Kapitel 12 - Arbejdstilsynet 

§ 54. Beskæftigelsesministeren er øverste administrative myndighed vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål i 

Grønland.  

Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter antallet af lokale afdelinger i Grønland og opgavernes fordeling 

mellem afdelingerne. 

§ 55. Arbejdstilsynet har i spørgsmål om arbejdsmiljø i Grønland til opgave at  

1. vejlede virksomhederne, arbejdsmarkedets organisationer og offentligheden om arbejdsmiljømæssige 

spørgsmål,  

2. bistå Beskæftigelsesministeriet med forberedelse af regler i henhold til loven,  

3. udstede forskrifter i henhold til bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren,  

4. holde sig orienteret om den tekniske og sociale udvikling med henblik på forbedring af arbejdet for 

sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet,  

5. behandle planer for arbejdsprocesser, arbejdssteder, tekniske hjælpemidler m.v. samt stoffer og 

materialer og meddele tilladelser i henhold til loven eller administrative regler og  

6. påse, at loven og de forskrifter, der gives med hjemmel i loven, overholdes. 

§ 56. Beskæftigelsesministeren kan bemyndige direktøren for Arbejdstilsynet til at udøve beføjelser, der ved 

loven er tillagt beskæftigelsesministeren. 
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§ 57. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at Arbejdstilsynets opgaver i nærmere angivet omfang 

henlægges til anden offentlig myndighed eller privat institution, samt i hvilket omfang Arbejdstilsynet skal føre 

kontrol med sådant tilsyn. 

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om anerkendelse af prøvninger og anden dokumentation 

for, at forskrifter om sikkerhed og sundhed er fulgt. 

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om betaling, eventuelt i form af takstmæssigt fastsatte 

afgifter for undersøgelser m.v. foretaget eller iværksat af Arbejdstilsynet.  

§ 57 a. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om gebyr, herunder om opkrævning og indbetaling fra 

arbejdsgivere, til delvis dækning af Arbejdstilsynets omkostninger ved afholdelse af arbejdsmiljøuddannelsen. 

Stk. 2. Gebyret reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på 

finansloven det pågældende år. 

§ 58. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om pligt til anmeldelse af arbejdsulykker, 

forgiftningstilfælde, erhvervssygdomme og andre forhold af arbejdsmiljømæssig betydning. 

Stk. 2. Den, som under udøvelse af offentlig tjeneste eller hverv får kendskab til forhold, der strider mod denne 

lov eller regler udstedt i henhold til loven, skal underrette Arbejdstilsynet herom. 

Stk. 3. En læge, der konstaterer eller får mistanke om, at en person har været udsat for skadelige påvirkninger 

på sin arbejdsplads, skal underrette Arbejdstilsynet. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler herom. 

§ 59. Enhver, der er pålagt pligter efter loven, skal efter anmodning give Arbejdstilsynet alle oplysninger, der er 

nødvendige for udøvelsen af tilsynets virksomhed. 

Stk. 2. Arbejdstilsynets medarbejdere har uden retskendelse mod behørig legitimation til enhver tid adgang til 

offentlige og private arbejdssteder, jf. dog stk. 3, i det omfang det er påkrævet, for at de kan varetage deres 

hverv. Politiet yder om fornødent bistand hertil. Nærmere regler om bistanden kan fastsættes af 

beskæftigelsesministeren efter forhandling med justitsministeren. 

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse ved Arbejdstilsynets kontrol med arbejde af ikkeerhvervsmæssig karakter, 

der udføres af en person på eller i dennes private bolig, fritidsbolig, køretøj, fritidsfartøj eller andre 

løsøregenstande tilhørende husstanden. Beskæftigelsesministeren kan dog fastsætte, at Arbejdstilsynet fortsat 

kan føre kontrol og tilsyn med elevatorer og andet løfteudstyr samt trykbærende udstyr uden retskendelse. 
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Stk. 4. Arbejdstilsynets medarbejdere kan som led i tilsynets udøvelse uden retskendelse kræve tilgængelig 

dokumentation udleveret, herunder foretage fotografiske optagelser og lign., og medtage prøver til nærmere 

analyse eller undersøgelse. Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant skal underrettes herom, jf. § 17 b og § 

18. 

§ 60. Arbejdstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af 

loven, bringes i orden straks eller inden en frist. 

Stk. 2. Skønner Arbejdstilsynet det nødvendigt for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes 

eller andres sikkerhed eller sundhed, kan det påbyde, at faren straks imødegås, herunder 

1. at de tilstedeværende øjeblikkeligt fjerner sig fra farezonen,  

2. at brugen af en maskine, en maskindel, en beholder, en præfabrikeret konstruktion, et apparat, et 

redskab, et andet teknisk hjælpemiddel eller et stof eller materiale standses, eller at arbejde i øvrigt 

standses. 

Stk. 3. Direktøren for Arbejdstilsynet kan påbyde, at den, der har leveret eller markedsført et teknisk 

hjælpemiddel, et personligt værnemiddel eller et stof eller materiale, som anvendt i overensstemmelse med 

dets bestemmelse alligevel viser sig at frembyde fare for sikkerhed eller sundhed, træffer de nødvendige 

foranstaltninger til afværgelse heraf. Det kan herunder påbydes, at levering eller markedsføring standses, og at 

de pågældende tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler eller stoffer eller materialer tilbagekaldes fra 

markedet. 

§ 61. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der på arbejdsstedet skal findes en tilsynsbog eller 

anden tilsvarende dokumentation for tilsynets inspektioner, påbud og andre meddelelser om 

arbejdsmiljømæssige forhold og om anvendelse og opbevaring af tilsynsbogen eller dokumentationen. 

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal efterkomme krav om tilbagemelding vedrørende skriftlige påbud m.v. inden for den 

af Arbejdstilsynet fastsatte frist. 

§ 62. Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter kapitel 10-12, samt enhver, der i øvrigt yder bistand 

hertil, er underkastet tavshedspligt efter § 29 i kriminallov for Grønland. 

Stk. 2. En medarbejder ved Arbejdstilsynet må ikke over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant oplyse, 

at et tilsynsbesøg foretages som følge af en klage. 

§ 63. Efter forhandling med landsstyret eller den pågældende minister kan beskæftigelsesministeren fastsætte 

regler om Arbejdstilsynets samarbejde med andre offentlige myndigheder. 
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Kapitel 13 - Klageadgang 

§ 64. Klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet kan inden 6 uger efter, at afgørelsen er meddelt den 

pågældende, indbringes for beskæftigelsesministeren. 

Stk. 2. Klagen sendes til Arbejdstilsynet. Hvis Arbejdstilsynet fastholder afgørelsen, videresendes klagen til 

beskæftigelsesministeren. 

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil beskæftigelsesministerens afgørelse foreligger eller 

beskæftigelsesministeren bestemmer andet. Klager over afgørelser om forhold efter § 60, stk. 1, som skal 

bringes i orden straks, samt afgørelser efter § 60, stk. 2 og 3, har ikke opsættende virkning. 

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan beskæftigelsesministeren behandle en klage og tillægge denne 

opsættende virkning, selv om klagen ikke er fremkommet rettidigt. 

Stk. 5. Før beskæftigelsesministeren træffer afgørelse i en klage, skal der indhentes en udtalelse fra 

Arbejdsmiljørådet. 

Kapitel 14 - Kriminalretslige foranstaltninger 

§ 65. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der  

1. overtræder § 11, § 11 a, stk. 1-3, § 12, § 13, stk. 1 og 2, §§ 14-17, §§ 19-28, § 31, stk. 1 og 2, § 32, stk. 1, 

§ 34, stk. 1, § 36, stk. 1, § 38, stk. 1, § 58, stk. 2 og 3, § 59, stk. 1, og § 61, stk. 2,  

2. lader arbejde udføre i strid med kapitel 8 og 9, leder eller fører tilsyn med sådant arbejde eller udfører 

arbejde i strid med kapitel 8,  

3. ikke efterkommer påbud efter § 60 eller  

4. undlader at meddele oplysninger efter § 17 a, stk. 2. 

Stk. 2. Ved udmålingen af en kriminalretslig foranstaltning efter stk. 1 skal det anses som en væsentlig 

skærpende omstændighed, at overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til 

følge.  

Stk. 3. Ved udmåling af en kriminalretslig foranstaltning efter stk. 1, nr. 1, skal det, i det omfang arbejdsgiveren 

har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 3, betragtes som en skærpende omstændighed, at ansatte 

forsætligt eller groft uagtsomt overtræder lovgivningens krav om  

1. anvendelse af personlige værnemidler, 

2. anvendelse af udsugningsforanstaltninger, 

3. anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger eller  

4. anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder. 
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Stk. 4. Ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde skal det ved udmåling af en kriminalretlig foranstaltning efter stk. 1 

og 2 betragtes som en skærpende omstændighed,  

1. at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, 

2. at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, uden at 

forholdet er omfattet af stk. 2, 

3. at der tidligere er afgivet påbud efter § 60, stk. 1 eller 2, for det samme eller tilsvarende forhold, eller  

4. at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv 

eller andre. 

Stk. 5. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på 

liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 4, nr. 2. 

Stk. 6. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, 

herunder tillægsbøde, tages særlig hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. 

Stk. 7. § 13 i kriminalloven for Grønland om medvirken finder anvendelse på det i stk. 1 og 2 omhandlede 

kriminalretslige ansvar. 

Stk. 8. Forældelsesfristen for det kriminalretslige ansvar er 5 år ved overtrædelse af §§ 24-28 og regler udstedt i 

henhold til § 29. 

§ 66. For overtrædelse af § 11, § 11 a, stk. 1-3, § 12, § 32, stk. 1, § 34, stk. 1, § 36, stk. 1, og § 38, stk. 1, samt 

forhold omfattet af § 65, stk. 1, nr. 2 og 3, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om 

overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom, jf. dog stk. 3. Det er en betingelse 

for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller 

virksomheden som sådan. For bødeansvar efter denne bestemmelse finder § 91, stk. 4, i kriminallov for 

Grønland ikke anvendelse. 

Stk. 2. Ved bødens udmåling finder § 65, stk. 2, 4 og 5, tilsvarende anvendelse.  

Stk. 3. I det omfang arbejdsgiveren har opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 3, kan arbejdsgiveren ikke 

idømmes en kriminalretslig foranstaltning, hvis ansatte overtræder lovgivningens krav om  

1. anvendelse af personlige værnemidler, 

2. anvendelse af udsugningsforanstaltninger, 

3. anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger eller 

4. anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder 
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§ 67. I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes bestemmelser om foranstaltninger efter 

kriminalloven for Grønland for overtrædelse af forskrifterne og påbud eller forbud afgivet i henhold til 

forskrifterne. Det kan endvidere fastsættes, at en arbejdsgiver er ansvarlig for overtrædelse af forskrifter, 

påbud eller forbud som anført, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller 

uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden 

knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar finder § 91, stk. 4, i kriminallov for 

Grønland ikke anvendelse. 

§ 67 a. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland kan ikke pålægges virksomhedsledere m.fl. efter § 66, 

stk. 1, 1. pkt., og § 67, 2. pkt., jf. § 17 b. 

§ 68. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) et kriminalretligt ansvar efter reglerne i 

kriminallovens 5. kapitel. § 66, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. 

§ 69. Når unge under 18 år beskæftiges i strid med bestemmelserne i denne lov eller de i henhold til loven 

fastsatte forskrifter, kan forældremyndighedens indehavere idømmes bøde, såfremt arbejdet er foregået med 

deres vidende. 

§ 69 a. I domme, hvorved nogen tilholdes at opfylde en forpligtelse efter denne lov, kan som tvangsmiddel 

fastsættes en fortløbende bøde, der tilfalder statskassen. 

§ 70. Retssager behandles af Grønlands landsret som 1. instans. 

Kapitel 15 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

§ 71. Loven træder i kraft den 1. juli 1986. 

§ 72. Lov nr. 225 af 19. maj 1971 om arbejderbeskyttelse i Grønland ophæves. 

Stk. 2. Følgende regler, fastsat med hjemmel i den i stk. 1 nævnte lov, forbliver i kraft med de af denne lov 

følgende ændringer, indtil de ophæves eller afløses af bestemmelser fastsat i henhold til denne lov:  

1. Bekendtgørelse nr. 148 af 18. april 1972 for Grønland om dampkedelanlæg på landjorden.  

2. Bekendtgørelse nr. 149 af 18. april 1972 for Grønland om transportable beholdere til sammentrykkede, 

fordråbede eller under tryk opløste luftarter.  

3. Bekendtgørelse nr. 151 af 18. april 1972 for Grønland om opstilling og brug af mekanisk drevne kraner, 

taljer og lignende.  

4. Bekendtgørelse nr. 152 af 18. april 1972 for Grønland om unge menneskers farlige arbejde.  

5. Bekendtgørelse nr. 155 af 18. april 1972 for Grønland om trykbeholdere m.v. på landjorden.  

6. Udeladt.  
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7. Arbejdsministeriets cirkulære nr. 181 af 27. august 1974 om samarbejde mellem politiet og 

Arbejdstilsynet i Grønland. 

Stk. 3. For overtrædelse af de bestemmelser, der forbliver i kraft efter stk. 2, kan der idømmes bøde. §§ 66 og 

68-70 finder tilsvarende anvendelse. 

Lov nr. 193 af 26. marts 1991 indeholder i § 4 følgende bestemmelser: 

§ 4 

Loven træder i kraft den 1. april 1991. 

Lov nr. 321 af 18. maj 2005 indeholder i § 2 følgende bestemmelser: 

§ 2 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006, jf. dog stk. 2-4. 

Stk. 2. § 11 a træder i kraft den 1. januar 2008 for arbejdsgivere, der har pligt til at organisere sikkerheds- og 

sundhedsarbejdet. For andre arbejdsgivere kan beskæftigelsesministeren efter høring af Grønlands 

hjemmestyre fastsætte, fra hvilket tidspunkt bestemmelsen skal træde i kraft. 

Stk. 3. Bestemmelsen i § 46, stk. 7, har virkning for arbejdsforhold, der indgås efter lovens ikrafttræden. 

Stk. 4. For klager over afgørelser truffet i henhold til denne lov, som er under behandling den 1. januar 2006, 

gælder følgende: 

1. Arbejdstilsynet træffer afgørelse i sager, hvor klage er rejst over for direktøren for Arbejdstilsynet. 

Arbejdstilsynets afgørelse kan påklages til beskæftigelsesministeren, jf. § 64.  

2. Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd skal høres i afgørelser, som beskæftigelsesministeren træffer efter 

lovens ikrafttræden, jf. § 64.  

Lov nr. 1382 af 23. december 2012 indeholder i § 2 følgende bestemmelser: 

§ 2 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013. 

Stk. 2. § 1, nr. 10-14, finder anvendelse på overtrædelser begået efter lovens ikrafttræden. 

Beskæftigelsesministeriet den 26.oktober 2005 

Claus Hjort Frederiksen/Lis Gamborg 

 
 
 
Tilbage til indhold  



 
 
 
  
  

266 
V. 1.4 

Bekendtgørelser 

Indhold 
Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland ............................................................267 

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland ..............................................................287 

Bekendtgørelse om arbejdspladsvurdering i Grønland ....................................................................................298 

Bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland ..........................................................................................302 

Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsskader ...........................................................................................308 

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker ......................................................................................................309 

Bekendtgørelse for Grønland om stoffer og materialer ..................................................................................314 

Bekendtgørelse for Grønland om arbejdsstedets indretning ..........................................................................318 

Bekendtgørelse for Grønland om arbejdets udførelse ....................................................................................321 

Bekendtgørelsen om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland .....................................324 

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland ..................................337 

Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland .................................................................................................348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til hovedindhold  



 
 
 
  
  

267 
V. 1.4 

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland 

I medfør af § 13, stk. 3, § 29, stk. 1, § 33, stk. 1, § 37, stk. 1, § 61, stk.1, og § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, fastsættes: 

Kapitel 1 - Område og definitioner 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter anvendelsen af tekniske hjælpemidler ved arbejde eller arbejdsprocesser, hvad 

enten udførelsen heraf sker for en arbejdsgiver eller ikke. 

§ 2. Ved tekniske hjælpemidler forstås i denne bekendtgørelse: 

1. maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende indretning, der: 

a) anvendes ved forarbejdningen af et produkt, 

b) anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultat, herunder til transport og opbevaring, eller 

c) tjener til udførelsen af en teknisk proces 

2. Dele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og enhver anden tilvirket genstand, der 

er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed. 

Stk. 2. Ved anvendelse forstås i denne bekendtgørelse: 
enhver brug af hjælpemidlet og alle hermed forbundne arbejdsfunktioner, såsom ibrugtagning, udtagning af 

drift, betjening og overvågning, vedligeholdelse, indstilling, reparation, rengøring og anden pasning af 

hjælpemidlet. 

§ 3. Forpligtelserne efter denne bekendtgørelse påhviler arbejdsgivere, virksomhedsledere, arbejdslede- re og 

øvrige ansatte, brugere, leverandører, projekterende, reparatører m.fl. efter arbejdsmiljølovens almindelige 

regler, jf. § 2 og kapitel 3 i loven. 

Kapitel 2 - Almindelige bestemmelser 

§ 4. Anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. 

§ 5. Et teknisk hjælpemiddel, der anvendes ved udførelsen af et arbejde, skal være egnet eller tilpasset hertil, 

så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. 

Stk. 2. Valget af et teknisk hjælpemiddel skal ske under hensyn til de forhold, hvorunder det skal anvendes, 

samt de risici, der måtte opstå ved anvendelsen af det pågældende hjælpemiddel. 

Stk. 3. Ved efterkommelsen af gældende krav vedrørende anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel skal der i 

fuldt omfang tages hensyn til den pågældende arbejdsplads og til arbejdsstillingen under anvendelsen samt 

øvrige ergonomiske forhold, herunder arbejdsstillinger. 
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Stk. 4. Såfremt anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel desuagtet indebærer risiko for sikkerhed og sundhed, 

skal denne imødegås med egnede foranstaltninger, som f.eks. afskærmning, udsugning og særligt 

Sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler, der sikrer en sikkerheds- og sundhedsmæssigt 

fuldt forsvarlig udførelse af det pågældende arbejde. 

§ 6. Et teknisk hjælpemiddel må kun anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, 

udstyr, sikring m.v. ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og andre 

særlige regler, der måtte være fastsat herom. 

§ 7. Et teknisk hjælpemiddel skal installeres, placeres og anvendes på en sådan måde, at risici for sikkerhed og 

sundhed minimeres. Det skal derved sikres, at der bl.a. er tilstrækkelig plads mellem hjælpemidlets bevægelige 

dele og faste eller bevægelige dele i nærheden og således, at enhver form for energi, stoffer og materialer, der 

anvendes eller produceres, kan tilføres og udtages på en sikker måde. 

Opstilling 

§ 8. Opstillingen af et teknisk hjælpemiddel skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig og 

opstilles efter eller i henhold til fabrikantens anvisninger. 

Stk. 2. Det skal herunder sikres, at 

1. underlag, understøtning, fastgørelse og stabilitet er forsvarlig under hensyn til hjælpemidlets vægt, 

form og anvendelse, 

2. støj, vibrationer eller andre svingninger, som udgår fra hjælpemidlet, er imødegået så effektivt som 

muligt ved opstilling på dæmpende underlag, afskærmning eller andre foranstaltninger, 

3. farer og gener fra varme, støv, røg, dampe, gasser m.v., som bortledes fra hjælpemidlet, og eventuelle 

andre faremomenter ved dette, er effektivt imødegået, 

4. placering og opstillingsmåde er forsvarlig under hensyn til de omgivende forhold, eller 

5. placering og opstillingsmåde ikke er til hinder for, at betjening og andet arbejde ved hjælpemidlet kan 

udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

§ 9. Opstilling, nedtagning og demontering af et teknisk hjælpemiddel skal foregå på en sikker måde, og især 

skal eventuelle anvisninger fra fabrikanten følges. 

Brugsanvisning 

§ 10. I det omfang det har betydning for sikkerhed og sundhed i forbindelse med anvendelsen af et teknisk 

hjælpemiddel, skal der foreligge en brugsanvisning, der indeholder fyldestgørende oplysninger om 

hjælpemidlets anvendelse. 
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Stk. 2. Hvis driftsforstyrrelser, svigt af automatik eller andre ekstraordinære situationer ved hjælpemidlet kan 

bevirke farlige tilstande, skal brugsanvisningen indeholde advarsel herom og instruktion for, hvilke 

sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes i de pågældende situationer. 

Stk. 3. Brugsanvisningen skal løbende holdes ajour, bl.a. på grundlag af de erfaringer der bliver gjort med 

anvendelsen af hjælpemidlet. 

Stk. 4. Brugsanvisningen skal udformes på grønlandsk og dansk, medmindre andet følger af særregler eller 

sikkerhedshensyn tilsiger anvendelsen af andet sprog. Brugsanvisningen skal findes let tilgængelig og i det 

omfang, det er muligt, være angivet direkte på hjælpemidlet. 

Brug m.v. 

§ 11. Et teknisk hjælpemiddel må kun anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, det er egnet 

til, så begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for sikkerhed eller sundhed. 

Stk. 2. Sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne 

sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages. 

Stk. 3. Anvendelse må ikke ske under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare, medmindre der 

er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger herimod. Hvis det er nødvendigt, skal der være truffet passende 

foranstaltninger til beskyttelse mod følgerne af lynnedslag. 

 § 12. Igangsætning, standsning, omstyring eller anden ændring eller indgreb i driften eller indstillingen af et 

teknisk hjælpemiddel skal ske i overensstemmelse med de anvisninger og instruktioner, der er givet herfor. 

Dette må kun foretages, når der er skabt sikkerhed for, at det kan ske uden fare. 

§ 13. Under arbejde med rengøring, reparation, vedligeholdelse og lignende af et teknisk hjælpemiddel skal 

dette, så vidt det er muligt af hensyn til det pågældende arbejde, være standset og på effektiv måde sikret mod 

igangsætning. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes andre foranstaltninger, der effektivt sikrer, at arbejdet 

kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Stk. 2. Hvis der i øvrigt under særlige arbejdsoperationer ved et teknisk hjælpemiddel kan være risiko for, at 

personer kommer i berøring med farlige dele eller stoffer og materialer eller på anden måde bliver udsat for 

skadelige påvirkninger, skal dette være imødegået på effektiv måde. 

Instruktion og oplæring 

§ 14. Ansatte skal instrueres om og i fornødent omfang oplæres i anvendelsen af de tekniske hjælpemidler de 

skal benytte under arbejdet, således at anvendelsen kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

 
 
 
Tilbage til indhold  



 
 
 
  
  

270 
V. 1.4 

Stk. 2. Ansatte skal gøres opmærksom på relevante risici i forbindelse med tekniske hjælpemidler i deres 

umiddelbare arbejdsomgivelser samt på relevante forandringer, der påvirker tekniske hjælpemidler i deres 

umiddelbare arbejdsomgivelser, også selv om de ikke direkte anvender dem. 

Stk. 3. Instruktionen og oplæringen skal som minimum omfatte de i §§ 10-13 omhandlede forhold. 

§ 15. Hvis anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel frembyder en særlig fare for den, der beskæftiges herved 

eller andre personer, skal arbejdsgiveren sørge for, at det kun anvendes af personer, der er specielt udpeget 

hertil, og som har modtaget den hertil fornødne instruktion og oplæring. 

Eftersyn og vedligeholdelse 

§ 16. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse, foretaget af en person, som er kvalificeret her- til, 

sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6 

omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før 

ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre 

andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 60 i lov om arbejds- miljø i Grønland. 

Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, som kan 

forårsage farlige situationer, skal efterses som anført i det følgende for at sikre, at de krav, der gælder for 

hjælpemidlets indretning og anvendelse, kan overholdes, og at beskadigelserne konstateres og kan afhjælpes i 

tide: 

1. Det tekniske hjælpemiddel skal efterses regelmæssigt og om nødvendigt afprøves af en person, som er 

kvalificeret hertil. 

2. Det tekniske hjælpemiddel skal gennemgå et særligt eftersyn ved en person, som er kvalificeret hertil, 

hver gang det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført, at anvendelse af 

hjælpemidlet ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, f.eks. ændringer, uheld, 

naturomstændigheder eller længere tids stilstand. 

Stk. 3. Resultaterne af eftersynet af tekniske hjælpemidler omhandlet i stk. 2 skal registreres, opbevares i en 

passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet. Særlige regler om registrering m.v. kan være fastsat 

i bilag 1. Hvis det pågældende tekniske hjælpemiddel anvendes på skiftende arbejdssteder, skal der medfølge 

dokumentation for gennemførelsen af det seneste eftersyn. 

Stk. 4. Skilte, opslag og anden mærkning på et teknisk hjælpemiddel med oplysninger om dets data, betjening 

m.v. og eventuelle risici skal holdes synlige og tydelige. 
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Skader og fejl på hjælpemidlet 

§ 17. Opstår der fejl eller skade på et teknisk hjælpemiddel, som kan medføre ulykke- eller sundhedsfare, eller 

opstår der omstændigheder, der kan betyde, at betjenings-, overvågnings- eller kontrolorganer, hvorpå 

hjælpemidlets sikkerhed beror, ikke fungerer efter hensigten, skal hjælpemidlet tages ud af drift på en efter 

forholdene forsvarlig måde, indtil manglerne er afhjulpet. 

§ 18. Hvis brugen af et teknisk hjælpemiddel er forbundet med fare for sikkerhed eller sundhed på grund af 

mangler ved hjælpemidlet eller andre særlige omstændigheder, skal der, så længe faren består, være truffet 

passende foranstaltninger mod, at brug finder sted. Eventuelt skal hjælpemidlet være fjernet fra arbejdsstedet, 

demonteret eller lignende. 

Kapitel 3- Særlige bestemmelser 

§ 19. For anvendelsen af de i bilag 1 nævnte tekniske hjælpemidler gælder foruden §§ 4-18 detailreglerne 

fastsat i bilaget. 

Stk. 2. Ud over kravene ifølge arbejdsmiljølovgivningen gælder for anvendelsen af tekniske hjælpemidler tillige 

de krav, der følger af anden lovgivning, som f.eks. elektricitetslovgivningen. 

Kapitel 4 - Dispensationer og klageadgang 

§ 20. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelser i 

denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt. 

§ 21. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 64 i lov om arbejdsmiljø i Grønland. 

Kapitel 5 - Kriminalretslige foranstaltninger 

§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde 

eller hæfte den, der 

1. overtræder §§ 4-18 og § 19, stk. 1, jf. bilag 1, 

2. ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen eller 

3. tilsidesætter vilkår for dispensationer i henhold til bekendtgørelsen. 

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 4-18 og § 19, stk. 1, jf. bilag 1, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv 

om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen 

forvandlingsstraf. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i kriminelovens 
5. kapitel. 
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Kapitel 6 - Ikrafttræden 

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015. 

Arbejdstilsynet, den 12. maj 2015 

PETER VESTERHEDEN/ Bitten Højmark Døjholt 

 Tilbage til indholdsfortegnelse 
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Bilag 1 - Detailregler, jf. § 19, stk. 1 

1. Centrifuger 

1.1. Centrifuger til erhvervsmæssig brug skal underkastes et eftersyn mindst en gang om året af leveran- døren 

eller en anden sagkyndig, jf. dog pkt. 1.2. 

1.2. Centrifuger i ejendoms- og møntvaskerier og i vaskerier, hvor centrifugerne også er tilgængelige for andre 

end ansat personale (f.eks. på hospitaler og plejehjem), skal underkastes et eftersyn mindst en gang hver 6. 

måned af leverandøren eller en anden sagkyndig. 

1.3. På eller i nærheden af centrifuger i ejendoms- og møntvaskerier skal der til enhver tid på et iøjefaldende 

sted være anbragt to skilte med tydelig og holdbar tekst af følgende ordlyd: 

1. ADVARSEL 

Prøv ikke at åbne låget før centrifugen er standset helt. Fejl skal straks meddeles til ejeren. 

2. Børn under 15 år må ikke bruge centrifugerne. 

1.4. For centrifuger i ejendoms- og møntvaskerier skal der findes en journal, der skal opbevares på eller i 

nærheden af centrifugen. 

1.5. I journalen skal ejeren notere alle oplysninger om: 

1. Eftersyn, jf. pkt. 1.2. 

2. Væsentlige reparationer. 

3. Arbejdstilsynets afgørelser om overtrædelse, herunder påbud, vedrørende centrifugen. 

4. Presser beregnet til bearbejdning af jern, metal og ligende. 

2. Løbende tilsyn og kontrol 

Sikkerhedsanordninger, styresystemer (elektromekaniske, elektroniske, hydrauliske, pneumatiske, mekaniske), 

betjeningsorganer, koblingsmekanismer, bremser og andre dele af sikkerhedsmæssig betydning skal ved 

brugerens (ejerens, arbejdsgiverens) foranstaltning til stadighed holdes under omhyggeligt tilsyn under 

overholdelse af den af leverandøren medleverede brugsanvisning og tilhørende kontrolkort. 

2.2. Fuldstændig gennemgang (eftersyn og kontrol) af de under pkt. 2.1 nævnte indretninger skal foretages 

regelmæssigt og så hyppigt, som hensynet til forsvarlighed og til pressens konstruktion og anvendelse kræver, 

normalt ved 8 timers daglig benyttelse: 

1. Excenterpresser og lign. hver 3. måned 

2. Hydrauliske og pneumatiske presser hver 12. måned. 
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2.3. Eftersyn og kontrol efter pkt. 2.1 og pkt. 2.2 skal foretages af fabrikanten eller anden sagkyndig. 

2.4. For hver presse skal findes et kontrolkort, hvorpå resultatet af gennemgangen efter pkt. 2.2 samt øvrige 

oplysninger af relevans for sikkerhed og sundhed skal noteres. Kontrolkortet skal opbevares i nærheden af 

pressen og være let tilgængelig for sikkerhedsorganisationen og for Arbejdstilsynet. 

3. Tekniske hjælpemidler til løft af byrder 

3.1. Generelt 

3.1.1. Et demonterbart eller mobilt teknisk hjælpemiddel, der anvendes til løft af byrder, skal anvendes 

således, at det sikres, at hjælpemidlet under alle påregnelige forhold er stabilt under brugen under 

hensyntagen til underlagets art. 

3.1.2. Løft af personer må kun foretages med tekniske hjælpemidler og tilbehør, der er beregnet til dette 

formål. Bæremidlet på en maskine, der anvendes til løft eller flytning af personer, skal kontrolleres hver 

arbejdsdag, hvis der, fx på grund af arbejdsstedet eller højdeforskellen, opstår en risiko for nedstyrtning af 

kabine, kurv eller lignende, og det ikke er muligt ved passende anordninger at undgå sådan risiko. 

3.1.3. Der skal træffes foranstaltninger for at sikre, at personer ikke opholder sig under ophængte byrder, 

medmindre dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet. Byrder må ikke føres hen over 

arbejdsområder, hvor der normalt opholder sig personer, hvis disse områder ikke er beskyttede. Hvis dette 

imidlertid er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet, skal der fastlægges og anvendes 

passende procedurer. 

3.1.4. Løftetilbehør skal vælges, så det passer til de byrder, der skal håndteres, til gribepunkter, til 

anhugningsgrej og til vejrforhold, og under hensyntagen til, hvorledes ophængningen i stropper fungerer og 

anvendes. Aggregater omfattende forskelligt løftetilbehør skal, hvis det ikke demonteres efter anvendelsen, 

mærkes tydeligt, således at brugeren får oplysninger om de tekniske egenskaber. 

3.1.5. Løftetilbehør skal opbevares på en måde, der sikrer, at det ikke beskadiges eller ødelægges. 

3.2. Gaffeltruck, personløftere m.v. 

3.2.1. Disse detailregler gælder for mekanisk drevne tekniske hjælpemidler, der kan løfte en byrde, som er 

understøttet af en del af det tekniske hjælpemiddel. Undtaget fra bestemmelserne er dog elevatorer m.v. og 

tekniske hjælpemidler til brug for bevægelseshæmmede personer. 

3.2.1. Opstilling og nedtagning af tekniske hjælpemidler må kun foretages af kvalificerede opstillere eller under 

ledelse af en kvalificeret person. Opstilling og nedtagning skal ske forsvarligt i overensstemmelse med 

leverandørens anvisninger. 
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3.2.2. Tekniske hjælpemidler, der er indrettet til personløft, skal underkastes en statisk belastningsprøve inden 

ibrugtagning efter 

1. væsentlig ombygning eller reparation, 

2. udskiftning af bæremidler, 

3. hvert hovedeftersyn, og 

4. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af flytbare tekniske hjælpemidler. 

3.2.3. Den, der foretager belastningsprøven, skal udstede attest herom. Attesten skal opbevares i journalen, jf. 

pkt. 3.2.7. 

3.2.4. Belastningsprøver skal udføres så 

1. de bærende dele udsættes for de ugunstigste belastninger, og 

2. stabiliteten (væltesikkerheden) afprøves i de ugunstigste stillinger. 

3.2.5. Tekniske hjælpemidler indrettet til personløft skal belastningsprøves med tilladt arbejdsbelastning ifølge 

leverandørens anvisninger, medmindre særlige forhold gør sig gældende. 

3.2.6. For tekniske hjælpemidler, der er indrettet til personløft, skal der findes en journal, der skal opbevares 

på eller i nærheden af redskabet. 

 Journalen skal føres af ejeren. Hvis det tekniske hjælpemiddel er udlejet eller på anden måde overdraget en 

anden til brug, skal journalen videreføres af brugeren. 

3.2.7. Journalen skal indeholde 

1. dokumentation for undersøgelse af den statiske og dynamiske stabilitet, 

2. dokumentation for belastningsprøver, 

3. certifikater for bæremidler, 

4. oplysninger om fejl, mangler og eftersyn, 

5. oplysninger om reparationer af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, 

6. oplysninger om udskiftninger af bæremidler, og 

7. oplysninger om Arbejdstilsynets afgørelser om overtrædelse, herunder påbud, vedr. det tekniske 

hjælpemiddel. 

3.2.8. Tekniske hjælpemidler må ikke benyttes til persontransport, medmindre de er indrettet dertil. 

3.2.9. Tekniske hjælpemidler, der er uden opsyn, må ikke forlades med motoren i gang. Når det tekniske 

hjælpemiddel forlades uden opsyn, skal det tekniske hjælpemiddel og evt. hjælpeudstyr anbringes i forsvarlig 

stilling. Motoren skal være sikret mod, at uvedkommende kan starte den. 
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3.2.10. Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at tekniske hjælpemidler kun anvendes af personer, der er specielt 

udpeget hertil og som har modtaget den fornødne instruktion og oplæring. 

3.2.11. Kun personer, der har arbejdsopgaver på det tekniske hjælpemiddel, må færdes eller opholde sig på 

dette, og det må kun ske på de dertil indrettede adgangsveje og arbejdsplatforme, medmindre personen på 

anden forsvarlig måde er sikret. Før føreren er varskoet, må ingen personer gå op i et løfteredskab. 

3.2.12. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden person som er kvalificeret hertil 

gennemføres et hovedeftersyn. 

4. Kraner m.v. 

4.1. Hvis to eller flere kraner m.v., der anvendes til løft af ikke-styrede byrder, installeres eller monteres på et 

arbejdssted på en sådan måde, at deres arbejdsfelter overlapper hinanden, skal der træffes passende 

foranstaltninger for at undgå, at forskellige byrder og forskellige dele af arbejdsudstyr støder mod hinanden. 

4.2. Det skal undgås, at kraner m.v. kan vippe eller vælte samt, hvis det er relevant, at de kan forskubbe sig 

eller glide. Det skal kontrolleres, at disse foranstaltninger virker efter hensigten. 

4.3. Hvis operatøren af en kran m.v. ikke er i stand til, hverken direkte eller ved hjælp af hjælpeanordninger, 

der giver operatøren de fornødne informationer, at observere hele byrdens bevægelsesbane, skal operatøren 

assisteres af en signalgivende person, og arbejdet skal tilrettelægges således, at man undgår kollisioner, der 

kan bringe personerne i fare. 

4.4. Arbejdet skal tilrettelægges således, at en person under fuld sikkerhed kan fastgøre eller løsne en byrde 

ved håndkraft, idet den pågældende person navnlig skal bevare den direkte eller indirekte kontrol over 

operationen. 

4.5. Alle hejseoperationer skal planlægges korrekt, overvåges på passende måde og udføres med henblik på at 

beskytte de ansattes sikkerhed. 

Især hvis en byrde skal løftes samtidig af to eller flere kraner m.v., skal der fastlægges og anvendes en 

arbejdsprocedure, således at der sikres en hensigtsmæssig koordinering operatørerne imellem. 

 4.6. Hvis en kran m.v. ikke kan holde fast på disse byrder ved helt eller delvist energisvigt, skal der træffes 

passende foranstaltninger for at hindre, at personer udsættes for risici som følge heraf. 

Ophængte byrder skal hele tiden være under opsyn, medmindre adgangen til det farlige område er spærret, og 

byrden er ophængt og fastholdt på fuldt betryggende måde. 
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4.7. Udendørs brug af kraner m.v., skal afbrydes med det samme, hvis de meteorologiske forhold bliver så 

dårlige, at det går ud over funktionssikkerheden, og personer således udsættes for risici. Der skal træffes  

passende beskyttelsesforanstaltninger til sikring af arbejdsudstyret mod væltning, for at forhindre at personer 

udsættes for risici. 

4.8. Opstilling og nedtagning af kraner m.v. må kun foretages af kvalificerede opstillere eller under ledelse af en 

kvalificeret person. Opstilling og nedtagning skal ske forsvarligt og i overensstemmelse med leverandørens 

anvisninger. 

4.9. Spil, der er indrettet til personløft, og alle kraner m.v. skal inden de tages i brug som nye underkastes en 

statisk belastningsprøve, medmindre det allerede er sket/foretaget af leverandøren. 

4.10. Der skal foretages en ny belastningsprøve inden ibrugtagning efter 

1. væsentlig ombygning eller reparation 

2. udskiftning af bæremidler 

3. hvert hovedeftersyn og hvert 10. år 

4. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer. 

4.10.1. Den, der foretager belastningsprøven, skal udstede attest herom. Attesten skal opbevares i journalen, 

jf. pkt. 4.13. 

4.11. Belastningsprøver skal udføres så 

1. de bærende dele udsættes for de ugunstigste belastninger, og 

2. stabiliteten (væltesikkerheden) afprøves i de ugunstigste stillinger. 

4.11.1. Prøvelastens størrelse skal ske ved den størst tilladte arbejdsbelastning ifølge leverandørens 

anvisninger, medmindre særlige forhold gør sig gældende. 

4.12. For følgende kraner m.v. skal der føres en journal, der skal opbevares på eller i nærheden af redskabet: 

1. Fast opstillede kraner m.v. med maksimal belastning på over 300 kg bortset fra elektrotaljer med 

maksimal arbejdsbelastning på 1000 kg og derunder,  

2. enhver kran m.v., der bruges på skiftende opstillingssteder, fx byggekraner. 
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4.13. Journalen skal indeholde: 

1. Dokumentation for typegodkendelse 

2. dokumentation for belastningsprøver 

3. certifikater for bæremidler 

4. oplysninger om fejl, mangler og eftersyn 

5. oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning 

6. oplysninger om udskiftninger af bæremidler, og 

7. oplysninger om Arbejdstilsynets afgørelser om overtrædelse, herunder påbud vedr. kraner m.v. 

4.14. Ejere og brugere af kraner m.v. skal sikre sig, at de anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig 

forsvarlig måde i overensstemmelse med leverandørens anvisninger og under hensyn til de omgivende forhold. 

4.14.1. Kraner m.v., må ikke benyttes til persontransport, medmindre de er indrettet hertil. 

4.15. Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at kraner m.v. kun anvendes af personer, der er specielt udpeget hertil og 

som har modtaget den fornødne instruktion og oplæring. 

4.16. Kun personer, der har arbejdsopgaver på kranen m.v., må færdes eller opholde sig på denne, og det må 

kun ske på de dertil indrettede adgangsveje og arbejdsplatforme, medmindre personen på anden forsvarlig 

måde er sikret. 

4.16.1. Før føreren er varskoet, må ingen personer gå op i en kran m.v. 

4.17. Kraner m.v., der er uden opsyn, må ikke forlades med motoren i gang. 

4.17.1. Når kraner m.v., forlades uden opsyn, skal arbejdsredskabet og evt. hjælpeudstyr anbringes i forsvarlig 

stilling. Motoren skal være sikret mod, at uvedkommende kan starte den. 

4.18.1. Der må ikke udføres løft af byrder, når der er tvivl om, hvorvidt det vil være uforsvarligt at udføre løftet, 

fx på grund af vægten af byrden eller anhugningens udførelse. 

4.18.1. Vægten af byrden inkl. Anhugnings grejet skal fastslås, hvis det er af sikkerhedsmæssig betydning. 

4.18.2. For bæremidler skal der på brugsstedet være opslået tabeller e.l., som på tydelig måde angiver den 

tilladte arbejdsbelastning. 

4.19. Kraner m.v., skal holdes i en sådan stand, at de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige og skal 

herunder efterses og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger. Mindst hver 12. måned skal der af 

leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn. 
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4.19.1. Brugte kraner m.v., skal underkastes hovedeftersyn, inden ny ejer tager redskabet i brug 

4.19.2. Kraner m.v., der har været lagt op, skal underkastes hovedeftersyn, inden redskabet tages i brug. 

4.20. Kraner m.v., der anvendes udendørs, skal hvert 10. år underkastes et hovedeftersyn ved en særligt 

sagkyndig, (10-års eftersynet). Ved særlig sagkyndig forstås i denne bekendtgørelse: En sagkyndig person som 

er kvalificeret til at udføre den udvidede kontrol i forbindelse med 10-års eftersyn. Dette eftersyn træder i 

stedet for 12-måneders eftersynet det pågældende år. 

4.20.1. Kraner m.v., der er fast monteret på indregistrerede last- og varebiler, skal dog ikke underkastes 10-års 

eftersynet. 

4.20.2. 10-års eftersynet skal omfatte de bærende dele, svejsninger, samlinger, sikkerhedsudstyr og trans-

missionsdele o.l. 

4.20.3. Den virksomhed, der foretager eftersynet, skal udfærdige en rapport over undersøgelsen og vurdere, 

hvorvidt der bør fastsættes særlige betingelser for kranens m.v. fortsatte brug. 

5. Motorkædesave 

5.1. Fælde-, skovnings- og beskæringsarbejde m.v. med motorkædesav må arbejdsgiveren kun lade udføre, hvis 

der anvendes beskyttelseshjelm, høreværn, ben beskyttelse og fodværn. De udleverede værnemidler skal 

bruges under hele arbejdet. Øjenværn skal udleveres og benyttes i nødvendigt omfang. 

5.2. Ved andet arbejde med motorkædesav skal de ovenfor nævnte værnemidler anvendes i det omfang 

arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Brug af høreværn 

kræves dog altid, hvis støjbelastningen er over 85 dB(A). 

6. Mobile tekniske hjælpemidler, herunder selvkørende hjælpemidler 

6.1. Selvkørende tekniske hjælpemidler må kun føres af personer, der har modtaget passende oplæring i sikker 

kørsel med sådant udstyr. 

6.2. Hvis et mobilt teknisk hjælpemiddel bevæger sig i et arbejdsområde, skal der udarbejdes passende 

færdselsregler, og disse skal følges. 

6.3. Der skal træffes foranstaltninger i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse, så det undgås, at gående 

befinder sig i samme område som selvkørende tekniske hjælpemidler. Hvis det er nødvendigt for en 

hensigtsmæssig udførelse af arbejdet, at der er gående til stede, skal der træffes passende foranstaltninger for 

at undgå, at de kommer til skade. 
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6.4. Transport af personer på et mekanisk drevet mobilt teknisk hjælpemiddel må kun finde sted, hvis 

personerne er anbragt på pladser, der er sikre og er beregnet til sådan transport. Hvis der skal udføres arbejde 

under kørslen, skal hastigheden om nødvendigt tilpasses. 

6.5. Før føreren er varskoet, må ingen personer gå op i et mekanisk drevet mobilt teknisk hjælpemiddel. 

6.6. Et teknisk hjælpemiddel med forbrændingsmotor må kun anvendes i arbejdsområder, hvis det er sikret, at 

der i tilstrækkeligt omfang er luft til stede, der ikke indebærer nogen risiko for personers sikkerhed og sundhed. 

6.7. Selvkørende tekniske hjælpemidler, må ikke forlades med motoren i gang. Når hjælpemidlet forlades uden 

opsyn, skal hjælpemidlet og evt. hjælpeudstyr anbringes i forsvarlig stilling. Motoren skal være sikret mod, at 

uvedkommende kan starte den. 

6.8. Mindst hver 12. måned skal der af fabrikanten eller anden person der er kvalificeret hertil gennemføres et 

hovedeftersyn af mekanisk drevne mobile tekniske hjælpemidler, der anvendes til transport. 

Undtaget herfra er 

1. indregistrerede køretøjer omfattet af synskrav, for så vidt angår eftersyn af selve køretøjet. Det vil sige, 

at mekanisk drevne tekniske hjælpemidler påmonteret køretøjet er omfattet af kravet om 

hovedeftersyn, 

2. mobile tekniske hjælpemidler til brug for bevægelseshæmmede personer, og 

3. jernbaners skinnekørende materiel, der omfattes af jernbanelovgivningen, bortset fra arbejdskøretøjer 

på jernbanespor. 

6.9. Brugte mekanisk drevne mobile tekniske hjælpemidler, der anvendes til transport, skal underkastes 

hovedeftersyn, inden ny ejer tager redskabet i brug. Et mobilt hjælpemiddel, der har været lagt op, skal 

underkastes et hovedeftersyn, inden det tages i brug. 

6.10. Hvis en utilsigtet blokering af kraftoverføringsdelene mellem et mobilt teknisk hjælpemiddel og dets 

tilbehør eller anhænger ikke kan forhindres, skal der træffes enhver tænkelig forholdsregel for at undgå 

skadelige følger for personer. 

6.11. Hjultraktorer med mindst to aksler og en ubelastet masse på mindst 500 kg må kun anvendes, hvis de 

opfylder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. 

6.12. Ændring af et førerværn kræver godkendelse af direktøren for Arbejdstilsynet. Førerværn skal 

vedligeholdes forsvarligt. Hvis et førerværn er væsentligt beskadiget, skal det udskiftes. 
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7. Tekniske hjælpemidler der stilles til rådighed for midlertidigt arbejde i højden 

Generelle bestemmelser 

7.1. Ved midlertidigt arbejde i højden skal der altid vælges det tekniske hjælpemiddel, som er bedst egnet, og 

som sikrer ergonomisk hensigtsmæssige forhold. 

7.2. Det tekniske hjælpemiddel skal være dimensioneret under hensyn til arbejdets karakter, så det kan modstå 

forudsigelige påvirkninger, og de ansatte kan arbejde og færdes i sikkerhed. 

7.3. Tekniske hjælpemidler der anvendes til midlertidigt arbejde, ophold eller færdsel i højden, skal være egnet 

og tilpasset hertil, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette skal ske under 

hensyn til de forhold, hvorunder det skal anvendes, samt de risici, der måtte opstå ved anvendelsen af det 

pågældende hjælpemiddel. 

7.4. Det tekniske hjælpemiddel skal altid være anbragt på et plant og bæredygtigt underlag. 

7.5. Foranstaltninger til kollektiv beskyttelse skal gå forud for foranstaltninger til individuel beskyttelse. 

7.8. Under hensyn til den type tekniske hjælpemiddel der vælges, fastlægges hvilke forholdsregler, der bedst 

kan minimere de risici, arbejdstagerne udsættes for, når de bruger denne type udstyr. Om nødvendigt må 

arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der installeres sikkerhedsforanstaltninger. Disse 

sikkerhedsforanstaltninger skal være indrettet på en sådan måde og have den fornødne styrke til, at de kan 

hindre eller standse fald fra højder og så vidt muligt forebygge, at de ansatte kommer til skade. 

7.7. Sikkerhedsforanstaltninger må kun være gennembrudt på steder med adgang til og fra trapper eller stiger. 

7.8. Når det i forbindelse med udførelsen af en særlig arbejdsopgave er nødvendigt midlertidigt at fjerne en 

kollektiv sikkerhedsforanstaltning, træffes der til erstatning herfor andre effektive sikkerhedsforanstaltninger. 

Arbejdet må ikke udføres, før disse foranstaltninger er truffet. Når den særlige arbejdsopgave er afsluttet 

endeligt, eller hvis arbejdsstedet midlertidigt forlades, genetableres den kollektive sikkerhedsforanstaltning. 

7.9. Valget af den mest hensigtsmæssige type adgangsvej til midlertidige arbejdsplatforme i højden foretages 

under hensyn til, hvor ofte og i hvor lang tid adgangsvejen skal bruges, og hvor højt den skal kunne nå op. Den 

valgte type adgangsvej skal kunne bruges til evakuering i tilfælde af overhængende fare. Passagen fra 

adgangsveje til og fra arbejdsplatforme, dæk eller gangbroer må ikke frembyde yderligere faldrisici. 

7.10. Midlertidigt arbejde i højden må kun udføres, når vejrforholdene ikke udgør en risiko for de ansattes 

sikkerhed og sundhed. 
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Stilladser 

7.11. Hvis stilladset ikke er opstillet i en standardopstilling efter den pågældende stilladstypes brugsanvisning, 

skal der for den valgte stilladskonstruktion foreligge en konstruktionsberegning, der indeholder specifikation 

over den påtænkte opstilling. Konstruktionsberegningen skal indeholde en styrke- og stabilitetsberegning. 

7.12. En brugsanvisning, som tager hensyn til opstillingen af det valgte stillads, skal udarbejdes af en særligt 

sagkyndig person. Brugsanvisningen skal indeholde vejledning i opstilling, ændring i opstilling, nedtagning og 

brug. Brugsanvisningen kan være en leverandørbrugsanvisning. I disse tilfælde skal den være suppleret med 

oplysninger om særlige detaljer vedrørende det konkrete stillads, hvis opstillingen, nedtagningen eller brugen 

afviger fra den beskrevne fremgangsmåde i leverandørbrugsanvisningen. 

7.13. Stilladset skal være opstillet forsvarligt under hensyn til arbejdets art, understøttelsesforhold, 

fastgørelsesforhold, påregnelige belastninger, herunder vejrforhold, og andre forhold, der måtte have 

betydning for stilladsets stabilitet og bæreevne. 

7.14. Stilladsets underlag skal være stabilt. Stilladsets støttepunkter skal hvile på hele støttefladen. En 

opklodsning må ikke være over 0,2 meter høj. Større niveauforskelle skal udlignes med indstillelige 

understøtninger eller anden forsvarlig konstruktion. 

7.15. Hvis der på et stillads monteres særligt udstyr, skal der tages forholdsregler, der sikrer stilladsets styrke 

og stabilitet. 

7.16. Til opstilling af et stillads må kun anvendes dele, der hører til samme stilladssystem, eller som er åbenbart 

egnede til at kombineres. De enkelte stilladsdeles samling og fastholdelse skal være forsvarligt udført. 

Stilladsskruetvinger skal være egnede, og må kun anvendes, hvis stilladssystemets egne dele, eller dele, som er 

åbenbart egnede til at kombineres, ikke umiddelbart kan anvendes. Det skal sikres, at de anvendte dele er i 

forsvarlig stand. 

7.17. Stilladsdæk, der anvendes ved udførelsen af et arbejde, skal være dimensionerede, have en form og 

placering, så anvendelsen er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Afstanden fra et belastet dæk til fodlisten må 

ikke overstige 30 mm. Der skal til de enkelte stilladsdæk være forsvarligt udførte og hensigtsmæssigt 

beliggende og udformede adgangsveje. 

7.18. Rullestilladser skal være forsynet med passende anordninger, som forhindrer utilsigtet bevægelse, når 

der udføres arbejde i højden fra det. 

7.19. Et stillads skal have en hensigtsmæssig bredde og udformning under hensyn til anvendelsen. Redskaber 

og materialer skal kunne anbringes så alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres sikkert og 

med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser. 
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7.20. Stilladsdæk, adgangsveje, gangbroer og lignende skal være forsynet med rækværk, jf. pkt. 7.21, eller 

anden effektiv afspærring overalt, hvor der kan ske fald til det omgivende underlag. 

7.21. Rækværk efter pkt. 7.20 skal have fornøden styrke og være forsvarligt udført. Rækværket kan bestå af 

håndliste i 1 meters højde, knæliste i 0,5 meters højde og fodliste, der er mindst 15 cm. Rækværket kan også 

bestå af anden afskærmning, hvis dette sikrer på tilsvarende vis. Ved lavere faldhøjde kan knæliste og fodliste 

undlades, med mindre undladelsen udgør en særlig fare. 

7.22. Rækværk efter pkt. 7.20 kan undlades, hvor stilladsdæk o.l. følger en mur eller anden fast bygningsdel af 

mindst samme højde som rækværk, eller hvor der er anden ligeså effektiv sikring mod nedstyrtning. Afstand 

mellem stilladsdæk og mur, bygningsdel eller anden sikring mod nedstyrtning må normalt ikke overstige 0,3 

meter. 

7.23. Opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af stilladser i større omfang skal foregå under ledelse af en 

person, som arbejdsgiveren har specielt udpeget hertil og som har modtaget den hertil fornødne instruktion i 

opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af stilladser. Den person, der leder arbejdet, og de berørte 

ansatte skal råde over brugsanvisningen, jf. pkt. 7.11-7.12. 

7.24. Arbejde med opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af 

1. stilladser, der er mere end 3 meter høje, samt 

2. skorstens- og rygningsstilladser og hængestilladser, der er mere end 3 meter over det omgivende 

underlag, 

må kun udføres af personer, som arbejdsgiveren specielt har udpeget hertil og som har modtaget den dertil 

fornødne instruktion. 

7.25. Stilladser, der er mindre end 3 meter høje, samt skorstens- og rygningsstilladser og hængestilladser 

mindre end 3 meter over det omgivende underlag, må kun opstilles, ændres og nedtages af personer, som 

arbejdsgiveren specielt har udpeget hertil og som har modtaget den hertil fornødne oplæring og instruktion, 

navnlig for så vidt angår: 

1. Forståelse af opstillings-, nedtagnings- og ændringsvejledningen for de pågældende stilladser, 

2. sikkerhed under opstilling, nedtagning og ændring af de pågældende stilladser, 

3. foranstaltninger til forebyggelse af risikoen for, at personer eller genstande styrter ned, 

4. sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af ændringer i vejrforholdene, som kunne bringe de pågældende 

stilladsers sikkerhed i fare, 

5. tilladte belastningsforhold, og 

6. andre risici i forbindelse med ovennævnte opstilling, nedtagning og ændring. 

Tilbage til indhold 
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7.26. Det skal sikres, at eftersyn af stilladser kun foretages af personer, der har kendskab til og erfaring i 

opstilling og ændring af opstilling af stilladser. Efter foretaget eftersyn påtegnes skiltet, jf. pkt. 7.27. 

7.27. Et fast monteret stillads over 2 meters højde skal af opstilleren, inden det afleveres til ibrugtagning, 

forsynes med skilte, der oplyser om, hvad stilladset er beregnet til samt dato for dets opstilling. Tilsvarende skal 

iagttages, når der foretages ændring i stilladsets opstilling. Af skiltet skal tillige fremgå datoen for det eftersyn, 

jf. § 16, som sidst er foretaget, jf. pkt. 7.26. 

7.28. Når dele af et stillads ikke er i brugsklar stand, fx i forbindelse med opstilling, ændring i opstilling eller 

nedtagning, opsættes der generelle advarselssignaler. Disse dele afspærres fysisk for at forhindre adgang til 

farezonen. 

7.29. Under brugen af et stillads skal det sikres, at stilladset ikke anvendes til arbejdsfunktioner, som det ikke er 

egnet til. Det skal videre sikres, at materialer anbringes, så de ikke frembyder fare, ligesom der skal holdes god 

orden på og omkring stilladset. 

7.30. Op - og nedgang samt anden færdsel på stilladset må kun foregå ad de dele af stilladset, der er indrettet 

hertil, eller ad andre ligeså forsvarlige adgangs- og færdselsveje. 

7.31. Opgangshuller skal være forsynet med overdækning eller afspærring, der har sikring mod utilsigtet 

åbning. På stilladsdæk, hvor der arbejdes, skal opgangshuller holdes lukkede eller afspærrede. 

7.32. Stilladser, der er højere end 5 meter og længere end 10 meter, og som skal benyttes af flere end 2 

personer samtidigt, skal have separate opgangsfelter, med mindre det ikke er teknisk eller praktisk muligt. 

7.33. Der må ikke på stilladsdæk arbejdes fra stiger, bukkestilladser eller andre løse genstande. Hvis det er 

nødvendigt med ekstra arbejdshøjde på et stilladsdæk, må denne kun etableres med anvendelse af egnet 

materiel, som skal fastgøres forsvarligt. Adgangen til den ekstra arbejdshøjde skal være forsvarlig, og der skal 

være truffet sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning fra den ekstra arbejdshøjde i overensstemmelse med 

pkt. 7.20-7.22 og pkt. 7.31. 

7.34. Ved et stillads, der opstilles på et areal med risiko for påkørsel, skal der træffes foranstaltninger, der 

effektivt sikrer de beskæftigede, fx passende afskærmning eller markering. 

7.35. Hvor der er risiko for, at genstande eller materialer kan falde ned fra stilladset, skal der træffes passende 

foranstaltninger til sikring af omgivelserne, fx ved afspærring eller afskærmning. 
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Stiger 

7.36. Brug af stige som arbejdsplatform til udførelse af arbejde i højden skal begrænses til situationer, hvor det 

under hensyntagen til pkt. 7.1-7.5 ikke vil være hensigtsmæssigt at bruge andet, mere sikkert arbejdsudstyr, 

fordi risikoen er så ringe, og enten fordi brugen er kortvarig, eller fordi der foreligger eksisterende 

begrænsninger på arbejdsstedet, som arbejdsgiveren ikke kan ændre. 

7.37. Stiger skal opstilles på en sådan måde, at deres stabilitet er sikret under brugen. Løse stiger skal støtte på 

et stabilt, bæredygtigt, og fast underlag af passende størrelse, så trinene er i vandret position. Hængestiger skal 

fastgøres forsvarligt, og, bortset fra rebstiger, således at de ikke kan forskubbe sig, og svingninger undgås. 

7.38. Løse stiger skal sikres mod udskridning under brug, enten ved at vangerne fastgøres foroven eller 

forneden eller ved hjælp af en skridsikker anordning eller på en anden, lige så effektiv, måde. 

7.39. Der må kun transporteres lette og let håndterlige byrder og værktøj ad løse stiger. 

7.40. Adgangsstiger skal være tilstrækkeligt meget højere end adgangsniveauet, så stigens øverste del kan 

tjene som støtte ved færdsel til og fra stigen, med mindre der er et andet sikkert holdepunkt. 

7.41. Stiger bestående af flere sektioner og skydestiger skal bruges på en sådan måde, at der er sikkerhed for, 

at de forskellige sektioner ikke kan bevæge sig i forhold til hinanden under brugen. 

7.42. Lavetstiger skal sikres inden ibrugtagning. 

7.43. Stiger skal bruges så den ansatte til enhver tid har et sikkert støttepunkt og et sikkert holdepunkt til 

rådighed. Navnlig skal den ansatte have et sikkert holdepunkt, selv om han bærer noget i hånden, medens han 

befinder sig på en stige. 

Rapelling (Rebunderstøttet arbejde) 
7.44. Rapelling (brug af rebunderstøttet arbejdsudstyr) må kun anvendes under omstændigheder, hvor ar- 

bejdet ifølge arbejdspladsvurderingen, jf. § 11a i lov om arbejdsmiljø i Grønland og bekendtgørelse nr. 1168 af 

8. oktober 2007 om arbejdspladsvurdering, kan udføres sikkert, og hvor brugen af andet, mere sikkert 

arbejdsudstyr, ikke er hensigtsmæssig. På baggrund af arbejdspladsvurderingen og især under hensyn til 

arbejdets varighed og de ergonomiske begrænsninger, skal der være en passende indrettet stol. 
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7.45. Rapelling (brug af rebunderstøttet arbejdsudstyr) skal opfylde følgende betingelser: 

1. Der skal bruges mindst to reb med hver sit selvstændige forankringspunkt; det ene benyttes som 

adgangsvej ved op- og nedfiring samt som bærereb (arbejdsreb) og det andet som sikkerhedsreb 

(sikringsreb). 

2. De ansatte skal udstyres med og bruge en egnet klatresele, som skal forbinde dem til sikkerhedsrebet. 

3. Bærerebet skal være forsynet med en sikker klatre- og nedfiringsmekanisme og skal have et automatisk 

blokeringssystem, således at fald hindres i tilfælde af, at brugeren mister kontrollen over sine 

bevægelser. Sikkerhedsrebet skal være udstyret med en bevægelig faldsikringsanordning, der følger 

arbejdstagerens bevægelser. 

4. Værktøj og andet tilbehør, der bruges af de ansatte, skal være fastgjort til deres klatresele eller til 

deres stol eller sikret på anden passende måde. 

5. Arbejdet skal planlægges og overvåges effektivt, så de ansatte omgående kan få hjælp, hvis der er brug 

for det. 

6. De pågældende ansatte skal modtage en særligt fyldestgørende instruktion i udførelsen af det 

pågældende arbejde, især i de relevante redningsprocedurer. 

7.46. Under særlige forhold kan anvendelse af et enkelt reb tillades, hvis det på baggrund af en 
arbejdspladsvurdering kan fastslås, at anvendelse af endnu et reb ville gøre arbejdet farligere, og hvis der er 
truffet passende sikkerhedsforanstaltninger. 
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Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler i Grønland 
I medfør af § 29, stk. 1, § 37, stk. 1, og § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1048 af 26. oktober 2005, fastsættes: 
 

Kapitel 1 - Område og definitioner 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter tekniske hjælpemidlers indretning, mærkning, brugsanvisning, afprøvning og 
markedsføring. 
 
§ 2. Ved tekniske hjælpemidler forstås i denne bekendtgørelse: 

1. Maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende indretning, der: 
a) anvendes ved forarbejdningen af et produkt, 
b) anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultat, herunder til transport og opbevaring, eller 
c) tjener til udførelsen af en teknisk proces 

2. Dele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og enhver anden tilvirket genstand, der 
er beregnet til sammen med andre genstande at indgå i en færdig enhed. 

 

Almindelige bestemmelser 

§ 3. Tekniske hjælpemidler skal være indrettet således, at de ikke indebærer risiko for sikkerhed eller sundhed, 
når de installeres og vedligeholdes på passende måde og anvendes i overensstemmelse med deres 
bestemmelse. 
 
§ 4. Forpligtelserne ifølge denne bekendtgørelse påhviler fabrikanter og andre leverandører, projekterende, 
reparatører o.l. samt arbejdsgivere, ejere, virksomhedsledere, arbejdsledere, andre ansatte og brugere efter 
arbejdsmiljølovens almindelige regler, jf. § 2 og kapitel 3 i loven. 
 
§ 5. Tekniske hjælpemidler, der er lovligt CE-mærket efter EU–lovgivningen, formodes at leve op til kravene i 
denne bekendtgørelse. 
 

Kapitel 2 - Indretning af tekniske hjælpemidler der er importeret eller opstillet første gang før 1. juni 2015 

Konstruktion, fremstilling, udstyr og udformning. 

 
§ 6. Tekniske hjælpemidler, der er importeret eller opstillet første gang før 1. januar 2015, skal opfylde 
§§ 7-13. 
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§ 7. Et teknisk hjælpemiddel skal være forsvarligt konstrueret og forsvarligt udført af egnede materialer under 
hensyn til de påvirkninger, som det kan påregnes at blive udsat for, så det har den ud fra sikkerheds- og 
sundhedsmæssige hensyn fornødne styrke og holdbarhed. 
Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, hvori der er eller kan opstå tryk, temperaturer, materialespændinger eller 
andre påvirkninger, som kan forårsage farlige tilstande, skal være således konstrueret og udført eller 
være forsynet med sådant udstyr til begrænsning af påvirkningerne, at de forsvarlige og eventuelt fastsatte 
grænser herfor ikke overskrides. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med et varslingsudstyr, der 
automatisk træder i funktion, hvis sådanne grænser overskrides. 
§ 8. Farer ved et teknisk hjælpemiddel skal imødegås. Det skal herunder sikres, at 

1. personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele eller stoffer, 
2. værktøj, emner eller dele heraf, stænk og lignende ikke kan udslynges til fare for sikkerhed og sundhed 

og 
3. varme, kulde, stråling, støj, vibrationer, støv, fugtighed, røg, dampe, gasser eller andet, som udvikles 

ved anvendelsen af hjælpemidlet, ikke afgives på en sådan måde, at det frembyder fare for sikkerhed 
eller sundhed. 

 
Stk. 2. Hvis fornøden sikring ikke er opnået gennem konstruktionen, skal den gennemføres på betryggende 
måde ved afskærmning, udsugning, andet udstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler. 
 
§ 9. Den måde, hvorpå der sker indkobling, styring og afbrydelse af energi til et teknisk hjælpemiddel eller 
andre former for påvirkning af funktioner eller arbejdsprocesser i dette, skal i videst muligt omfang sikre, at der 
ikke opstår fare for sikkerhed eller sundhed. Det skal herunder sikres, at betjeningen kan ske under de bedst 
mulige oversigts- og kontrolforhold. Om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med udstyr, som 
automatisk giver varsel forud for igangsætning, standsning eller andre påvirkninger. 
 
Stk. 2. Standsning af funktioner eller arbejdsprocesser skal, medmindre afbrydelse af disse kan frembyde fare, 
kunne ske hurtigt fra hensigtsmæssige steder på eller ved hjælpemidlet. Hvor sikkerhedsmæssige grunde taler 
for det, skal standsning kunne indtræde automatisk. Om fornødent skal standsningen være kombineret med en 
bremsning. 
 
Stk. 3. Hvis unormale driftsforhold, herunder variationer eller afbrydelse i energitilførslen til et teknisk 
hjælpemiddel, kan frembyde fare, skal hjælpemidlet have effektiv sikring herimod. Om nødvendigt skal 
hjælpemidlet være forsynet med automatisk og hensigtsmæssigt virkende varslingsanordning. 
 
§ 10. Betjeningsordninger og styresystemer skal være således konstrueret, udført og udformet, at risiko for 
utilsigtet eller fejlagtig udløsning, ændring eller standsning af funktioner, hvorved der kan opstå fare, er 
forhindret eller imødegået. 
 
Stk. 2. Betjeningsorganer skal være let tilgængelige og anbragt og udformet hensigtsmæssigt under hensyn til 
arbejdsstillingen samt være godt belyst. 
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§ 11. Automatisk drevne, styrede eller overvågede tekniske hjælpemidler skal i det omfang, det kan have 
sikkerhedsmæssig betydning, være udstyret med anordninger til nedregulering af processerne, udkobling af 
den automatiske styring og manuel betjening samt eventuelt nødstop. 
 
Stk. 2. Et sådant hjælpemiddel skal desuden være forsynet med anvisninger, diagrammer, planer eller lignende 
materiale, som i tilfælde af automatikken svigter eller andre ekstraordinære situationer giver grundlag for fuldt 
ud at vurdere den sikkerhedsmæssige betydning heraf og at gennemføre de foranstaltninger eller indgreb, som 
måtte være nødvendige til afværgelse af fare for sikkerhed eller sundhed. 
 
Stk. 3. Materialets tekst og de instruktioner, der knytter sig hertil, skal være på grønlandsk og dansk, 
medmindre andet følger af særregler eller bestemmes af Arbejdstilsynet. 
Stk. 4. Materialet skal befinde sig på hjælpemidlet eller i tilknytning til dette på en måde, der er hensigtsmæssig 
for dets anvendelse. 
 
§ 12. Tekniske hjælpemidler, hvis sikkerhed er afhængig af driftstilstanden, skal i nødvendigt omfang være 
forsynet med udstyr til overvågning, kontrol og beherskelse heraf. 
Stk. 2. Overvågnings- og kontrolorganer skal være forsvarligt konstrueret og forsvarligt udført af egnede 
materialer, så de fungerer pålideligt på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 
 
Stk. 3. Overvågnings- og kontrolorganer skal være konstrueret og anbragt således, at de ikke uforsætligt kan 
bringes ud af indstilling. Deres visning skal være korrekt, tydelig og godt belyst. Aflæsning og indstilling skal 
kunne foretages fra et let tilgængeligt sted, og det skal være muligt at foretage nødvendige justeringer eller 
udskiftninger. 
 
§ 13. Hvor der ved eller på et teknisk hjælpemiddel skal ske færdsel eller ophold af hensyn til betjening, 
vedligeholdelse, eftersyn eller pasning, skal der indrettes adgangs- og færdselsveje samt arbejdsplatforme i 
nødvendigt omfang. Disse skal være således udformet og udført, sikret og belyst, at deres benyttelse er 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. 
 

Kapitel 3 - Tekniske hjælpemidler der er importeret eller opstillet efter 1. juni 2015. 

Konstruktion, fremstilling, udstyr og udformning 

§ 14. Tekniske hjælpemidler, der er importeret efter 1. januar 2015, skal opfylde §§ 15-37 og kapitel 2 samt 
leve op til sikkerhedsniveauet i anerkendte normer og standarder. 
 
Stk. 2. Reglerne i kapitel 3 indeholder supplerende krav til kapitel 2. 
 
§ 15. I forbindelse med konstruktion eller ændring af et teknisk hjælpemiddel skal der foretages en 
risikovurdering (kortlægning og vurdering) af farer forbundet med hjælpemidlets beregnede anvendelse samt 
misbrug, der med rimelighed kan forudses. 
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Stk. 2. Det tekniske hjælpemiddel skal konstrueres og fremstilles under hensyntagen til resultaterne af 
risikovurderingen. Risici ved det tekniske hjælpemiddel skal imødegås i følgende prioriterede rækkefølge: 

1. Ved så vidt muligt at fjerne eller mindske risiciene (integrering af sikkerheden ved konstruktion og 
fremstilling af maskinen). 

2. Gennem nødvendige beskyttelsesforanstaltninger mod de risici, som ikke kan fjernes. 
3. Ved at give brugerne informationer om de tilbageværende risici som følge af, at de trufne 

beskyttelsesforanstaltninger er ufuldstændige, og anføre om en særlig instruktion og oplæring er 
påkrævet, samt oplyse om personlige værnemidler er nødvendige. 

 
§ 16. Det skal sikres, at afskærmninger og andre beskyttelsesanordninger 

1. skal være solidt fremstillet, 
2. ikke må forårsage yderligere risici, 
3. ikke let må kunne flyttes eller sættes ud af drift, 
4. skal befinde sig i tilstrækkelig afstand fra det farlige område, 
5. ikke må hindre udsynet under arbejdet mere end højst nødvendigt, og 
6. skal muliggøre absolut nødvendig indgriben til anbringelse og udskiftning af dele såvel som 

vedligeholdelsesarbejde, idet adgangen begrænses til det område, hvor arbejdet skal udføres, og så 
vidt muligt uden afmontering af afskærmning eller anden beskyttelsesanordning. 

 
§ 17. Udrustning for energitilførsel skal være således konstrueret, udført og monteret, at den ikke frembyder 
fare for sikkerhed eller sundhed. 
 
§ 18. Et teknisk hjælpemiddel skal være konstrueret, udført og udstyret således, at betjening af det kan udføres 
uden fare for sikkerhed eller sundhed, og uden at andre udsættes for fare. 
 
Stk. 2. For ethvert andet ved hjælpemidlet forekommende arbejde finder stk. 1 tilsvarende anvendelse i det 
omfang, det er muligt, under hensyn til hjælpemidlets art. 
 
§ 19. Den måde, hvorpå indkobling, styring og afbrydelse af energi til et teknisk hjælpemiddel eller andre 
former for påvirkning af funktioner eller arbejdsprocesser sker, skal i videst muligt omfang sikre, at der ikke 
opstår fare for sikkerhed eller sundhed. Det skal herunder sikres, at betjeningen kan ske under de bedst mulige 
oversigts- og kontrolforhold, og om nødvendigt skal hjælpemidlet være forsynet med udstyr, som automatisk 
giver signal forud for igangsætning, standsning eller andre påvirkninger. Igangsætning må kun kunne ske ved en 
bevidst handling, udført på et styresystem, der er beregnet hertil. 
 
Stk. 2. Standsning af funktioner eller arbejdsprocesser skal, medmindre afbrydelse af disse kan frembyde fare, 
kunne ske hurtigt fra hensigtsmæssige steder på eller ved hjælpemidlet. Hvor sikkerhedsmæssige grunde taler 
for det, skal standsning kunne indtræde automatisk. Om fornødent skal standsning være kombineret med en 
bremsning. Stopordre skal have højere prioritet end igangsætningsordre. 
 
Stk. 3. Hvis unormale driftsforhold, herunder variationer eller afbrydelse i energitilførslen til et teknisk 
hjælpemiddel, kan frembyde fare, skal hjælpemidlet have effektiv sikring herimod. Om nødvendigt skal 
hjælpemidlet være forsynet med automatisk og hensigtsmæssigt virkende varslingsanordning. 
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§ 20. Belysning, der er indbygget eller påmonteret et teknisk hjælpemiddel, skal være hensigtsmæssigt 
udformet, herunder blændfrit. 
§ 21. Betjeningsanordninger og styresystemer skal være således konstrueret, udført og udformet, at risiko for 
utilsigtet eller fejlagtig udløsning, ændring eller standsning af funktioner, hvorved der kan opstå fare, er 
forhindret eller imødegået. 
 
Stk. 2. Styresystemer skal være sikre og skal være valgt under hensyn til de svigt, forstyrrelser og belastninger, 
som kan forudses i forbindelse med den påtænkte anvendelse. 
 
Stk. 3. Betjeningsanordninger skal være let tilgængelige, tydelige, lette at få øje på, passende afmærket og 
være anbragt og udformet ergonomisk hensigtsmæssigt samt være godt belyst. 
Udformning 
 
§ 22. Hvor form eller farve af et teknisk hjælpemiddel eller dele heraf kan have sikkerheds- eller 
sundhedsmæssig betydning, skal der i videst muligt omfang være taget hensyn hertil. 
§ 23. Markeringsfarver og -symboler skal være tydelige og holdbare, og af hensyn til synsopfattelsen skal der i 
det hele tilstræbes en hensigtsmæssig form- og farvegivning af hjælpemidlet. 
 
§ 24. Tilgængelige dele af hjælpemidlet skal, i den udstrækning dets anvendelse efter bestemmelsen tillader 
det, være udformet således, at skarpe hjørner, kanter, ru overflader o.l., som kan medføre personskade, ikke 
forekommer. 
 
Stk. 2. Udformningen skal så vidt muligt sikre, at hjælpemidlet nemt kan renholdes, og at rengøringen af og ved 
det kan ske uden fare for sikkerhed eller sundhed. 
 
§ 25. Et teknisk hjælpemiddel, som må påregnes at kunne blive genstand for flytning, transport, opstilling og 
montage, skal udformes under hensyn hertil og om nødvendigt forsynes med anordninger, således at flytning 
mv. kan ske på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 

Brugsanvisning og mærkning 

§ 26. Med leveringen af et teknisk hjælpemiddel skal følge sådan brugsanvisning, som er nødvendigt for, at 
hjælpemidlet kan anvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt 
holdes i forskriftsmæssig stand. Hertil hører fornødne angivelser, planer, diagrammer o.l. for hjælpemidlets 
indretning og funktion, oplysning om farer eller andre særlige forhold ved hjælpemidlet, herunder 
begrænsninger i brugen, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, og som ikke er 
almindeligt kendt. Den skal desuden indeholde oplysning om evt. særlige sikkerhedsforanstaltninger, som er 
nødvendige i forbindelse med hjælpemidlets anvendelse, transport, opstilling og vedligeholdelse. Er personlige 
værnemidler nødvendige, skal brugsanvisningen give oplysning om disses art og anvendelse, som er i 
overensstemmelse med de regler, der måtte være givet herom. 
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Stk. 2. Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og let forståelig for dem, der kan påregnes at skulle benytte 
den. Den skal være affattet på grønlandsk og dansk, medmindre andet følger af særregler, eller direktøren for 
Arbejdstilsynet tillader eller stiller krav om et andet sprog. 
 
 
Stk. 3. I det omfang det kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal brugsanvisningen, 
væsentlige dele heraf eller henvisninger til den være angivet direkte på hjælpemidlet eller på skilt, opslag 
e.l. til opsætning ved dette. 
 
Stk. 4. Enhver maskine, der udleveres eller udstilles her i landet, skal være forsynet med fremstillerens eller for 
importerede maskiners vedkommende importørens navn og adresse eller med anden markering, som gør det 
let at identificere fabrikanten, henholdsvis importøren. 
Mobile tekniske hjælpemidler 
 
§ 27. Hvis et mobilt teknisk hjælpemiddel er beregnet til, at der opholder sig en eller flere personer på 
hjælpemidlet, skal hjælpemidlet være indrettet således, at risikoen for personerne mindskes mest muligt, når 
hjælpemidlet er i bevægelse. Dette gælder også ved risiko for, at personerne kommer i kontakt med hjul eller 
larvefødder, eller at de bliver fanget af disse. 
 
§ 28. Hvis en utilsigtet blokering af kraftoverføringsdelene mellem et mobilt teknisk hjælpemiddel og dets 
tilbehør eller anhænger kan medføre særlige risici, skal hjælpemidlet være udstyret eller indrettet på en måde, 
der forhindrer blokering af kraftoverføringsdelene. Hvor sådanne blokeringer ikke kan forhindres, skal der 
træffes enhver tænkelig forholdsregel for at undgå personskade. 
 
§ 29. Et mobilt teknisk hjælpemiddel skal være forsynet med fastgørelsesanordninger til 
kraftoverføringsdelene, hvis det er nødvendigt for at undgå, at delene slæber hen ad jorden og derved bliver 
tilsølet eller ødelagt. 
 
§ 30. Hvis et mobilt teknisk hjælpemiddel er beregnet til, at der opholder sig en eller flere personer på 
hjælpemidlet, skal hjælpemidlet, afhængigt af de faktiske anvendelsesforhold, være forsynet med en af 
nedennævnte sikkerhedsindretninger for at begrænse risici i forbindelse med væltning eller stejling: 

1. en indretning, der forhindrer hjælpemidlet i at hælde mere end 45 grader, 
2. en indretning, der sikrer tilstrækkelig fri afstand rundt om den eller de personer, der opholder sig på 

hjælpemidlet, hvis dette kan hælde mere end 45 grader, eller 
3. enhver anden indretning med tilsvarende formål 

 
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte sikkerhedsindretninger kan være integreret i det tekniske hjælpemiddel. 
 
Stk. 3. De i stk. 1 nævnte sikkerhedsindretninger er ikke påkrævet, når det tekniske hjælpemiddel er stabiliseret 
under brugen, eller når selve hjælpemidlets konstruktion forhindrer, at det kan stejle eller vælte. 
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Stk. 4. Er der risiko for, at en person, der opholder sig på det tekniske hjælpemiddel, kan komme i klemme 
mellem dele af hjælpemidlet og jorden, skal der være monteret et system, fx sikkerhedssele, til fastspænding af 
den eller de personer, der opholder sig på hjælpemidlet. 
 
§ 31. Hvis en gaffeltruck er beregnet til, at der opholder sig en eller flere personer på gaffeltrucken, skal denne 
være indrettet eller udstyret med fx en af nedennævnte indretninger for at begrænse risici i forbindelse med 
væltning: 

1. en førerkabine, 
2. en indretning, der forhindrer gaffeltrucken i at vælte, 
3. en indretning, der sikrer, at der i tilfælde af væltning er tilstrækkelig plads mellem jorden og visse dele 

af gaffeltrucken til den eller de personer, der opholder sig på den, eller 
4. en konstruktion, fx sikkerhedssele, der fastspænder personen eller personerne til førersædet, således 

at de ikke fanges af dele af gaffeltrucken, hvis den vælter. 
 
§ 32. Hvis kørsel med et selvkørende teknisk hjælpemiddel kan indebære risici for personer, skal det opfylde 
følgende krav: 

1. Hjælpemidlet skal være forsynet med en anordning, der forhindrer utilsigtet igangsætning. 
2. Hvis hjælpemidlet omfatter flere enheder, der kan bevæge sig samtidigt på samme skinnelegeme, skal 

hjælpemidlet være forsynet med passende anordninger til mindskelse af følgerne af en eventuel 
kollision. 

3. Hjælpemidlet skal være forsynet med en anordning til nedbremsning og standsning. I det omfang 
hensynet til sikkerheden kræver det, skal der være en let tilgængelig nødbetjeningsenhed med 
betjeningsorganer eller et automatisk system til nedbremsning og standsning af hjælpemidlet i tilfælde 
af, at hovedbetjeningsenheden svigter. 

4. Hvis førerens direkte synsfelt er utilstrækkeligt med henblik på sikkerheden, skal der installeres 
passende hjælpeanordninger til forbedring af udsynet. 

5. Hvis hjælpemidlet er beregnet til brug om natten eller på mørke steder, skal det være forsynet med en 
belysningsanordning, der er tilpasset det arbejde, der skal udføres, og som skal skabe tilstrækkelig sikre 
forhold. 

6. Hvis hjælpemidlet i sig selv indebærer en brandrisiko, eller hvis anhænger eller last indebærer en 
brandrisiko, som kan udsætte personer for fare, skal det være forsynet med passende udstyr til 
brandbekæmpelse, medmindre sådant udstyr allerede befinder sig i tilstrækkelig nærhed af 
anvendelsesstedet. 

7. Et fjernstyret teknisk hjælpemiddel skal standse automatisk, hvis det bevæger sig uden for 
fjernstyringens rækkevidde. 

8. Et fjernstyret teknisk hjælpemiddel, som under normale anvendelsesbetingelser kan indebære risici for 
påkørsel eller fastklemning, skal forsynes med anordninger, som beskytter mod sådanne risici, 
medmindre der allerede er andre passende anordninger til kontrol af risikoen for påkørsel. 
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Tekniske hjælpemidler til løft af byrder 

§ 33. Hvis et hjælpemiddel til løft af byrder, installeres fast, skal det sikres, at det er solidt og stabilt under 
brugen, især under hensyntagen til de byrder, der skal løftes, og til hvorledes udstyret er ophængt eller 
fastgjort. 
 
§ 34. Et teknisk hjælpemiddel til løft af byrder, skal være tydeligt mærket med den tilladelige belastning. 
 
Stk. 2. Der skal ved hjælpemidlet foreligge en tabel, der viser de tilladelige belastninger i hjælpemidlets 
forskellige stillinger. 
 
Stk. 3. Tilbehør til hjælpemidlet skal mærkes på en sådan måde, at de tekniske egenskaber, der har betydning 
for sikkerheden, fremgår tydeligt. 
 
Stk. 4. Hvis et hjælpemiddel ikke er beregnet til løft af personer, skal dette, hvis der er mulighed for at tage fejl, 
angives ved passende tydelig skiltning. 
 
§ 35. Et fastinstalleret teknisk hjælpemiddel til løft af byrder, skal være installeret således, at risikoen mindskes 
for, at byrderne: 

1. rammer personer, 
2. utilsigtet foretager farlige bevægelser eller falder ned, eller 
3. utilsigtet frigøres 

 
§ 36. Et teknisk hjælpemiddel til løft eller flytning af personer, skal være konstrueret så, 

1. man ved hjælp af passende anordninger forhindrer nedstyrtning af kabine, kurv eller lignende, 
2. man undgår risiko for, at en person kan falde ud af kabine, kurv eller lignende, 
3. man undgår risiko for, at en person kvæstes, fastklemmes eller stødes især som følge af utilsigtet 

kontakt med genstande, og 
4. personer, der i tilfælde af uheld er lukket inde i kabine, kurv eller lignende kan frigøres og ikke 

udsættes for fare. 
  
Stk. 2. Hvis det på grund af arbejdsstedet eller højdeforskellen ikke er muligt ved hjælp af en særlig anordning 
at undgå de i stk. 1, nr. 1, omhandlede risici, skal der anvendes et bæremiddel (ståltov eller kæde) med forhøjet 
sikkerhedsfaktor. 
 
§ 37. Mekanisk drevne kraner m.v. skal, ud over kravene i dette kapitel, opfylde de supplerende krav i bilag I. 

Kapitel 4 - Dispensation og klage 

§ 38. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i det enkelte tilfælde tillade afvigelser fra denne bekendtgøre se, hvor 
det på grund af hjælpemidlets særlige indretning og anvendelse eller særlige forhold i øvrigt skønnes rimeligt 
og forsvarligt. 
 
§ 39. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 64 i lov om arbejdsmiljø. 
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Kapitel 5 - Kriminalretslige foranstaltninger 

§ 40. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der 
1. overtræder § 3 og §§ 7-37, 
2. ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller 
3. tilsidesætter vilkår for dispensationer i henhold til bekendtgørelsen 

 
Stk. 2. For overtrædelse af § 3 og §§ 7-37, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om 
overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen 
forvandlingsstraf. 
 
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i kriminallovens 
5. kapitel. 
 

Kapitel 6 - Ikrafttræden 

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015. 
 
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 398 af 24. juni 1986 for Grønland om tekniske hjælpemidler ophæves. 
 
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 151 af 18. april 1972 for Grønland om opstilling og brug af mekanisk drevne kraner, 
taljer og lignende ophæves. 
 
Arbejdstilsynet, den 12. maj 2015 
 
PETER VESTERHEDEN/ Bitten Højmark Døjholt 
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Bilag 1 - Mekaniske drevne kraner m.v. 

 
Supplerende krav til mekanisk drevne kraner m.v., som med et bæremiddel løfter en byrde frit hængende. 

Indretning 

1. Mekaniske drevne kraner m.v., der er bestemt til løft af personer, skal opfylde følgende særlige krav: 
a) Dimensioneringen skal ske ved anvendelse af en beregningsmæssig last, der er 50 % større end den 

forudsatte maksimale, statiske last, og 
b) tove, kæder og mekaniske komponenter, som er udsat for slid, skal være dimensioneret til det 

dobbelte af den forudsatte maksimale last og skal være dubleret eller sikret med en automatisk og 
direkte virkende fang- eller bremseindretning. 

 
1.1. Punkt 1.b. gælder også for redskaber, hvor andre særlige sikkerhedshensyn gør sig gældende, fx ved scene, 
dekorations- og belysningshejs. 
 
1.2. Førerløse kraner må ikke indrettes til persontransport. 
 
2. Kraner m.v. må ikke være indrettet med fri firing. 
 
2.1. Undtaget fra punkt 2 er: 

a) Mobilkraner, forudsat de er forsynet med en nødudløsning for fri firing anbragt således, at utilsigtet 
betjening ikke kan forekomme, og 

b) hejseredskaber, hvor fri firing er nødvendig for arbejdets udførelse, fx rambukke, kraner med 
gribeskovl og kraner med slæbeskovl 

 
3. Mekaniske drevne kraner m.v., der er indrettet med fast førerplads på redskabet, og som anvendes under 
forhold, hvor føreren udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra stærk varme, kulde, støj og støv m.v., 
skal være forsynet med førerhus. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsforholdene ikke gør det muligt at anvende 
førerhus, eller redskabet kun føres i kortere perioder i løbet af en dag. 
 
3.1. Tårnkraner skal endvidere være indrettet med førerhus, når de anvendes under forhold, hvor føreren ikke 
har et tilfredsstillende udsyn. 
4. Førerhuse skal være indrettet således, at førerplads og betjeningsorganer er placeret og udformet 
ergonomisk hensigtsmæssigt og således, at føreren har et tilfredsstillende udsyn. 
 
4.1 For de indvendige mål i førerhuse gælder følgende krav: 

a) Førerhuse på tårnkraner skal være mindst 2000 mm høje, 1000 mm brede og 1300 mm lange, og 
b) førerhuse på andre stationære og skinnekørende kraner skal være mindst 2000 mm høje og have et 

gulvareal på mindst 2,5 m². 
 
4.2. Førerhuse skal i fornødent omfang indeholde regulerbare opvarmnings-, afkølings- og ventilationsanlæg. 
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5. Tårnkraner, der er opstillet i mere end 2 måneder, skal være indrettet med personelevator, hvis det er 
teknisk og praktisk muligt, når adgangsvejen til førerhuset er over 25 m. Adgangsvejen måles lodret fra det 
sted, hvor kranen betrædes til det højeste punkt på adgangsvejen. Ud over elevator skal der være sædvanlige 
adgangsveje. 
 
Mærkning, brugsanvisning og godkendelse m.v. 
6. Enhver mekanisk drevet kran skal, når den udleveres til brug eller udstilles i Grønland, være holdbart og 
tydeligt mærket med mindst følgende oplysninger: 

a) Fremstillings år 
b) løbenummer og typebetegnelse 

 
6.1. Bæremidler, der indgår i en kran, skal mærkes som anført i punkt 6. Hvor dette ikke er muligt, skal 
leverandøren medlevere certifikater eller tabeller, som indeholder oplysningerne. 
 
7. Hvis redskabet indrettes med fibertove eller fiberbændler som bæremiddel, skal der sammen med redskabet 
leveres dokumentation (fx certifikat) for, at bæremidlet er velegnet til redskabets formål. 
 
8. Med leveringen af en kran skal følge en brugsanvisning, som skal oplyse om krav vedrørende 
belastningsprøver. 
 
9. Bådsmandsstole og arbejdsplatforme til hejsestillinger samt spil og fangindretninger til disse skal, når de 
udleveres til brug første gang eller udstilles i Grønland, have et sikkerhedsniveau, der mindst svarer til den til 
enhver tid gældende standard DS/EN 1808 +A1 2010 Sikkerhedskrav til hejsestillinger (ophængte facadehejse, 
silohejse o.l.) - Konstruktionsberegninger, stabilitetskriterier, fremstilling – Afprøvning. 
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Bekendtgørelse om arbejdspladsvurdering i Grønland 
 
I medfør af § 11 a, § 56 og § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 
2005, fastsættes: 

Kapitel 1 - Område 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for arbejde for en arbejdsgiver, jf. lov om arbejdsmiljø i Grønland §§ 2-3 a. 
 
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på arbejde: 

1. som udføres i arbejdsgiverens private husholdning og 
2. for arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til 

husstanden. 

Kapitel 2 - Arbejdspladsvurdering 

§ 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og 
sundhedsforholdene på arbejdspladsen navnlig med henblik på at sikre en skriftlig behandlingsmåde i 
forbindelse med den nærmere planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdspladsvurderingen, og 
at sikre, at resultatet heraf gøres synlig, jf. § 3, stk. 5. Udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen kan ske i 
elektronisk form. 
 
Stk. 2. For at sikre, at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i arbejdspladsvurderingen, skal arbejdsgiveren sørge 
for, at virksomhedens sikkerhedsorganisation inddrages i og deltager i hele processen vedrørende 
planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og opfølgningen, samt ajourføringen af 
arbejdspladsvurderingen. Det skal gennem en påtegning på arbejdspladsvurderingen fra 
sikkerhedsorganisationen dokumenteres, at sikkerhedsorganisationen har været inddraget. 
 
Stk. 3. I virksomheder, hvor der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation, skal de ansatte på tilsvarende måde 
inddrages i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 2. 
 
§ 3. En arbejdspladsvurdering skal udarbejdes under hensyntagen til arbejdets art, de tekniske hjælpemidler, 
stoffer og materialer, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes i virksomheden, arbejdsstedets 
indretning, samt virksomhedens størrelse og organisering. 
 
Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1, 
omfatte en stillingtagen til de arbejdsmiljøproblemer, der er i virksomheden, og hvordan de skal løses. De 
nødvendige løsninger skal angives i arbejdspladsvurderingen. 
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Stk. 3. Arbejdsgiveren kan selv vælge, efter hvilken metode en arbejdspladsvurdering skal udarbejdes. 
Ved den valgte metode skal det dog sikres, at vurderingen indeholder følgende elementer: 

1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder om der er 
arbejdsmiljøproblemer samt problemernes art og omfang. 

2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, herunder problemernes art, alvor 
og omfang, samt årsagerne til problemerne, for at kunne igangsætte de nødvendige løsninger. 

3. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, som 
ikke kan løses umiddelbart. Af planen skal fremgå, i hvilken rækkefølge og i hvilken takt de 
konstaterede problemer skal løses. 

4. Retningslinjer for hvordan der skal følges op på handlingsplanen, herunder hvem der har ansvaret for 
gennemførelse af planen, samt hvornår og hvordan der skal føres tilsyn og kontrol med de iværksatte 
foranstaltninger, herunder om igangsatte løsninger er fyldestgørende, og om handlingsplanen skal 
revideres m.v. 

 
Stk. 4. En arbejdspladsvurdering skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og 
arbejdsprocesser m.v., som har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø, dog senest hvert tredje år. 
 
Stk. 5. En arbejdspladsvurdering skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedsledere, 
arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet. 
 
Stk. 6. En arbejdspladsvurdering skal ikke sendes til eller godkendes af Arbejdstilsynet, medmindre der er 
fastsat særlige regler herom i henhold til arbejdsmiljøloven. 
 
§ 4. Hvis arbejdsgiveren ikke selv har fornøden indsigt til at udarbejde arbejdspladsvurderingen, skal 
arbejdsgiveren indhente bistand fra en særlig sagkyndig. 
 
Stk. 2. Selv om der indhentes bistand fra særligt sagkyndige, er det dog stadig arbejdsgiverens ansvar, at der 
udarbejdes en arbejdspladsvurdering, og at kravene, der fremgår af § 2 og § 3, stk. 1-5, er opfyldt. 
 

Kapitel 3 - Dispensation og klageadgang 

§ 5. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i 
denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt. 
 
§ 6. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 64 i lov om arbejdsmiljø i Grønland. 
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Kapitel 4 - Kriminalretlige foranstaltninger 

§ 7. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der 
 

1. overtræder § 2, § 3, stk. 1-5, og § 4, 
2. ikke efterkommer påbud udstedt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser eller 
3. tilsidesætter vilkår for dispensationer efter bekendtgørelsen 

 
Stk. 2. Ved udmåling af en foranstaltning skal det betragtes som en skærpende omstændighed, 
 

1. at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, 
2. at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, 
3. at der tidligere er afgivet påbud for det samme eller tilsvarende forhold, eller 
4. at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv 

eller andre 
 
Stk. 3. For overtrædelse af § 2, § 3, stk. 1-5, § 4 og § 7, stk. 1, nr. 2-3, kan der pålægges en arbejdsgiver 
bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en 
betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer 
eller virksomheden som sådan. For bødeansvar efter denne bestemmelse finder § 91, stk. 4, i kriminallov for 
Grønland ikke anvendelse. Ved bødens udmåling finder stk. 2, nr. 2-4, tilsvarende anvendelse. 
 
Stk. 4. For overtrædelser, der begås af juridiske personer, herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, 
interessentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner, kommunale fællesskaber, der er omfattet af § 64 i 
landstingslov om de grønlandske kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., Grønlands hjemmestyre og 
staten, kan selskabet m.v. som sådant idømmes bøde. 

Kapitel 5 - Ikrafttræden 

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008. 
 
Stk. 2. For arbejdsgivere, der ikke har pligt til at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet træder 
bekendtgørelsen i kraft den 1. januar 2009. 
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Bilag 1 - Generelle forebyggelsesprincipper 

Følgende foranstaltninger skal iagttages til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet: 
 

1. Forhindring af risici. 
2. Evaluering af risici, som ikke kan forhindres. 
3. Bekæmpelse af risici ved kilden. 
4. Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt 

valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse 
monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på 
helbredet. 

5. Hensyntagen til den tekniske udvikling. 
6. Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt. 
7. Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken 

forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og 
påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet. 

8. Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel 
beskyttelse. 

9. Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne. 
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Bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland 
 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1344 af 15. december 2005 med senere ændringer - ikke autoriseret 
sammenskrivning 
 
SAMMENSKRIVNINGEN omfatter: 
 

 Bekendtgørelse nr. 1344 af 15. december 2005, der trådte i kraft den 1. januar 2006, og 

 Bekendtgørelse nr. 934 af 26. juni 2013, der trådte i kraft den 15. juli 2013 
 
I medfør af § 7, § 31, stk. 3 og 4, § 56, § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 
26. oktober 2005, som ændret ved lov nr. 1382 af 23. december 2012 fastsættes: 

Kapitel 1 - Område og definitioner 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert bygge- og anlægsarbejde. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås i denne 
bekendtgørelse: 
 

1. arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder 
montagearbejder, 

2. opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg, 
3. grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennævnte, 
4. rør- og kabellægning, 
5. reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og 
6. nedbrydning og demontering af ovennævnte eller dele heraf 

 
§ 2. Forpligtelserne ifølge bekendtgørelsen påhviler bygherren. Ved bygherre forstås i denne bekendtgørelse 
den fysiske eller juridiske person for hvis regning, der udføres et bygge- og/eller anlægsarbejde. 

Kapitel 2 - Afgrænsning 

§ 3. Ved bygge- og anlægsarbejder, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads 
beskæftiger flere end 10 personer, skal bygherren inden arbejdet sættes i gang træffe aftale med de enkelte 
arbejdsgivere om, hvilken arbejdsgiver der etablerer, vedligeholder og fjerner de forskellige 
sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. 

Kapitel 3 - Planlægning 

§ 4. Bygherren skal, inden byggepladsen etableres, udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed i 
forbindelse med dens indretning og drift, hvis to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads 
beskæftiger flere end 10 personer. 
 
Stk. 2. Planen skal indgå i samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, den skal løbende ajourføres, 
og den skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen. 
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§ 5. Bygherren skal i forbindelse med udarbejdelse af planen for et bygge- og anlægsarbejde sikre 
 

1. at eksisterende installationer i jorden identificeres og kontrolleres samt i nødvendigt omfang sikres og 
tydeligt afmærkes, inden arbejdet påbegyndes, 

2. at eventuelle særlige risici på arealet identificeres, vurderes og i nødvendigt omfang imødegås og 
tydeligt afmærkes, inden arbejdet iværksættes, 

3. at nødvendige tekniske installationer etableres og fremføres rettidigt til brugsstederne samt i 
nødvendigt omfang kontrolleres og vedligeholdes, 

4. at færdsel på byggepladsen på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold, herunder 
med den nødvendige belysning af færdselsveje, 

5. at egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang, 
6. at materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag, 
7. at områder, hvor der udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, så vidt muligt ikke 

samtidig skal være arbejdsområde eller færdselsområde for andre, 
8. at der er fastsat procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og 

eventuelle særlige risici m.v. og 
9. at der om nødvendigt er fastsat en samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. 

 
§ 6. Planen skal omfatte: 
 

1. En organisationsplan. 
2. En byggepladstegning. 
3. En tidsplan. 
4. En angivelse af færdselsområderne. 
5. En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte. 
6. En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne. 
7. En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici. 
8. En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige 

risici m.v. 
9. En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, 

evakuerings- og øvelsesplaner. 
 
Stk. 2 Byggepladstegningen skal vise, hvor der er 
 

1. eksisterende risici på arealet og hvilke risici, 
2. adgangs-, transport- og flugtveje, 
3. kran, hejs og stilladser, 
4. afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere, 
5. afsat plads til velfærdsforanstaltninger, 
6. tilslutning til el, vand og kloak og 
7. alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr. 
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Stk. 3. Tidsplanen skal angive, hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor 
meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser. Endvidere skal tidsplanen angive i hvilke 
perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, jf. bilag 1. 
 
Stk. 4. Det skal fremgå af planen hvem, der til ethvert tidspunkt skal tilvejebringe, vedligeholde og fjerne de 
planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne og eventuelle fælles velfærdsforanstaltninger 
samt sørge for orden og ryddelighed, herunder snerydning, grusning og fjernelse af affald. 

Kapitel 4 - Koordinering 

§ 7. Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger 
flere end 10 personer, skal bygherren koordinere de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger til fremme af de 
beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne. 
 
Stk. 2. Til varetagelse af koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet under gennemførelsen af bygge- 
og anlægsarbejdet skal bygherren sikre, at der udpeges en person, som har 
 

1. sagkyndig ekspertise på bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører, 
2. praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde, 
3. den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og 
4. gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- 

og anlægsområdet. 
 
§ 8. Bygherren skal sørge for, at koordinator varetager koordineringen ved afholdelse af sikkerhedsmøder samt 
ved personlig kontakt på byggepladsen koordinerer de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger til fremme af de 
beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne. 
 
Stk. 2. Ordinære sikkerhedsmøder skal afholdes mindst en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, 
hvis der indtræffer alvorlige ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i 
øvrigt er behov herfor. 
 
§ 9. Bygherren skal sørge for, at koordinatoren på bygherrens vegne indkalder og leder sikkerhedsmøderne på 
byggepladsen. 
 
Stk. 2. Koordinatoren indkalder på vegne af bygherren arbejdsgiverne eller disses repræsentanter og 
sikkerhedsgrupperne på byggepladsen til sikkerhedsmøderne og sørger for, at der udarbejdes referat af mødet. 
Referatet sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, de beskæftigede virksomheder, 
sikkerhedsgrupperne samt eventuelle tillidsrepræsentanter. 
 
§ 10. Ved bygge- og anlægsarbejde kan der oprettes sikkerhedsråd, hvor der i en periode på 4 uger eller 
derover sammenlagt er beskæftiget flere end 100 ansatte, medmindre Arbejdstilsynet skønner, at 
sikkerhedsarbejdet skal koordineres ved afholdelse af sikkerhedsmøder efter § 8 og § 9. 
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Stk. 2. Sikkerhedsrådet består af koordinatoren på bygherrens vegne samt repræsentanter for arbejdsstedets 
sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsgivere og arbejdsledere. Arbejdsstedets sikkerhedsrepræsentanter vælger i 
mellem sig 2 medlemmer, og arbejdsgiverne og arbejdslederne vælger i mellem sig hvert et medlem til 
sikkerhedsrådet, hvori koordinatoren indtræder som formand. 
 
Stk. 3. Hvor der er oprettet sikkerhedsråd, overtager rådet sikkerhedsmødernes funktion og opgaver. 
 
Stk. 4. Møder i sikkerhedsrådet afholdes efter samme retningslinjer som for sikkerhedsmøder, jf. § 8 og § 9. 
Sikkerhedsrådet skal endvidere afholde møde med samtlige sikkerhedsgrupper mindst en gang i kvartalet. 

Kapitel 5 - Anmeldelse 

§ 11. Bygherren skal anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet i Grønland, inden arbejdet påbegyndes, hvis 
 

1. arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte er beskæftiget 
samtidigt, eller 

2. den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage. 
 
Stk. 2. Anmeldelsen skal foretages på en af Arbejdstilsynet udarbejdet blanket i elektronisk form eller i 
papirform og indeholde de i bilag 2 angivne oplysninger. En kopi af anmeldelsen skal opsættes et synligt sted 
på byggepladsen. 

Kapitel 6 - Dispensationer og klageadgang 

§ 12. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i 
denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt. 
 
§ 13. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 64 i lov om arbejdsmiljø i Grønland. 

Kapitel 7 - Kriminalretslige foranstaltninger 

§ 14. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der: 
 

1. Overtræder §§ 3-9 og § 11. 
2. Ikke efterkommer påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen. 
3. Tilsidesætter vilkår for dispensationer efter bekendtgørelsen. 

 
Stk. 2. Ved udmåling af en foranstaltning skal det betragtes som en skærpende omstændighed, 
 

1. at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, 
2. at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, 
3. at der tidligere er afgivet påbud efter § 60, stk. 1 eller 2 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, for det samme 

eller tilsvarende forhold, eller 
4. at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv 

eller andre 
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Stk. 3. For overtrædelser der begås af juridiske personer herunder aktie,- anparts- og andelsselskaber, 
interessentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner, kommunale fællesskaber, der er omfattet af § 64 i 
landstingslov om de grønlandske kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser mv., Grønlands hjemmestyre, 
staten, kan selskabet mv. som sådant idømmes bøde. 
 

Kapitel 8 - Ikrafttræden 

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006. 
 
Stk. 2. Koordinatorer, der før den 15. juli 2013 har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for 
sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, og som er medlem af sikkerhedsorganisationen, skal ikke 
gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og 
anlægsområdet. Tilsvarende gælder for koordinatorer, der har gennemført den danske arbejdsmiljøuddannelse 
for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet, jf. bekendtgørelse om 
bygherrens pligter, eller en dansk arbejdsmiljøuddannelse eller en uddannelse, der erstatter denne efter § 44 i 
bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed. 
 
Arbejdstilsynet den 15. december 2005 Lis Gamborg/Charlotte Skjoldager 
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Bilag 

Bilag 1 - Liste over særligt farligt arbejde 

1. Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på 
grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller 
bygværkers omgivelser. 

2. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten 
udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om 
sundhedskontrol. 

3. Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege 
kontrollerede og overvågede områder. 

4. Arbejde i nærheden af højspændingsledninger. 
5. Arbejde, der indebærer fare for drukning. 
6. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde. 
7. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr. 
8. Arbejde i trykkammer. 
9. Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer. 
10. Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer. 

 

Bilag 2 - Indholdet af anmeldelse efter § 11 

1. Dato for indsendelse. 
2. Byggepladsens nøjagtige beliggenhed. 
3. Bygherre(r), navn(e) og adresse(r). 
4. Bygværkets art. 
5. Den (De) projekterende. 
6. Koordinator for sikkerhed og sundhed. 
7. Forventet dato for påbegyndelse af arbejdet på byggepladsen. 
8. Forventet varighed af arbejdet på byggepladsen. 
9. Forventet største antal arbejdstagere på byggepladsen. 
10. Forventet antal virksomheder og selvstændige på byggepladsen. 
11. Angivelse af de virksomheder, som allerede er udvalgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold  
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Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsskader  
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 401 af 24. juni 1986  

I henhold til § 58 og § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes:  

§ 1. Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag foretage anmeldelse til arbejdstilsynet 

af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket i hans tjeneste, hvis ulykken eller forgiftning har medført 

arbejdsudygtighed i I dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.  

Stk. 2. Hvor der ikke foreligger et arbejdsgiverforhold, skal brugeren af tekniske hjælpemidler tilsvarende 

anmelde arbejdsulykker og forgiftninger, der er sket ved brugen af tekniske hjælpemidler.  

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 og 2 skal ske på særlige blanketter, der udleveres af arbejdstilsynet. 

Anmeldelsesblanketten indsendes til arbejdstilsynet. Kopi af anmeldelsesblanketten gives til virksomhedens 

sikkerhedsorganisation, eller, hvor sådan ikke findes, til den tilskadekomne.  

Stk. 4. Ulykkestilfælde, forgiftninger og arbejdsbetingede lidelser, der medfører dødsfald eller svær 

tilskadekomst, skal tillige straks meddeles til arbejdstilsynet.  

§ 2. Læger og tandlæger er forpligtiget til at foretage anmeldelse til arbejdstilsynet om arbejdsbetingede 

lidelser og lignende skadelige påvirkninger, som de konstaterer eller får mistanke om.  

Stk. 2. Anmeldelse skal ske på en særlig blanket, der udleveres af Arbejdstilsynet.  

§ 3. Den, der overtræder §§ I og 2, idømmes bøde.  

§ 4. For overtrædelse, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan selskabet 

som sådant idømmes bøde. For overtrædelser, der begås af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt 

fællesskab, gælder tilsvarende.  

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1986. 

 

Arbejdsministeriet, den 24. juni 1986 

Henning Dyremose/Henrik Grove 
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Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker 
 
I medfør af § 35 i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, som ændret 
ved lov nr. 1272 af 16. december 2009, og efter § 32 a i forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. 
december 2007, fastsættes: 
 
§ 1. Bekendtgørelsen anvendes ved arbejdsgiveres m.fl. anmeldelse af arbejdsulykker til forsikringsselskabet 
eller til Arbejdsskadestyrelsen og ved forsikringsselskabernes oversendelse af anmeldelserne til 
Arbejdsskadestyrelsen. 
 
Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes tillige ved digital kommunikation mellem de anmeldelsespligtige, jf. 
 
§ 4, forsikringsselskaberne og Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med anmeldelse efter stk. 1. 
 
§ 2. Ved arbejdsulykker forstås efter denne bekendtgørelse ulykker efter §§ 5 og 6 i arbejdsskadesikringsloven. 

Anmeldelse m.v. 

§ 3. En arbejdsulykke, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt 
og senest 9 dage efter skadens indtræden. 
 
Stk. 2. Er en arbejdsskade ikke anmeldt efter stk. 1, skal skaden anmeldes senest på 5–ugers–dagen for skadens 
indtræden, hvis tilskadekomne ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang se- nest på dette 
tidspunkt. 
 
Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der må antages at skyldes en 
arbejdsskade. Det samme gælder ethvert dødsfald, der er indtruffet på en arbejdsplads. Underretning skal 
finde sted, selv om den skade, der kan have medført dødsfaldet, allerede er anmeldt efter stk. 1-2. 
 
Stk. 4. Anmeldelsen anses for modtaget på det tidspunkt, hvor meddelelsen registreres automatisk i EA- SY, jf.  
 
§ 10. Anmeldelsen er rettidig, når den er modtaget senest kl. 24.00 på fristdagen. Kan modtagelsestidspunktet 
ikke fastlægges som følge af problemer i EASY eller andre lignende problemer, anses anmeldelsen for at være 
kommet frem på det tidspunkt, hvor anmeldelsen blev afsendt, hvis der kan frem- skaffes pålidelige 
oplysninger om afsendelsestidspunktet. 
 
Stk. 5. Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes samtykke. Tilskadekomne kan dog efterfølgende bede 
Arbejdsskadestyrelsen om ikke at behandle sagen. 
 
§ 4. Anmeldelsespligten påhviler den sikringspligtige arbejdsgiver. 
 
 
 
 
Tilbage til indhold  
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Stk. 2. For personer, der er kommet til skade under arbejde i privat husholdning eller under udførelse af privat 
tjeneste, og for hvem der ikke er sikringspligt, jf. lovens § 48, stk. 6, påhviler anmeldelsespligten 
arbejdsgiveren. 
Stk. 3. For tilskadekomne selvstændige og medarbejdende ægtefæller, som har tegnet forsikring for sig selv 
efter lovens § 48, stk. 2, og for personer, der er kommet til skade under forsøg på redning af menneskeliv her i 
landet, jf. lovens § 4, stk. 2, skal anmeldelsen foretages af pågældende selv eller dennes efter- ladte. 
 
§ 5. Tilskadekomne eller efterladte kan efter lovens § 36 inden for en frist på 1 år fra arbejdsulykken selv 
anmelde en arbejdsulykke, der ikke anmeldes af arbejdsgiveren efter reglerne i denne bekendtgørelse. 
 
§ 6. Arbejdsulykker anmeldes til det forsikringsselskab, hvor forsikringen er tegnet. Hvis der ikke er tegnet 
forsikring, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 4, § 48, stk. 5 og 6, og § 52, skal skaden anmeldes til Arbejds- skadestyrelsen. 
 
Stk. 2. Ved forsikringsselskab forstås i denne bekendtgørelse: 

1) et forsikringsselskab, der tegner arbejdsulykkesforsikring efter lov om arbejdsskadesikring, 
2) en selvforsikrende kommune eller statsmyndighed, jf. lovens § 48, stk. 5, eller 
3) en arbejdsgiver, der har opnået fritagelse for at tegne forsikring, jf. lovens § 88. 

 
§ 7. Er skaden sket i udlandet, og kan anmeldelse af praktiske grunde ikke ske via EASY, jf § 10, skal 
anmeldelsen ske til et dansk konsulat, der straks videresender den til Arbejdsskadestyrelsen. Anmeldelsen skal 
ske inden for de ovennævnte frister. 
 
Stk. 2. Er skaden sket under sejlads, regnes anmeldelsesfristerne fra tidspunktet for skibets forbindelse med 
land. 
 
§ 8. Forsikringsselskabet skal snarest og inden en uge fra modtagelsen af de i § 9, stk. 1 nævnte oplys- ninger 
videresende anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen, hvis: 
skaden har medført eller må antages at ville medføre den tilskadekomnes død, skadens følger kan begrunde 
erstatning ud over udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lovens § 15, eller 
skaden har medført, at den tilskadekomne endnu 5 uger efter skadens indtræden ikke har genoptaget sit 
sædvanlige arbejde i fuldt omfang. 
 
Stk. 2. Stk. 1 gælder også, når betingelserne for anerkendelse af tilfældet som en arbejdsulykke efter 
forsikringsselskabets vurdering ikke er opfyldt, herunder at tilskadekomne ikke er sikret efter loven, at de 
erstatningsberettigende følger eller tilskadekomnes død ikke skyldes en arbejdsulykke, at ulykken er sket 
undervejs mellem hjem og arbejde, samt når arbejdsgiverens forsikring ikke er i kraft. 
 
Stk. 3. Arbejdsskadestyrelsen viderebehandler sagen på grundlag af stiltiende samtykke, jf. lovens § 37 
a. Den tilskadekomne kan dog altid bede Arbejdsskadestyrelsen om ikke at behandle sagen. 
Stk. 4. Forsikringsselskabets adgang til at tage stilling til krav efter lov om arbejdsskadesikring § 15 berøres ikke 
af oversendelsen. 
 
 
Tilbage til indhold 
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§ 9. Forsikringsselskaberne skal indhente lægeerklæring I eller andre relevante lægelige oplysninger, in- den 
sagen oversendes til Arbejdsskadestyrelsen. Forsikringsselskabet skal indhente disse oplysninger snarest og 
skal senest inden en uge fra modtagelsen af anmeldelsen tage initiativ hertil. 
 
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, når: 

1) det af det foreliggende grundlag klart fremgår, at der ikke bliver tale om behandlingsudgifter eller 
anden erstatning, 

2) erstatning afslås, fordi den pågældende ikke er sikret efter loven, eller 
3) sagen skal sendes til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på afgørelse af andre spørgsmål efter loven, 

der ikke kræver lægelige oplysninger. 
 
§ 10. Anmeldelse efter § 3 skal ske digitalt via Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens fælles 
anmeldelsessystem EASY, jf. dog stk. 3-4. 
 
Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 1. 
 
Stk. 3. Anmelder tilskadekomne eller efterladte en arbejdsulykke efter § 5 i denne bekendtgørelse, anvendes 
en blanket, der kan hentes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. 
 
Stk. 4. Anmelder arbejdsgivere uden CVR-nummer arbejdsulykker, anvendes en blanket, der kan hentes på 
Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. 
 
Stk. 5. Arbejdsskadestyrelsen behandler anmeldelser om arbejdsulykker, uanset kravet om digital anmeldelse i 
stk. 1 er opfyldt, jf. § 35, stk. 6, i arbejdsskadesikringsloven. 

Digital kommunikation 

§ 11. Dokumenter, der sendes digitalt til forsikringsselskabet eller til Arbejdsskadestyrelsen, skal være forsynet 
med digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til den gældende OCES-standard eller højere. 
 
Stk. 2. Forsikringsselskabet og Arbejdsskadestyrelsen kan beslutte at behandle et dokument, der er ind- sendt 
digitalt, selv om dokumentet ikke er forsynet med en digital signatur, jf. stk. 1. 

Dispensation 

§ 12. Arbejdsskadestyrelsen kan i ganske særlige situationer undtage arbejdsgiveren fra digital anmeldelse og 
digital kommunikation. 
 
Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse, jf. stk. 1, om anmeldelser, der er sendt både til Arbejdstilsynet 
og Arbejdsskadestyrelsen, jf. § 35, stk. 5, i arbejdsskadesikringsloven og § 75, stk. 6, i arbejdsmiljøloven. 
 
Stk. 3. Undtagelse fra pligten til at anmelde digitalt, jf. stk. 1, forudsætter ansøgning fra den 
anmeldelsespligtige arbejdsgiver, jf. § 4, i forbindelse med den konkrete anmeldelse. Arbejdsgiveren kan ikke 
undtages fra pligten til at anmelde digitalt efter reglerne i denne bekendtgørelse, hvis pågældende har adgang 
til computer og internet. 
Tilbage til indhold 
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Stk. 4. Ansøgning om dispensation skal fremsendes samtidig med anmeldelsen. Ansøgning om dispen- sation 
kan ske på en blanket, der ligger på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. Blanketten indeholder samtidig 
mulighed for at anmelde arbejdsulykken. 
 
Stk. 5. Arbejdsskadestyrelsen afgørelse, om dispensation kan påklages til Ankestyrelsen, jf. § 44, stk. 1, nr. 4, i 
arbejdsskadesikringsloven. 

Straf 

§ 13. Undladelse af anmeldelse efter reglerne i § 1, § 3, stk. 1-2, og § 10, stk. 1, straffes med bøde, jf. lovens § 
82, stk. 3. 
 
Stk. 2. Henvendelse til politiet vedrørende bødeforlæg foretages af Arbejdsskadestyrelsen. 
Ikrafttræden 
 
§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010 og gælder for ulykker, der indtræder på 
ikrafttrædelsesdagen eller senere. 
 
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 997 af 20. oktober 2005 om anmeldelse af arbejdsulykker. 
 
Arbejdsskadestyrelsen, den 25. juni 2010 
ANNE LIND MADSEN/ Tor Even Münter 
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Bilag 

Anmeldelse efter § 1 af arbejdsulykker skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 5, stk. 2: 
 
1. Oplysninger om tilskadekomne og skaden 

a. Navn 
b. CPR-nummer eller i mangel heraf køn, alder og nationalitet (statsborgerskab) 
c. Beskæftigelse (jobtype) 
d. Erhvervsmæssig status (selvstændig eller lønmodtager) 
e. Ansættelsesdato i virksomheden 
f. Skadens art (skadetype) 
g. Skadet legemsdel 
h. Forventet arbejdsudygtighed 

 
2. Oplysninger om anmelder og virksomheden 

a. Virksomhedens CVR-nummer eller i mangel heraf virksomhedens navn, adresse, branchetilhørsforhold, 
beliggenhedskommune og selskabsform 

b. Anmelders CPR-/CVR-nummer samt navn og adresse, hvis anmelderen er en anden end arbejdsgiveren 
c. Det forsikringsselskab, hvor der er tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring 

 
3. Oplysninger om arbejdsstedet og ulykken 

a. Ulykkessted, hvis ulykken ikke er sket på virksomhedens område 
b. Ulykkesdato og ulykkestidspunkt 
c. Ulykkeshændelsesforløbet 
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Bekendtgørelse for Grønland om stoffer og materialer 
 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 24. juni 1986 
I henhold til § 13, stk. 3, § 29, stk. 1, § 33, stk. 1, § 39, stk. 1, og § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland 
fastsættes: 

Kapitel 1 - Område og definitioner 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter stoffer og materialer, der anvendes ved erhvervsmæssigt arbejde, og som 
 

5. er optaget i arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og materialer og bilag hertil, 
 

6. direktøren for arbejdstilsynet bestemmer skal anses som farlige for eller forringende for sikkerhed eller 
sundhed, jfr. stk. 2. 

 
Stk. 2. Direktøren for arbejdstilsynet kan bestemme, at stoffer og materialer, hvorom der foreligger oplysninger 
om en særlig risiko ved deres anvendelse, skal anses for farlige for eller i øvrigt forringende for sikkerhed eller 
sundhed. Afgørelsen skal offentliggøres. 
 
§ 2. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund: 
 

1. stoffer: grundstoffer og deres forbindelser 
2. materialer: sammensætninger af to eller flere stoffer, herunder biologiske materialer. 

Kapitel 2 - Erstatningsstoffer og -materialer (substitution) 

§ 3. Et stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre 
generende stof eller materiale. 
 
Stk. 2. Når brugen af et erstatningsstof eller -materiale vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske 
egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser 
over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn. 
 
Stk. 3. Hvis erstatning ikke kan foretages efter stk. 1 eller undlades, fordi en samlet afvejning efter stk. 2 viser, 
at brugen af et erstatningsstof eller -materiale vil medføre urimelige merudgifter, skal dette på forlangende 
dokumenteres over for arbejdstilsynet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold  
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Kapitel 3 - Emballering 

§ 4. Stoffer og materialer skal, for så vidt der ikke er foreskrevet andet, være emballeret således, at emballagen 
med hensyn til modstandsdygtighed og uigennemtrængelighed opfylder følgende krav: 
 

1. emballagen skal være udført så solidt og være således udformet og tillukket, at indholdet ikke utilsigtet 
kan trænge ud, 

2. emballagens materiale må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå farlige forbindelser med 
dette, 

3. emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde, 
4. emballagen skal bære advarselspåskrifter på grønlandsk og dansk, eventuelt ved anerkendte symboler. 

Kapitel 4 - Tekniske datablade 

§ 5. Tekniske datablade og lignende om stoffer og materialer skal indeholde alle væsentlige oplysninger om 
stoffets eller materialets virkning på sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet. 

Kapitel 5 - Brugsanvisninger 

§ 6. Den, der overdrager eller overlader et stof eller et materiale, skal sørge for, at det er forsynet med en 
letforståelig brugsanvisning, når det leveres. 
 
Stk. 2. En brugsanvisning skal indeholde oplysninger om: 
 

1. andelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr. ) tildelt af arbejdstilsynet, 
2. anvendelsesområder, 
3. anvendelsesbegrænsninger, 
4. krav om særlig uddannelse, 
5. sundhedsfarlige egenskaber, herunder evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen, 
6. forholdsregler ved omgang med stoffet eller materialet, herunder personlige værnemidler og særligt 

arbejdstøj, 
7. førstehjælp, 
8. egenskaber ved opvarmning og brand, 
9. forholdsregler ved brand, 
10. forholdsregler ved spild og bortskaffelse, 
11. sikkerhedsforskrifter ved oplagring og 
12. mærkning. 

 
Stk. 3. En brugsanvisning skal være affattet på grønlandsk og dansk. Arbejdstilsynet kan tillade eller stille krav 
om et andet sprog. 
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§ 7. Hvor der beskæftiges ansatte ved arbejde med stoffer og materialer skal arbejdsgiveren sørge for, at der 
for hvert enkelt stof eller materiale udarbejdes en brugsanvisning med følgende oplysninger, såfremt dette er 
teknisk og fagligt muligt: 
 

1. handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.) tildelt af arbejdstilsynet, 
2. anvendelsesområder på virksomheden, 
3. anvendelsesbegrænsninger på virksomheden, 
4. krav om særlig uddannelse, 
5. sundhedsfarlige egenskaber, herunder evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen, 
6. forholdsregler ved omgang med stoffet eller materialet, herunder om personlige værnemidler og 

særligt arbejdstøj samt eventuelt forbud mod enegang, 
7. førstehjælp, 
8. egenskaber ved opvarmning og brand, 
9. forholdsregler ved brand, 
10. forholdsregler ved spild og bortskaffelse, 
11. sikkerhedsforskrifter ved oplagring og 
12. mærkning. 

 
Stk. 2. Brugsanvisninger skal opbevares tilgængeligt for de ansatte. 
 
Stk. 3. De ansatte, der er beskæftiget med stoffet eller materialet, skal vejledes i brugen heraf og have 
brugsanvisningen udleveret med effektiv instruktion. 
 
§ 8. Brugsanvisninger efter § 6 og § 7 skal være affattet på grønlandsk og dansk. Arbejdstilsynet kan tillade eller 
stille krav om et andet sprog. 

Kapitel 6 - Bemyndigelse og dispensation 

§ 9. Direktøren for arbejdstilsynet bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for stoffer og materialer. 
 
§ 10. Arbejdstilsynet fastsætter og bekendtgør grænseværdier for stoffer og materialer samt bekendtgør listen 
over stoffer og materialer jfr. § 1, stk. 1, a). 
 
§ 11. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne 
bekendtgørelse i enkelttilfælde samt for særlige grupper af stoffer og materialer, når det skønnes rimeligt og 
forsvarligt. 

Kapitel 7 - Kriminalretslige foranstaltninger 

§ 12. Den, der overtræder § 3, stk. 1, og §§ 4-8, idømmes bøde. 
 
§ 13. For overtrædelser, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan 
selskabet som sådant idømmes bøde. For overtrædelser, der begås af hjemmestyret, en kommune eller et 
kommunalt fællesskab, gælder tilsvarende. 
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Kapitel 8 - Ikrafttræden 

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1986. 
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Bekendtgørelse for Grønland om arbejdsstedets indretning 
 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 399 af 24. juni 1986 
 
I henhold til § 33, § 35 og § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: 

Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser 

§ 1. Arbejdet skal udføres i arbejdsrum, medmindre dette er umuligt eller på grund af bl.a. arbejdets særlige 
karakter ikke vil være rimeligt. Arbejdsrum skal indrettes og opdeles således, at støj, luftforurening og andre 
gener ikke i unødigt omfang kan spredes fra en arbejdsplads til en anden. 
 
§ 2. Arbejdsstedet skal være forsynet med flugtveje og færdselsveje, som er indrettet med størst mulig 
hensyntagen til de ansattes sikkerhed og sundhed. Flugtvejene skal placeres på en sådan måde, at der så vidt 
muligt er flugtmulighed fra hver enkelt arbejdsplads. Færdselsveje i rum, hvor der findes maskiner, skal være så 
brede og høje og holdes fri i et sådant omfang, at færdsel kan finde sted under betryggende forhold. 
 
§ 3. Farlige gruber, fordybninger og lignende skal være forsvarligt afmærket, indhegnet eller dækket. Tunneler, 
minegange og lignende skal være forsvarligt udført og vedligeholdt. 

Kapitel 2 - Faste arbejdssteder 

§ 4. For virksomhed, der foregår på fast arbejdssted i lokaler, der er opført efter lovens ikrafttræden gælder 
følgende bestemmelser: 
 
1. Rumhøjde. Arbejdsrum skal have en rumhøjde af mindst 2,5 m. I arbejdslokaler, hvor der foregår en stærk 
udvikling af hede, fugtighed, støv, os, røg, stank og lignende eller fremkommer giftige eller eksplosive luftarter, 
skal rumhøjden være mindst 3 meter. Arbejdstilsynet kan bestemme, at det samme skal gælde i virksomheder, 
hvor særlige sundhedsmæssige hensyn gør sig gældende. 
 
2. Luftrum. Arbejdsrum skal indeholde et luftrum af 12 m3 for hver person, der er beskæftiget i rummet. Hvor 
der er truffet effektive foranstaltninger med hensyn til luftfornyelse, kan det krævede luftrum nedsættes, dog 
ikke til under 8 m3. Hvor andre end de beskæftigede opholder sig i lokalerne, f.eks. i lokaler med betydelig 
tilgang af kunder, kan arbejdstilsynet påbyde en forholdsmæssig forhøjelse. Ved beregning af luftrummet 
kommer højder over 4 m ikke i betragtning. 
 
3. Gulve. Arbejdsrummets gulv skal holdes i en sådan stand, at fare for fald så vidt muligt er forebygget, og at 
transport af materialer eller færdige produkter kan ske uden fare. Gulvet skal yde fornøden tæthed og 
varmeisolation. Det må ikke ligge lavere end I m under terrænet, medmindre der er truffet sådanne 
foranstaltninger, at en lavere beliggenhed efter arbejdstilsynets skøn må anses for ikke at forringe 
arbejdslokalet. Der skal træffes foranstaltninger til at modvirke, at fugtighed fra grunden trænger ind gennem 
gulv og væg. Gulv og væg skal slutte tæt til hinanden. 
 
4. Tag, vægge og lofter i arbejdsrum skal yde fornøden tæthed og varmeisolation. 
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5. Belysningen på arbejdsstedet skal være af en sådan beskaffenhed, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Belysningen skal være en kombination af dagslys, passende almen belysning 
og tilstrækkelig særbelysning på den enkeltes arbejdsplads. Kravet om dagslysadgang kan helt eller delvis 
fraviges, hvis det af særlige grunde er nødvendigt af hensyn til virksomhedens sikkerhed eller drift. 
 
6. Udsyn. Arbejdsrum skal så vidt muligt være forsynet med vinduer af en sådan beskaffenhed og placering, at 
man kan se ud. 
 
7. Opholds- og spiserum. Der skal anvises de ansatte passende plads til at indtage deres måltider og gives dem 
mulighed for at opvarme medbragt mad og drikke. Hvor arbejdets art gør det påkrævet eller naturligt, at de 
ansatte ikke spiser i arbejdslokalet, skal der indrettes passende spiserum for vedkommende ansatte, hvis dette 
i øvrigt er rimeligt. De ansatte må ikke indtage måltider i arbejdsrum, hvor dette er forbundet med særlig fare. 
 
8. Gaderobe- og omklædningsrum. Hvis omklædning finder sted, skal der indrettes omklædningsrum 
indeholdende et aflåseligt garderobeskab til hver ansat, medmindre opbevaring af gangtøj eller arbejdstøj kan 
finde sted på anden lige så forsvarlig måde. Der skal være adgang til omklædning for hvert køn for sig. 
 
9. Baderum og håndvaske. Der skal være et forsvarligt antal håndvaske med varmt og koldt vand. Håndvaske 
skal placeres i nær tilknytning til spiserum, garderoberum, omklædningsrum, toiletter og arbejdsrum. Hvor der 
udføres sundhedsfarligt eller stærkt tilsmudsende arbejde, skal der i umiddelbar nærhed af omklædningsrum 
indrettes opvarmede baderum med håndvaske og afskærmede brusebade med varmt og koldt vand. 
 
10. Toiletter. Der skal være et tilstrækkeligt antal forsvarligt indrettede og passende beliggende toiletter 
 
11. Sovesteder. Er arbejdsstedet så afsides eller isoleret beliggende, at de ansatte ikke uden videre kan skaffe 
sig ophold for natten skal arbejdsgiveren sørge for forsvarligt indrettede sovesteder, særskilt for mænd og 
kvinder. 
 
12. Ventilation m.v. Hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces udvikles sundhedsskadelige eller 
eksplosive luftarter, støv, røg, damp, mikroorganismer, aerosoler eller anden luftforurening, skal der etableres 
en effektiv mekanisk udsugning, der fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles (punkt- eller 
lokaludsugning). Samtidig skal der tilføres ren erstatningsluft af passende temperatur og luftfugtighed. Hvis det 
ikke er muligt at fjerne luftforureningen ved udviklingsstedet skal der etableres en effektiv mekanisk 
rumventilation. Om nødvendigt skal arbejdsprocessen henlægges til et særligt rum, kabine eller lignende, hvor 
der ikke udføres andet arbejde. Ventilationsanlæg (indblæsning og udsugning) skal være forsynet med en 
kontrolanordning, der registrerer utilstrækkelig effektivitet. 
 
Stk. 2. For arbejdslokaler, der er opført før bekendtgørelsens ikrafttræden, kan arbejdstilsynet kræve, at 
bestemmelserne 1 stk. 1, nr. 1-5, nr. 7 og nr. 1011, opfyldes i det omfang, det er rimeligt. Det samme gælder 
med hensyn til bestemmelserne 1 stk. 1, nr. 6 og nr. 8-9, når lokalerne med henblik på anden benyttelse skifter 
ejer til eller udlejes til andre end ægtefælle, børn eller svigerbørn. 
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Kapitel 3 - Midlertidige arbejdspladser 

§ 5. Hvor mere end 5 ansatte beskæftiges på midlertidig arbejdsplads ud over en kortere tid, f.eks. 
byggepladser, entreprenørarbejder og lignende, skal der findes forsvarligt indrettede og opvarmede skure til 
spisning og omklædning, hvor andre egnede lokaler ikke kan anvises. 

Kapitel 4 - Førstehjælp m.v. 

§ 6. Der skal på et let tilgængeligt og afmærket sted findes tilstrækkeligt udstyr til førstehjælp. 
 
Stk. 2. Arbejdstilsynet kan stille krav om indretning af særlig skadestue i større virksomheder, hvis det findes 
påkrævet. 

Kapitel 5 - Dispensation 

§ 7. Arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde, når særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i 
denne bekendtgørelse. 

Kapitel 6 - Kriminalretslige foranstaltninger 

§ 8. Den, der overtræder §§ 1-5, idømmes bøde. 
 
§ 9. For overtrædelse af §§ 1-5 er en arbejdsgiver ansvarlig. Selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes den 
pågældende som forsætlig eller uagtsom. 
 
§ 10. For overtrædelser, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan 
selskabet som sådant idømmes bøde. For overtrædelser, der begås af hjemmestyret, en kommune eller et 
kommunalt fællesskab, gælder tilsvarende. 

Kapitel 7 - Ikrafttræden 

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1986. 
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Bekendtgørelse for Grønland om arbejdets udførelse 
 
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 395 af 24. juni 1986 
 
I henhold til § 33, § 45 og § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: 

Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser 

§ 1. Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres, 
 

1. at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning, 
sammenskridning, ulykker hidrørende fra elektrisk strøm, rystelser og lignende, 

2. at fare for eksplosion, brand, forgiftning, kvælning m.v. er effektivt forebygget, 
3. at der træffes effektive foranstaltninger for at hindre udslip, lækage samt udvikling af støv, røg, damp, 

lugt, gas m.v., hvor dette kan medføre fare for sikkerhed eller sundhed, 
4. at der træffes effektive beskyttelsesforanstaltninger, hvor arbejdsprocessen eller de forhold, 

hvorunder arbejdet foregår, rummer mulighed for sygdomssmitte, 
5. at klima- og belysningsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige under 

hensyntagen til det arbejde, der skal udføres, herunder at der træffes foranstaltninger til beskyttelse 
mod træk samt stærk hede eller kulde. 

 
§ 2. Manuel transport skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Byrdens vægt, form og 
overflade samt dens placering før og efter transporten og det antal gange, byrden flyttes, skal afpasses således, 
at den manuelle transport ikke medførerfare for sikkerhed og sundhed. Egnede tekniske hjælpemidler skal 
bruges, når det er hensigtsmæssigt. 
 
§ 3. Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller langt sigt, kan 
arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmæssige foranstaltninger gennemføres. Sådanne 
foranstaltninger kan bestå i særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, 
som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v. 
 
Stk. 2. Hvor arbejdet i særlig grad kan bringe sikkerhed eller sundhed i fare, kan arbejdstilsynet, hvis denne fare 
ikke kan imødegås på anden måde, stille krav om pauser og begrænset arbejdstid for dette arbejde. Samme 
krav kan stilles, hvor der anvendes personlige værnemidler og særligt arbejdstøj. 
 
§ 4. Hvis den ansatte går alene ved en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, 
skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke 
arbejde alene. 
 
§ 5. Ved arbejdets udførelse skal der tages hensyn til de ansattes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige 
forudsætninger. 
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Stk. 2. Hvis den legemlige eller psykiske tilstand hos en ansat ved visse arbejder kan betyde øget fare for den 
ansatte selv eller dennes omgivelser, skal der træffes rimelige foranstaltninger til imødegåelse af den øgede 
fare. Hvis faren trods dette ikke kan imødegås, må den ansatte ikke beskæftiges ved sådanne arbejder. 
 
§ 6. Unødig påvirkning fra støj, stråling, stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen under arbejdet fra støj, 
stråling og stoffer og materialer skal nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den 
tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes. 
 
Stk. 2. Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås. 
Belastningen under arbejdet skal være så lille, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, 
og fastsatte grænser skal overholdes 

Kapitel 2 - Særlige arbejder 

§ 7. Arbejde i eller på kedler, beholdere og rørledninger samt i siloer, brønde, gruber, miner, tunneler m.v. må 
ikke begyndes, før det ved pålidelige metoder, bl.a. maling med eksplosimeter, gassporeapparat og lignende, er 
konstateret, at arbejdsstedet er så frit for eksplosions- eller sundhedsfarlige stoffer, at der kan arbejdes uden 
fare for antændelse, eksplosion eller forgiftning. Ved ophold i rum skal det yderligere være sikret, at 
iltindholdet er tilstrækkeligt til, at opholdet ikke indebærer fare for kvælning. 
 
Stk. 2. Kan betingelserne 1 stk. 1 ikke opfyldes, f.eks. under rengøring eller i anden særlig anledning, skal der 
træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. påfyldning af vand, anvendelse af inert gas, brug af 
luftforsynet åndedrætsværn, gnistsikkert værktøj, eksplosionssikre lamper m.m. 
 
Stk. 3. Ved arbejde i siloer, brønde, gruber, beholdere og lignende vanskeligt tilgængelige steder skal der 
benyttes løftesele. 

Kapitel 3 - Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj 

§ 8. Hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skal der 
anvendes personlige værnemidler og særligt arbejdstøj. Udgifterne til personlige værnemidler afholdes af 
arbejdsgiveren. Det samme gælder udgifter til særligt arbejdstøj, medmindre andet er aftalt ved kollektiv 
overenskomst. 
 
Stk. 2. De anvendte personlige værnemidler og det anvendte særlige arbejdstøj skal være af en standard, som 
kan godkendes af arbejdstilsynet.  
 
Stk. 3. Arbejdsgiveren skal påse, at de personlige værnemidler og det særlige arbejdstøj anvendes og renholdes 
tilbørligt. 
 
Stk. 4. De ansatte skal bruge påbudte personlige værnemidler og påbudt arbejdstøj fra det pågældende 
arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning. 
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Kapitel 4 - Bemyndigelse og dispensation 

§ 9. Direktøren for arbejdstilsynet kan fastsætte nærmere regler om arbejdets udførelse. 
 
§ 10. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne 
bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt. 
 

Kapitel 5 - Kriminalretslige foranstaltninger 

§ 11. Den der overtræder §§ 1-2 og 4-8, idømmes bøde. 
 
Stk. 2. For overtrædelse af §§ 1-2, og § 4, §§ 6-7 og § 8 stk. 3 er en arbejdsgiver ansvarlig, selv om 
overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. 
 
Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende kan 
selskabet som sådant idømmes bøde. For overtrædelser, der begås af hjemmestyret, en kommune eller et 
kommunalt fællesskab, gælder tilsvarende. 
 
§ 12. I regler fastsat efter § 9 kan der fastsættes bestemmelser om bøde i henhold til § 67 i lov om arbejdsmiljø 
i Grønland. 

Kapitel 6 - Ikrafttræden 

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1986. 
 
Stk. 2. Samtidig ophæves arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 153 af 18. april 1972 for Grønland om arbejde, 
der rummer eksplosions-, brand- eller sundhedsfare m.v. og arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 18. 
april 1972 for Grønland om arbejdstøj og personligt sikkerhedsudstyr (værnemidler). 
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Bekendtgørelsen om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland 

 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2005 med senere ændringer - ikke autoriseret 
sammenskrivning  
 
SAMMENSKRIVNINGEN omfatter 

 Bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2005, der trådte i kraft den 1. januar 2006 

 Bekendtgørelse nr. 364 af 6. april 2010, der trådte i kraft den 15. april 2010, og 

 Bekendtgørelse nr. 933 af 26. juni 2013, der trådte i kraft den 15. juli 2013 
 
I medfør af § 3 a, § 4, § 7, § 15, § 56, § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. 
oktober 2005, som ændret ved lov nr. 1382 af 23. december 2012 fastsættes: 

Kapitel 1 - Område 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for arbejde for en arbejdsgiver, jf. lov om arbejdsmiljø i Grønland §§ 2 - 3 a. 
 
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem, jf. dog om 
organisering af dette arbejde § 9. Der gælder endvidere følgende undtagelser hertil: 
 

1. Reglerne i § 18, stk. 3, og § 35, stk. 1, finder anvendelse på arbejde, som udføres i den ansattes hjem. 
 
Stk. 3. Reglerne i denne bekendtgørelse finder, uanset det i stk. 2 nævnte, dog anvendelse, når arbejdet i 
hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt. 

Kapitel 2 - Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet 

§ 2. I virksomheder med 10 ansatte og derover skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet organiseres gennem en 
sikkerhedsorganisation. 
 
Stk. 2. Alle ansatte, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere i henhold til arbejdsmiljølovens § 17 b og 
§ 18, medregnes, jf. stk. 1. 
 
Stk. 3. Arbejdstilsynet kan påbyde, at der oprettes en sikkerhedsorganisation i virksomheder med mindre end 
10 ansatte, hvor det findes særlig påkrævet. 
 
§ 3. Ved arbejde, der helt eller delvist udføres på midlertidige eller skiftende arbejdssteder uden for 
virksomhedens faste arbejdssted, herunder bygge- og anlægsarbejde, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet 
organiseres, når en arbejdsgiver har 5 eller flere beskæftiget på udearbejdsstedet, og arbejdet foregår i mindst 
14 dage. 
 
Stk. 2. Ansatte, der udelukkende er antaget til at udføre et bestemt bygge- og anlægsarbejde på et midlertidigt 
eller skiftende arbejdssted uden for virksomhedens faste arbejdssted, medregnes ikke ved organiseringen af 
sikkerheds- og sundhedsarbejdet på virksomhedens faste arbejdssted, jf. § 2. 
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Stk. 3. Hvor flere arbejdsgivere lader bygge- og anlægsarbejde udføre på samme arbejdssted, skal sikkerheds- 
og sundhedsarbejdet tillige organiseres efter reglerne i bekendtgørelsen om bygherrens pligter. 
 
§ 4. Ved kontorarbejde eller andet administrativt arbejde og ved arbejde i butikker, herunder supermarkeder, 
stormagasiner og lignende, medregnes ved organiseringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet efter § 2 kun 
ansatte, der er beskæftiget 10 timer eller derover ugentligt. 
 
§ 5. Ved havnearbejde i form af arbejde med lastning og losning af skibe og alt arbejde i forbindelse hermed, 
skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet organiseres uanset antallet af ansatte. 
 
Stk. 2. Havnen udgør et havneområde, medmindre havnearbejdets organisering eller havnens størrelse gør en 
opdeling i flere områder påkrævet. 
 
§ 6. Hvor der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation efter bekendtgørelsen, skal arbejdsgiveren sørge for, at 
samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted. Samarbejdet udføres ved personlig kontakt mellem 
arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og øvrige ansatte på virksomheden. 

Sikkerhedsgrupper 

§ 7. Arbejdslederen for en afdeling eller et arbejdsområde skal sammen med en sikkerhedsrepræsentant, der 
er valgt af alle ansatte i afdelingen eller arbejdsområdet, danne en sikkerhedsgruppe for den pågældende 
afdeling eller det pågældende arbejdsområde. 
  
Stk. 2. Afdelinger eller arbejdsområder med 1-9 ansatte kan organiseres i en fælles sikkerhedsgruppe eller en i 
øvrigt eksisterende gruppe. 
 
Stk. 3. Afdelinger eller arbejdsområder, hvor de ansatte udelukkende eller hovedsagelig er beskæftiget med 
kontorarbejde eller andet administrativt arbejde, kan uanset antallet af ansatte organiseres i en fælles 
sikkerhedsgruppe eller tilsluttes en i øvrigt eksisterende gruppe. Hvor det samlede antal ansatte er 50 eller 
derover, skal der normalt oprettes flere sikkerhedsgrupper. 
 
Stk. 4. Hvor de i stk. 1, 2 og 3 nævnte afdelingers art eller arbejdsområders størrelse eller beliggenhed gør det 
hensigtsmæssigt, skal der dog oprettes flere sikkerhedsgrupper. 
 
Stk. 5. Hvor arbejdet mere regelmæssigt foregår i holddrift, skal der normalt oprettes en sikkerhedsgruppe for 
hvert skiftehold. Flere afdelinger eller arbejdsområder kan organiseres i en fælles gruppe, jf. stk. 2 og 3. 
 
§ 8. Ansatte beskæftiget på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra ansatte, der udelukkende er 
antaget til et bestemt bygge- og anlægsarbejde, skal enten være omfattet af en sikkerhedsgruppe på 
virksomhedens faste arbejdssted, eller der skal oprettes en sikkerhedsgruppe specielt for de udearbejdende 
ansatte. 
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§ 9. Ansatte beskæftiget med arbejde, som udføres i den ansattes hjem, skal enten være omfattet af en 
sikkerhedsgruppe på virksomhedens faste arbejdssted, eller der skal oprettes en sikkerhedsgruppe specielt for 
disse ansatte. 
 
§ 10. Hvor arbejdets organisering ved udearbejdet, herunder bygge- og anlægsarbejde, gør det naturligt, kan 
der oprettes flere sikkerhedsgrupper. Fordelingen og antallet af sikkerhedsgrupper skal tilpasses arbejdets 
organisering og den arbejdsmæssige udvikling. 
 
§ 11. Ved havnearbejde udgøres sikkerhedsgruppen på det enkelte laste- og lossested af arbejdslederen og 
lugemanden eller den, der udfører tilsvarende funktion som lugemand. 
 
Stk. 2. Sikkerhedsgrupper, som dækker havnearbejde i de virksomheder, der udfører havnearbejde, har de 
opgaver, pligter og rettigheder, der følger af kapitel 4 og 5, men har normalt ingen opsøgende funktion på det 
enkelte arbejdssted, hvor der lastes eller losses. 

Sikkerhedsudvalg 

§ 12. I virksomheder, hvor der er beskæftiget 20 ansatte eller derover, skal virksomhedens sikkerheds- og 
sundhedsarbejde planlægges og koordineres af et sikkerhedsudvalg, jf. dog § 4. 
 
Stk. 2. Ansatte, der udelukkende er antaget til at udføre et bestemt bygge- og anlægsarbejde på et midlertidigt 
arbejdssted, medregnes ikke ved oprettelse af sikkerhedsudvalg for virksomhedens faste arbejdssted, jf. stk. 1. 
 
Stk. 3. Formand for udvalget er virksomhedens leder eller en af denne udpeget ansvarlig repræsentant, der kan 
handle på ledelsens vegne. 
 
Stk. 4. Er der i virksomheden oprettet en eller to sikkerhedsgrupper, består sikkerhedsudvalget af 
sikkerhedsgruppen eller - gruppernes medlemmer og virksomhedens leder eller en af denne udpeget ansvarlig 
repræsentant. 
 
Stk. 5. Er der mere end 2 sikkerhedsgrupper, vælger sikkerhedsrepræsentanterne imellem sig 2 medlemmer, og 
arbejdslederne i sikkerhedsgrupperne vælger imellem sig 2 medlemmer til udvalget, hvori virksomhedslederen 
eller en ansvarlig repræsentant for denne indtræder. 
 
Stk. 6. Udvalgets medlemmer vælges for 2 år. Der vælges suppleanter til udvalget efter samme regler som for 
valg til sikkerhedsudvalget. Hvis arbejdsleder eller sikkerhedsrepræsentant afgår som medlem af 
sikkerhedsgruppen, afgår den pågældende som medlem af udvalget. Er der på virksomheden indgået aftale om 
valgperiode for sikkerhedsrepræsentanterne på mellem 2 og 4 år, følger udvalgets valgperiode valgperioden 
for sikkerhedsrepræsentanter. 
 
§ 13. Ved bygge- og anlægsarbejde på midlertidige arbejdssteder skal der oprettes et sikkerhedsudvalg for det 
midlertidige arbejdssted, når den enkelte arbejdsgiver har 20 ansatte eller derover beskæftiget på stedet i et 
tidsrum på 4 uger og derover. 
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Stk. 2. Medlemmer af sikkerhedsgrupper, der er oprettet efter § 3, har valgret og er valgbare til det i stk. 1 
nævnte sikkerhedsudvalg, samt til sikkerhedsrådet, jf. bekendtgørelsen om bygherrens pligter. 
 
§ 14. I havneområder, hvor 2 eller flere virksomheder udfører havnearbejde, eller hvor der beskæftiges 
havnearbejdere, der ansættes til at udføre midlertidigt havnearbejde, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet i 
havneområdet planlægges og koordineres af et sikkerhedsråd. 
 
Stk. 2. Sikkerhedsrådet sammensættes normalt af medlemmerne af samtlige sikkerhedsgrupper, som dækker 
havnearbejde, samt en sikkerhedsrepræsentant, valgt af de havnearbejdere, der normalt ansættes til at udføre 
midlertidigt havnearbejde i området. 
Formanden for sikkerhedsrådet udpeges af de virksomheder, der udfører arbejde i havneområdet. 
  
Stk. 3. Hvor en havn er opdelt i 2 eller flere områder, kan der, hvis havnens størrelse eller havnearbejdets 
organisering gør det påkrævet, oprettes et hovedsikkerhedsråd for havnen. 
 
§ 15. Sikkerhedsudvalget skal afholde ordinært møde mindst en gang i kvartalet. Udvalget skal holde 
ekstraordinære møder, hvis der indtræffer alvorlige ulykker, alvorlige forgiftninger eller andre sundhedsskader 
eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor. Ekstraordinære møder afholdes, hvis formanden 
skønner det nødvendigt, eller mindst 2 udvalgsmedlemmer fremsætter begæring herom. 
 
Stk. 2. Der skal indkaldes til ordinære møder i god tid. Medlemmerne og øvrige ansatte skal gøres bekendt med 
dagsordenen senest 10 dage før mødet. 
 
Stk. 3. I sikkerhedsudvalgets møder deltager, foruden de egentlige medlemmer, lederen af det daglige 
sikkerhedsarbejde. 
 
Stk. 4. Der skal udarbejdes referat af møderne, som sendes til virksomhedens ledelse, 
sikkerhedsorganisationens medlemmer, tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalget. 
 
Stk. 5. Sikkerhedsudvalget skal herudover mindst to gange årligt holde møde med samtlige sikkerhedsgrupper. 
 
§ 16. På større virksomheder kan der oprettes flere sikkerhedsudvalg. Hvis der er oprettet flere udvalg, skal 
der, hvor virksomhedens struktur taler herfor, dannes et hovedsikkerhedsudvalg, som skal planlægge og 
koordinere de enkelte udvalgs arbejde for sikkerheden og sundheden. 
 
Stk. 2. Medlemmer og suppleanter til hovedsikkerhedsudvalget udpeges og vælges af og blandt 
sikkerhedsudvalgenes medlemmer efter samme retningslinjer som ved valg af sikkerhedsudvalg. 

Daglig leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet 

§ 17. Der udpeges en daglig leder af sikkerhedsarbejdet, der kan handle på sikkerhedsudvalgets vegne, 
medmindre der i virksomheden er ansat en sikkerhedsleder specielt til dette arbejde. Er der ikke ansat en 
sikkerhedsleder specielt til dette arbejde, skal arbejdsgiveren efter drøftelse med sikkerhedsudvalget blandt 
udvalgets medlemmer udpege en leder. 
Tilbage til indhold 
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Kapitel 3 - Pligter og rettigheder 

Arbejdsgiveren 

§ 18. Arbejdsgiveren skal træffe de nødvendige foranstaltninger til varetagelse af aktiviteterne til beskyttelse af 
de ansattes sikkerhed og sundhed, herunder organisering af aktiviteterne til forebyggelse af sikkerheds- og 
sundhedsmæssige risici, samt oplysning, instruktion og oplæring. 
 
Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed etableres, udvikles og 
vedligeholdes, således at sikkerhedsorganisationen kan løse opgaverne på tilfredsstillende måde. 
Arbejdsgiveren skal herunder sikre, at virksomhedens øverste ledelse er repræsenteret i virksomhedens 
sikkerhedsorganisation, samt sørge for, at der efter drøftelse med sikkerhedsudvalget udpeges en daglig leder 
af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, jf. § 17. 
 
Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sikre, at sikkerhedsudvalg og -grupper inden for deres område kan deltage i 
virksomhedens planlægning, herunder den vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene, som skal 
foretages. 
 
Stk. 4. Når sikkerhedsudvalget rådgiver virksomheden, og virksomheden ikke følger rådet, skal der gives en 
begrundelse herfor i et efterfølgende møde, som afholdes inden 3 uger. Det samme gælder normalt, når 
udvalget afgiver flere indstillinger i samme sag. 
 
§ 19. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får mulighed for regelmæssig kontakt med den 
sikkerhedsgruppe, der dækker afdelingen eller arbejdsområdet. Ved skiftehold, overarbejde eller lignende, 
hvor der ikke er sikkerhedsgruppe til stede, skal det sikres, at de ansatte har mulighed for at tilkalde en 
ansvarlig repræsentant for virksomheden. 
 
Stk. 2. I de virksomheder, hvor der ikke er oprettet sikkerhedsudvalg, skal arbejdsgiveren sørge for, at de 
opgaver, som hører under udvalget, effektivt varetages i samarbejde med sikkerhedsgruppen eller -grupperne. 
 
§ 20. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af sikkerhedsgrupperne, sikkerhedsudvalget og den 
daglige leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet får den tid til rådighed til at varetage deres pligter, der er 
rimelig i forhold til den pågældende virksomheds art og dens sikkerheds- og sundhedsmæssige standard. 
 
Stk. 2. Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af sikkerhedsgrupperne, sikkerhedsudvalget og den daglige leder 
af sikkerheds- og sundhedsarbejdet lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om og uddannelse i 
sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. 
 
Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles de nødvendige midler til rådighed for sikkerheds- og 
sundhedsarbejdet, og afholder herunder udgifterne ved sikkerhedsrepræsentantens hverv og godtgør tab af 
indtægt, udgifter og indtægtstab i forbindelse med nødvendig deltagelse i kurser. 
  
Stk. 4. Uoverensstemmelser herom afgøres ved fagretlig behandling. Hvor dette ikke er muligt, afgøres sagen 
ved domstolene. 
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Stk. 5. Sikkerhedsudvalget skal have adgang til de lister og de beskrevne hændelsesforløb i rapporter over 
arbejdsulykker på virksomheden, der udarbejdes. Det samme gælder de enkelte sikkerhedsgrupper inden for 
deres afdelinger eller arbejdsområder. 
 
§ 21. Arbejdsgiveren skal ved henvendelse til særlig sagkyndig om bistand ved løsning af virksomhedens 
arbejdsmiljøspørgsmål give disse adgang til alle nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed. 
 
Stk. 2. Sikkerhedsudvalget og sikkerhedsgruppen skal høres inden en eventuel henvendelse til særlig sagkyndig 
om bistand til virksomheden ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, der vedrører udvalgets eller 
gruppens område. 
 
Stk. 3. Sikkerhedsudvalget skal endvidere høres, inden der udpeges en daglig leder af sikkerheds- og 
sundhedsarbejdet, jf. § 18, stk. 2. 
 
Stk. 4. Arbejdsgiveren har pligt til at gøre sikkerhedsorganisationens medlemmer bekendt med påbud og øvrige 
skriftlige oplysninger om aktiviteter til beskyttelse og forebyggelse fra Arbejdstilsynet samt fra særligt 
sagkyndige i øvrigt. 
 
§ 22. I virksomheder uden pligt til oprettelse af sikkerhedsorganisation skal arbejdsgiveren sørge for at give de 
ansatte alle nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed og skal give de ansatte adgang til at 
fremsætte forslag vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdsstedet. 
 
Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte høres ved planlægning og indførelse af ny teknologi, 
herunder om konsekvenser for arbejdsmiljøet ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske 
hjælpemidler m.v. 

Valg af sikkerhedsrepræsentant 

§ 23. I virksomheder, der er omfattet af pligten til at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet gennem en 
sikkerhedsorganisation, jf. §§ 2-5, skal de ansatte vælge en sikkerhedsrepræsentant til at indtræde i 
sikkerhedsgruppen eller -grupperne, jf. §§ 7-11. 
 
Stk. 2. Valg af sikkerhedsrepræsentant foretages af samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser i 
virksomheden, afdelingen eller arbejdsområdet eller på det midlertidige arbejdssted, jf. dog § 4. 
Virksomhedsledere og arbejdsledere i henhold til arbejdsmiljølovens §§ 17 b og 18 deltager ikke i valget. 
 
Stk. 3. Reglerne for valg af tillidsrepræsentant inden for pågældende eller tilsvarende overenskomstområde 
gælder normalt for valgbarhed og valgenes gyldighed. 
 
Stk. 4. Valget gælder for 2 år, eller indtil sikkerhedsrepræsentantens arbejdsfunktion i virksomheden, 
afdelingen, på arbejdsområdet eller skifteholdet ophører, jf. dog stk. 5. Valgperioden kan efter aftale mellem 
virksomheden og de ansatte forlænges til højst 4 år. 
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Stk. 5. Såfremt sikkerhedsrepræsentanten er fraværende på grund af orlov, sygdom eller andet fravær i en 
sammenhængende periode på 4 måneder og derover, kan der vælges ny sikkerhedsrepræsentant for den 
resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode. 
 
Stk. 6. Sikkerhedsrepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på 
samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. 
Sikkerhedsrepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet. 
 
§ 24. I havneområder, hvor der udføres havnearbejde af midlertidigt ansatte, vælger disse en 
sikkerhedsrepræsentant til at indtræde i sikkerhedsrådet. 
 
§ 25. Uoverensstemmelser om sikkerhedsrepræsentantens valg, valgbarhed og beskyttelse, herunder 
spørgsmål om hvilke regler, der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne, afgøres ved 
fagretlig behandling. Hvor dette ikke er muligt, afgøres sagen ved domstolene. 

Arbejdslederen 

§ 26. Arbejdslederen skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed og indgå i sikkerhedsgruppen. 
 
Stk. 2. Hvis flere arbejdsledere kan komme i betragtning til samme sikkerhedsgruppe, skal de mellem sig 
forhandle om, hvem der skal indgå i gruppen. Kan de ikke blive enige, udpeger arbejdsgiveren gruppens 
arbejdslederrepræsentant. 
 
Stk. 3. En arbejdsleder, der indgår i sikkerhedsorganisationen, må ikke stilles ringere på grund af de dermed 
forbundne aktiviteter. 
 
Stk. 4. Såfremt en arbejdsleder i sikkerhedsgruppen afskediges efter udløbet af en eventuel prøvetid, og det af 
en af parterne gøres gældende, at afskedigelsen er begrundet i sikkerhedsmæssige forhold, kan hans 
ansættelsesforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes, før spørgsmålet har været undergivet 
organisationsmæssig forhandling efter reglerne inden for det pågældende overenskomstområde eller, hvor 
dette ikke er muligt, har været behandlet ved domstolene. Forhandlingen og mæglingen, eller sagens 
forhandling ved domstolene, skal fremmes mest muligt. 

Daglig leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet 

§ 27. Den daglige leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal samarbejde med sikkerhedsgrupper og 
sikkerhedsudvalg om de arbejdsmiljømæssige  spørgsmål. 
 
Stk. 2. Den daglige leder deltager i sikkerhedsudvalgets møder. 
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Sikkerhedsorganisationens uddannelse 

§ 27 a. Efter oprettelsen af en sikkerhedsgruppe skal arbejdsgiveren tilmelde sikkerhedsorganisationens 
medlemmer til den foreskrevne arbejdsmiljøuddannelse, jf. § 1 i bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelsen i 
Grønland. 
 
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for: 
 

1. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der i forvejen har gennemført den før 1. marts 2010 
foreskrevne uddannelse. 

2. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der har gennemført en dansk arbejdsmiljøuddannelse eller 
en uddannelse, der erstatter denne, jf. § 44 i den danske bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed 
og sundhed. 

3. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, som har gennemført en uddannelse for koordinatorer af 
sikkerhedsog sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet, herunder en dansk 
koordinatoruddannelse. 

 
Stk. 3. Senest 4 uger efter oprettelsen af en sikkerhedsgruppe eller ved nyvalg til sikkerhedsgruppen skal 
sikkerhedsgruppens medlemmer tilmeldes arbejdsmiljøuddannelsen. 
 
Stk. 4. For sikkerhedsgrupper, der dannes på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og 
anlægsområdet, er tilmeldingsfristen senest 2 uger efter sikkerhedsgruppens oprettelse. 
 
Stk. 5. Uddannelsen skal være gennemført senest 8 måneder efter oprettelse eller genetablering af en 
sikkerhedsgruppe. 
 
Stk. 6. Sikkerhedsorganisationens medlemmer, herunder den daglige leder af sikkerhedsarbejdet, har pligt til at 
deltage i den fastsatte arbejdsmiljøuddannelse, jf. dog stk. 2.« 

Samarbejde mellem flere arbejdsgivere og andre på samme arbejdssted 

§ 28. Flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle, der er beskæftiget på dette, 
skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. 
 
Stk. 2. Arbejdsgiverne skal oplyse hinanden om risici forbundet med den enkelte arbejdsgivers arbejdsopgaver 
på arbejdsstedet med henblik på at samordne deres foranstaltninger til varetagelse af sikkerhed og sundhed. 
 
Stk. 3. Ved bygge- og anlægsarbejde deltager arbejdsgiverne eller disses repræsentanter og 
sikkerhedsgrupperne på byggepladsen i de sikkerhedsmøder bygherren indkalder til. 
 
§ 29. De, der arbejder på et arbejdssted, hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre, skal foruden de regler, 
der gælder for det arbejde, de skal udføre, tillige rette sig efter de regler, der gælder for virksomhedernes 
samarbejde, jf. § 28, stk. 1, samt for så vidt angår bygge- og anlægsarbejde også reglerne i bekendtgørelsen om 
bygherrens pligter. 
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Stk. 2. De, der arbejder på en fremmed virksomheds område, skal foruden de regler, der gælder for det 
arbejde, de skal udføre, tillige rette sig efter de regler om sikkerhed og sundhed, der gælder for denne 
virksomhed. 

Kapitel 4 - Opgaver og funktion 

Sikkerhedsgruppen 

§ 30. Sikkerhedsgruppen skal, i den afdeling eller det område den dækker, varetage og deltage i aktiviteterne til 
beskyttelse af de ansattes sikkerhed og sundhed og i aktiviteter til forebyggelse af sikkerheds- og 
sundhedsmæssige risici. Hvis arbejdsleder eller sikkerhedsrepræsentant ikke samtidigt er tilstede, varetager 
den tilstedeværende gruppens opgaver. Foranstaltninger, der er foretaget i den andens fravær, skal hurtigst 
muligt meddeles denne. 
 
§ 31. Sikkerhedsgruppen skal deltage i planlægningen af afdelingens sikkerheds- og sundhedsarbejde og 
deltage i vurderingen af sikkerheds- og sundhedsforholdene. 
 
Stk. 2. Sikkerhedsgruppen skal deltage ved kortlægning og foretage kontrol af, at arbejdsforholdene er 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Gruppen skal herunder kontrollere, at stoffer og materialer 
kun anvendes ved arbejdsprocesser og metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og 
sygdomme. Den skal ligeledes kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion, og at maskiner, 
redskaber og andre tekniske hjælpemidler m.v. er indrettet og anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig 
fuldt forsvarlig måde. 
 
Stk. 3. Sikkerhedsgruppen skal deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader samt tilløb 
hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 
  
§ 32. Sikkerhedsgruppen skal imødegå risici i forbindelse med opståede arbejdsmiljømæssige problemer og 
indberette til sikkerhedsudvalgets formand eller virksomhedens ledelse, hvis risikoen ikke kan imødegås på 
stedet. 
 
Stk. 2. Hvor der ikke er tid til at underrette sikkerhedsudvalgets formand eller virksomhedens ledelse, og 
gruppen skønner, at der er tale om en overhængende betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, som 
den ikke selv kan afværge, kan gruppen standse arbejdet eller arbejdsprocessen i det omfang, det er 
nødvendigt for at afværge faren. Gruppen skal omgående give meddelelse om standsningen til 
sikkerhedsudvalgets formand eller virksomhedens ledelse og afgive forklaring om, hvorfor arbejdsstandsningen 
var nødvendig. 
 
§ 33. Sikkerhedsgruppen skal påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og 
sundhed. Gruppen skal herunder orientere om de bestemmelser, der er fastsat til fremme af sikkerhed og 
sundhed. 
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Stk. 2. Sikkerhedsgruppen skal virke som kontaktled mellem de ansatte og sikkerhedsudvalget. 
Sikkerhedsgruppen skal sørge for, at arbejdsmiljømæssige problemer, som sikkerhedsgruppen ikke kan løse, 
eller som er generelle for virksomheden, forelægges sikkerhedsudvalget. 
 
§ 34. Sikkerhedsgrupper, der er oprettet på udearbejdssteder, jf. § 8 og for havneområder, jf. § 5 og § 11, har 
normalt ingen opsøgende funktion på de enkelte arbejdssteder. 
 
Stk. 2. Sikkerhedsgrupper har normalt ingen opsøgende funktion for arbejde, som udføres i den ansattes hjem, 
når arbejdet kun udføres i begrænset omfang. 

Sikkerhedsudvalg 

§ 35. Sikkerhedsudvalget skal planlægge, lede og koordinere virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde, 
herunder sikkerhedsgruppernes arbejde. Sikkerhedsudvalget skal forestå de aktiviteter, der skal iværksættes til 
beskyttelse af de ansatte, og aktiviteter til forebyggelse af risici, samt registrere virksomhedens 
arbejdsmiljøproblemer. Sikkerhedsudvalget rådgiver på baggrund heraf virksomheden om løsning af 
arbejdsmiljømæssige spørgsmål. Sikkerhedsudvalget deltager i virksomhedens planlægning og vurdering af 
sikkerheds- og sundhedsforholdene. 
 
Stk. 2. Sikkerhedsudvalget skal kontrollere virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde og sørge for, at 
sikkerhedsgrupperne orienteres og vejledes om arbejdet. 
 
Stk. 3. Sikkerhedsudvalget skal sørge for, at årsagerne til ulykkestilfælde, forgiftninger og sundhedsskader og 
tilløb hertil undersøges, og foranledige gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Udvalget skal en 
gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. 
 
Stk. 4. Sikkerhedsudvalget skal holde sig orienteret om de bestemmelser for sikkerhed og sundhed, der er 
fastsat for at beskytte de ansatte. Udvalget skal opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og 
instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og sørge for, at der føres stadig kontrol med 
overholdelse af sikkerhedsforskrifterne. 
 
Stk. 5. Sikkerhedsudvalget eller hovedsikkerhedsudvalget skal sørge for udarbejdelse af en plan over 
sikkerhedsorganisationens opbygning med oplysning om, hvem der er medlemmer af udvalget (udvalgene) og 
sikkerhedsgrupperne, og sørge for, at de ansatte i virksomheden gøres bekendt hermed. 
 
Stk. 6. Udvalget skal foranledige en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, 
når der udføres arbejde på samme arbejdssted. 

Daglig leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet 

§ 36. Den daglige leder skal holde sikkerhedsudvalget orienteret om sikkerheds- og sundhedsarbejdet og 
inddrage udvalget i løsning af problemer, der opstår mellem møderne. 
 
 
 
 
Tilbage til indhold 



 
 
 
  
  

334 
V. 1.4 

Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd 

§ 36 a. Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd følger udviklingen i virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. 
Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd kan på denne baggrund fremkomme med forslag og initiativer til styrkelse og 
effektivisering af sikkerhedsorganisationens funktion, herunder arbejdsmiljøuddannelsen. 

Kapitel 5 - Aftaler 

§ 37. Med henblik på at styrke og effektivisere virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde kan reglerne 
om organiseringsmåden i §§ 7-17 fraviges, hvis der 
 

1. dels er indgået en aftale mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående 
arbejdsgiverorganisationer eller arbejdsgivere, eller dem, de bemyndiger hertil, og 

2. dels på virksomheder, der er omfattet af en aftale indgået efter nr. 1, er indgået en aftale mellem 
arbejdsgiveren og de ansatte, herunder eventuelle ledere, i virksomheden eller på en del af 
virksomheden. 

 
Stk. 2. En aftale om organiseringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet efter stk. 1 berører ikke varetagelsen af 
de opgaver, funktioner, pligter og rettigheder m.v. på decentralt og centralt niveau i virksomheden, der er 
fastsat i bekendtgørelsen. 
 
Stk. 3. I virksomheder, hvor der er beskæftiget 20 ansatte eller derover, skal det sikres, at planlægningen og 
koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden finder sted i et samarbejde mellem 
arbejdsgiveren, arbejdslederne og de ansatte. 
 
Stk. 4. En virksomhedsaftale, der er indgået efter stk. 1, nr. 2, skal sikre, at organiseringen af virksomhedens 
sikkerheds- og sundhedsarbejde er i overensstemmelse med virksomhedens struktur, og at den ændrede 
organisering styrker og effektiviserer virksomhedens arbejde hermed. 
 
Stk. 5. Virksomhedsaftalen skal være skriftlig, forefindes i og være tilgængelig for de ansatte på virksomheden.  
 
Stk. 6. Virksomhedsaftalen skal som minimum indeholde følgende elementer: 
 

1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik på at sikre, at den ændrede 
organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen. 

2. Angivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen på virksomheden. 
3. Angivelse af, hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder arbejdsledernes og de øvrige 

ansattes deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet. 
4. Angivelse af, hvordan virksomhedsaftalen kan ændres og opsiges. 
5. Oversigt over den aftalte organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i form af en 

organisationsplan.  
 
Stk. 7. Spørgsmål om fortolkning af og brud på de indgåede aftaler efter stk. 1 afgøres ved faglig voldgift. 
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§ 38. Med henblik på at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed mellem samarbejdsudvalg, de lokale 
aftaleparter og sikkerhedsorganisationen kan opgavevaretagelsen i forbindelse med sikkerhed og sundhed 
varetages af et samarbejdsorgan, hvis 
 

1. betingelserne i § 37 er opfyldt, og 
2. personer, der er valgt til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet, er repræsenteret i 

samarbejdsorganet. 
 
§ 39. Sikkerheds- og tillidsrepræsentantarbejdet kan varetages af en og samme person, hvis 
 

1. de respektive valg til funktionerne som henholdsvis sikkerhedsrepræsentant og tillidsrepræsentant 
foregår særskilt, og 

2. alle ansatte, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere i henhold til arbejdsmiljølovens §§ 17 b 
og 18, er sikret valgret og er valgbare til funktionen som sikkerhedsrepræsentant, jf. § 23, stk. 2 og 3. 

 
Stk. 2. Er der indgået aftale om, at sikkerheds- og tillidsrepræsentantfunktionen skal varetages af en og samme 
person, skal den pågældende vælges i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1. 

Kapitel 6 - Dispensation og klageadgang 

§ 40. Direktøren for Arbejdstilsynet kan for fag og faglige områder eller enkeltvirksomheder, hvor særlige 
forhold foreligger, tillade fravigelser fra enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og 
fuldt forsvarligt. 
 
Stk. 2. Tilsynskredsen kan for enkeltvirksomheder, hvor det skønnes rimeligt og forsvarligt, tillade fravigelser fra 
enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen. 
 
§ 41. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø i Grønland, § 64. 

Kapitel 7 - Kriminalretslige foranstaltninger 

§ 42. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der 
 

1. overtræder § 3, stk. 1 og 3, § 18, stk. 1-4, § 19, § 20, stk. 1-3 og 5, § 21, stk. 1, 2 og 4, § 22, § 23, stk. 1 
og 2, § 24, § 26, 
stk. 1, § 27 a, stk. 1, og §§ 28 og 29, 

2. ikke efterkommer påbud udstedt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller 
3. tilsidesætter vilkår for dispensationer efter bekendtgørelsen 
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Stk. 2. Ved udmåling af en foranstaltning skal det betragtes som en skærpende omstændighed, 
 

1. at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, 
2. at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, 
3. at der tidligere er afgivet påbud for det samme eller tilsvarende forhold, eller 
4. at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv 

eller andre. 
 
Stk. 3. For overtrædelse af § 3, stk. 1 og 3, § 18, stk. 1-4, § 19, § 20, stk. 1-3 og 5, § 21, stk. 1, 2 og 4, § 22, §§ 28 
og 29, samt forhold omfattet af stk. 1, nr. 2, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om 
overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for 
bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller 
virksomheden som sådan. For bødeansvar efter denne bestemmelse finder § 91, stk. 4, i kriminallov for 
Grønland ikke anvendelse. Ved bødens udmåling finder stk. 2, nr. 2-4, tilsvarende anvendelse. 
 
Stk. 4. For overtrædelser, der begås af juridiske personer, herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, 
interessentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner, kommunale fællesskaber, der er omfattet af § 64 i 
landstingslov om de grønlandske kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser mv., Grønlands Hjemmestyre og 
staten, kan selskabet m.v. som sådant idømmes bøde. 

Kapitel 8 - Ikrafttræden 

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006. 
 
Stk. 2. Sikkerhedsrepræsentanter, der er valgt før bekendtgørelsens ikrafttræden, fortsætter valgperioden ud. 
Tvivlsspørgsmål om retsstillingen for disse sikkerhedsrepræsentanter afgøres ved faglig voldgift. Hvor dette 
ikke er muligt, afgøres sagen ved domstolene. 
 
Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 512 af 20. juli 1989 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på 
virksomheder i Grønland.  
 
Arbejdstilsynet den 15. december 2005 
 
Lis Gamborg/Charlotte Skjoldager 
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Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland 
 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1348 af 15. december 2005 
 
I medfør af § 11a, § 15, stk. 2, § 33, stk. 1, § 35, § 56 og § 67 i lov nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i 
Grønland, fastsættes: 

Kapitel 1 - Område 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for indretningen af arbejdssteder for bygge- og anlægsarbejde (byggepladser), 
hvad enten arbejdet udføres af ansatte, arbejdsgiver selv eller af selvstændige uden ansatte. 
 
Stk. 2. Dog gælder bestemmelserne i kapitel 9, om velfærdsforanstaltninger, ikke ved arbejde, hvor der ikke 
beskæftiges ansatte, eller som omfattes af § 2, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø i Grønland. 
 
Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel 9, om velfærdsforanstaltninger, gælder desuden ikke ved arbejde, 
 

1. hvor arbejdsgiverens arbejdsopgaver på byggepladsen er af en varighed på højst 3 hele arbejdsdage, og 
de ansattes samlede beskæftigelser er på højst 6 manddage, eller 

2. hvor de ansatte under beskæftigelsen på byggepladsen begynder og afslutter den daglige arbejdstid på 
et andet sted end byggepladsen. Ved sådanne arbejder skal den ansatte have velfærdsforanstaltninger 
efter reglerne om skiftende arbejdssteders indretning 

 
Stk. 4. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås i denne bekendtgørelse 
 

1. arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder 
montagearbejder, 

2. opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg, 
3. grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennævnte, 
4. rør- og kabellægning, 
5. reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og 
6. nedbrydning og demontering af oven nævnte eller dele heraf 

 
§ 2. Bekendtgørelsen bevirker ingen ændringer i de særlige krav til indretning af byggepladser, som følger af 
arbejdsmiljølovgivningens øvrige regler. 
 
§ 3. Foruden arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser gælder de bestemmelser, der i medfør af anden 
lovgivning, som brandlovgivningen og stærkstrømsbekendtgørelsen, måtte være fastsat for indretningen af 
byggepladser. 
 
§ 4. Forpligtelserne ifølge bekendtgørelsen påhviler arbejdsgivere, arbejdsledere og øvrige ansatte, efter 
arbejdsmiljølovgivningens almindelige regler, jf. lovens kapitel 3. 
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Kapitel 2 - Planlægning og samarbejde 

§ 5. På byggepladser hvor to eller flere arbejdsgivere samtidig er beskæftiget, uden at der samtidig vil være 
beskæftiget flere end 10 personer, skal den enkelte arbejdsgiver som led i samarbejdet om sikkerhed og 
sundhed aftale med de øvrige arbejdsgivere, hvorledes byggepladsen skal indrettes, således at arbejdet på 
byggepladsen til enhver tid kan foregå forsvarligt, og aftalen skal om nødvendigt løbende holdes ajour. 
 
§ 6. Den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal sørge for, at de foranstaltninger for fællesområderne, som 
er aftalt med bygherren eller de andre arbejdsgivere, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland, 
iværksættes og vedligeholdes, samt føre et effektivt tilsyn hermed. 
 
§ 7. På byggepladser, hvor arbejdet forventes at have en varighed på mere end 30 arbejdsdage og hvor mindst 
20 ansatte er beskæftiget samtidig, eller hvor den formodede arbejdsmængde forventes at overstige 500 
manddage, skal der fra arbejdsgiveren, inden byggepladsen etableres, foreligge en vurdering af sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med arbejdets udførelse, medmindre bygherren har pligt til at udarbejde en plan efter § 
4, stk. 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland. 
 
Stk. 2. Hvis der er flere arbejdsgivere på byggepladsen, skal vurderingen af sikkerhed og sundhed efter stk. 1, 
samordnes mellem arbejdsgiverne. 
 
§ 8. Hvis et bygge – og anlægsarbejde indebærer særlige farer, som angivet i bilag 1, skal arbejdsgiveren 
udarbejde en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse, medmindre bygherren har pligt til at udarbejde en plan 
efter § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland. Hvis arbejdet kun for en del består i 
arbejde af denne karakter, skal vurderingen kun omfatte denne del af arbejdet. 
 
Stk. 2. Hvis arbejdet skal udføres af flere arbejdsgivere, skal vurderingen af sikkerhed og sundhed efter stk. 1, 
samordnes mellem arbejdsgiverne. 

Kapitel 3 - Almindelige bestemmelser 

§ 9. Bygningsdele, tekniske anlæg og installationer, tunneler, minegange, udgravninger, læsseramper og 
lignende, der er etableret på byggepladsen, skal være konstrueret og indrettet forsvarligt under hensyn til den 
forudsatte anvendelse. 
 
§ 10. På de enkelte steder, hvor der udføres arbejde, skal der så vidt muligt være tilstrækkelig plads til, at 
nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt, og så alle funktioner, der 
er forbundet med arbejdet, kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og bevægelser. 
 
Stk. 2. Der skal på det enkelte sted, hvor der arbejdes, være forsvarlige adgangsforhold og tilstrækkelige 
flugtmulighed samt tilstrækkelig tilførsel af frisk luft. 
 
§ 11. Til arbejde over terræn eller gulvniveau, der ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skal der findes egnede tekniske hjælpemidler, hvorfra arbejdet kan udføres. 
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Stk. 2. I råhuse, på stilladser eller lignende åbne konstruktioner, hvor der foregår arbejde i længere perioder, og 
hvor det må forudsættes, at de ansatte udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget, skal 
arbejdet, i det omfang det er muligt og rimeligt, tilrettelægges som indendørsarbejde. 
 
§ 12. Hvis der udføres arbejdsoperationer på samme sted i længere tid, skal arbejdet under hensyn til vejrliget 
tilrettelægges som indendørsarbejde. 
 
Stk. 2. Hvis der på byggepladsen i længere perioder udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller andet 
arbejde, der ikke er egentligt bygge- og anlægsarbejde, skal det henlægges til lokaler, hvis indretning opfylder 
reglerne om faste arbejdssteder. Dette gælder også lokaler indrettet i skure, pavilloner eller lign., idet 
loftshøjden dog ikke må være mindre end 2 meter. 
 
§ 13. Skure, pavilloner og lign., herunder skurvogne og lign. med velfærdsfaciliteter, skal være placeret, hvor de 
er mindst muligt udsat for nedstyrtende materialer, støv og anden luftforurening, støj, vibrationer, ildelugt m.v. 
 
Stk. 2. Skurene m.v. skal være placeret således, at tilstrækkelig tilgang af dagslys ikke er hindret, og så der fra 
det enkelte skur på terræn er flugtvej i mindst 2 retninger til frit terræn. Flugtveje fra skurene skal have en 
bredde på mindst 2 meter og holdes frit passable. 
 
Stk. 3. Skurene m.v. skal være opstillet stabilt med vandrette gulve. Der skal være opsat forsvarlige trapper fra 
døre til terræn, og alle døre til det fri skal åbne udad. 
 
§ 14. Tekniske installationer og anlæg skal være placeret og installeret, så de er til mindst mulig fare under 
arbejdet, og så de så vidt muligt er sikret mod uvedkommende. 
 
Stk. 2. Materialer, herunder affald, skal være anbragt, stablet og eventuelt sikret, så de ikke frembyder fare for 
sikkerhed og sundhed. Stoffer og materialer, der er meget giftige, giftige, ætsende, eksplosive, yderst let 
antændelige og letantændelige, skal opbevares på et egnet og aflåst sted. 
 
§ 15. Der skal ved indretningen af arbejdsstedet i nødvendigt omfang tages hensyn til handicappede 
arbejdstagere. 

Kapitel 4 - Nedstyrtnings- og nedskridningsfare 

§ 16. På terræn skal farlige niveauforskelle, gruber, huller og lign. Forsvarligt afspærres, overdækkes eller 
forsynes med rækværk. Udgravninger skal sikres ved indhegning eller anden passende foranstaltning, der 
hindrer nedstyrtning af personer eller materiel. 
 
§ 17. Jordarbejde, herunder udgravning til byggegruber, rør, kabler m.v., skal udføres med passende 
skråningsanlæg eller brug af afstivning eller anden egnet foranstaltning, så fare for jordskred er effektivt 
imødegået. 
 
 
 
Tilbage til indhold 



 
 
 
  
  

340 
V. 1.4 

Stk. 2. Foranstaltningerne skal træffes under hensyn til jordens beskaffenhed, fx evt. nærliggende ældre 
udgravninger med løsere fyld, samt påvirkninger fra vejrliget. Der skal desuden tages hensyn til særlige 
belastninger tæt på udgravningen eller aktiviteter i området, der kan bevirke rystelser. 
 
Stk. 3. Der skal om nødvendigt, inden arbejdet påbegyndes, foretages undersøgelser af jordbundsforholdene 
og indhentes oplysning om eventuelle installationer på området samt tidligere aktiviteter på arealet. 
 
§ 18. Udgravninger, brønde, tunneler og andre underjordiske anlæg, herunder krybekældre, hvori der foregår 
arbejde eller færdsel, skal på forsvarlig måde sikres mod sammenstyrtning og nedskridning af materialer samt 
evt. fare i forbindelse med indtrængen af vand, flydesand m.v. 
  
Stk. 2. Det skal sikres, at der under arbejdet er mulighed for hurtig flugt i fornødent omfang og sikre op- og 
nedgange i passende antal og placering. 
 
Stk. 3. Kanten af udgravninger, skal friholdes i passende afstand for oplæg af materialer og for kørsel. 
Afstanden skal normalt mindst være 1 meter. 
 
§ 19. I bygninger, konstruktioner m.v. skal åbninger i gulve, tage, vægge, etageadskillelser og lign., som 
frembyder fare for nedstyrtning eller fald, forsynes med rækværk, overdækning eller anden passende 
sikkerhedsforanstaltning 
 
Stk. 2. Ved arbejde på underlag, herunder tagbeklædning, der ikke har den fornødne bæredygtighed, skal der 
etableres passende sikkerhedsforanstaltninger mod faren for gennemstyrtning. 
 
§ 20. Arbejdsdæk, arbejdsplatforme, stilladser, adgangsveje og lign. Skal være forsynet med rækværk eller 
anden effektiv afspærring overalt, hvor der kan ske fald på mere end 2 meter til det omgivende underlag, og 
tillige ved mindre højde, hvor der er særlig fare, jf. § 22, stk. 2. 
 
Stk. 2. Dette gælder dog ikke i forbindelse med arbejdsoperationer, hvor rækværk eller afspærring vil være til 
hinder for arbejdets udførelse, eller i forbindelse med kortvarige arbejdsopgaver, hvor faren ved etablering og 
fjernelse af rækværk eller afspærring er større end den fare, der skal afværges. Der skal i så fald træffes andre 
passende sikkerhedsforanstaltninger, jf. § 23. 
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§ 21. På tage, hvor der foregår færdsel eller arbejde, skal der alt efter tagets hældning træffes følgende 
sikkerhedsforanstaltninger: 
 

1. Taghældning under 15º: Hvor tagkanten er mere end 3,5 meter over det omgivende underlag, skal der 
langs kanten opsættes rækværk eller anden lige så effektiv sikring, jf. § 23. Hvis tagarbejdet foregår på 
skridsikkert underlag og under gode vind- og vejrforhold, kan højden hæves til 5 meter. Hvis arbejdet 
kan udføres, uden at det er nødvendigt at komme nærmere end 2 meter til tagkanten, kan rækværket 
erstattes af en tydelig og holdbar markering af arbejdsstedet. Færdsel må ikke finde sted uden for 
markeringen. 

2. Taghældning på 15º eller derover: Hvis tagfoden er mere end 2 meter over det omgivende underlag, og 
der under arbejdets udførelse vil forekomme færdsel eller arbejde i en højde af 5 meter eller derover, 
skal der, inden arbejdet påbegyndes, ved tagfoden anbringes stillads, skærm, net eller lign., jf. § 23, der 
med sikkerhed kan standse fald af personer. Hvis taget er glat, skal der, uanset hvilken højde der 
arbejdes i, anvendes tagstiger, medmindre lægterne forsvarligt kan fungere som sådanne. 

3. Taghældninger på 34º eller derover: Der skal træffes foranstaltninger efter pkt. 2 og derudover 
anbringes skærm, net eller lign. Således, at den lodrette afstand fra de steder, hvorfra der arbejdes, til 
skærmen m.v. aldrig overstiger 5 meter. Der skal desuden, uanset hvilken højde, der arbejdes i, altid 
anvendes tagstiger, medmindre lægterne forsvarligt kan fungere som sådanne. 

4. Taghældning over 60º: Der skal træffes foranstaltninger, som angivet i pkt. 3, dog således at den 
lodrette afstand fra arbejdssteder til skærm m.v. aldrig overstiger 2 meter. 

 
Stk. 2. Rækværk, skærm, net eller lign. Kan undlades, hvis arbejdet er kortvarigt og udføres med anvendelse af 
sikkerhedsbælte med line. 
 
Stk. 3. Pladser for op- og nedhejsning af materialer m.v. og ved rør til nedstyrtning af affald, skal være forsynet 
med rækværk, skærm, net eller lign., når den lodrette afstand fra tagkant til det omgivende underlag det 
pågældende sted overstiger 2 meter. 
 
Stk. 4. Indhak i taget skal sikres, som angivet i stk. 3, medmindre indhakket er effektivt markeret, jf. stk. 1, pkt. 
1. 
 
Stk. 5. Sikkerhedsforanstaltninger efter stk. 1, 2, 3 og 4 skal træffes også ved mindre faldhøjde end angivet i 
disse bestemmelser, hvis der på grund af arbejdets art, vejrforholdene, tagfladens art eller andre forhold er 
særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare, jf. 
§§ 22 og 23. 
 
§ 22. Hvor der i øvrigt under arbejde og færdsel i højden kan være fare for fald, skal der, hvis faldhøjden er 
mere end 2 meter, træffes sikkerhedsforanstaltninger efter § 20. 
 
Stk. 2. Der skal tillige træffes sikkerhedsforanstaltninger, hvor der er mindre faldhøjde, hvis der på grund af 
arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet 
med særlig fare. 
 
Tilbage til indhold  
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Stk. 3. Sikkerhedsforanstaltninger kan dog undlades ved kortvarige arbejdsopgaver, hvor faren ved 
sikkerhedsforanstaltningernes etablering, brug og fjernelse er større end den fare, de skal afværge. 
 
§ 23. Sikkerhedsforanstaltningerne mod personnedstyrtning, der fx kan bestå i stilladser, rækværker, skærme, 
overdækninger, tagstiger, transportable personløftere med arbejdsplatform (lift), sikkerhedsnet eller 
sikkerhedsbælte med line, skal vælges således, at faren under deres etablering og fjernelse er mindre end den 
fare, de skal afværge. 
 
Stk. 2. Sikkerhedsbælte med line kan dog kun vælges til arbejdsopgaver, hvor anden sikkerhedsforanstaltning 
ikke med rimelighed kan anvendes. 
 
§ 24. Rækværker, der skal beskytte mod nedstyrtningsfare, skal mindst bestå af håndliste, knæliste og fodliste. 
De skal have fornøden styrke og være forsvarligt udført. 
  
Stk. 2. Overdækninger skal være af tilstrækkelig styrke og sikres mod forskydning. 
 
§ 25. Hvor der er risiko for, at genstande eller materialer kan falde ned, skal der træffes passende 
foranstaltninger til sikring af omgivelserne, fx ved afspærring eller afskærmning. Materialer m.v., der oplægges 
på tage og lign., skal være anbragt, så de ikke kan glide eller rives ned af vinden. 
 

Kapitel 5 - Andre risici 

§ 26. Hvor der i øvrigt er forhold, der kan frembyde fare for personskade, skal der foretages passende 
sikkerhedsforanstaltninger, som fx afspærring af det pågældende område, afstivning ved 
sammenstyrtningsfare, afskærmning eller ombøjning af udragende genstande, armeringsjern m.v. 
 
§ 27. Ved arbejde på veje eller andre arealer med risiko for påkørsel skal der træffes foranstaltninger, der 
effektivt sikrer de beskæftigede, fx passende afskærmning eller markering. 
 
§ 28. Områder, hvor der skal foregå arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, fx nedrivning og sprængning 
af bygninger og konstruktioner eller sprængning af fjeld, skal indrettes, så arbejdet kan udføres så farefrit som 
muligt og med anvendelse af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. 
 
Stk. 2. Hvis arbejdsprocessen udvikler støv eller anden luftforurening, stråling, ekstreme temperaturer, støj, 
stank m.v., skal dette så vidt muligt imødegås på udviklingsstedet eller fjernes. 
 
Stk. 3. Ventilationsanlæg skal være indrettet og placeret, så sundhedsskadelig støj og træk undgås, og således 
at vedligeholdelsen kan ske på forsvarlig måde. Ventilationsanlægget skal være forsynet med en 
kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion. 
 
§ 29. Hvor der er fare for, at luften indeholder sundhedsskadelige eller brændbare stoffer eller materialer, skal 
luften kontrolleres, og der skal træffes effektive foranstaltninger til beskyttelse af de beskæftigede mod 
påvirkninger herfra og til forebyggelse af risikoen for ulykker. 
Tilbage til indhold 
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Stk. 2. Det samme gælder, hvis der arbejdes på steder, hvor der kan opstå iltmangel. Kontrollen skal foretages 
kontinuerligt. Der skal desuden etableres en overvågning udefra og være truffet foranstaltninger, så den 
pågældende hurtigt og effektivt kan reddes ud og få hjælp. 
 
§ 30. I de i §§ 24 og 25 beskrevne tilfælde må andre ikke arbejde eller opholde sig så nær området, at de 
udsættes for fare eller sundhedsskadelig påvirkning. 
 
§ 31. Hvor der under arbejdet er risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige, eller med stoffer 
eller materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet hurtigt fra huden eller 
hindret spredning af, skal der i nærheden findes passende og tilstrækkelige hjælpemidler hertil, som fx 
øjenskylleflaske, nødbruser, håndvask, om nødvendigt varmt vand og særlige rensemidler. 
 
§ 32. Der skal i nødvendigt omfang findes en holdbar skiltning anbragt på hensigtsmæssige steder, til oplysning 
om særlige risici på byggepladsen eller om andre forhold af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning. 
 
Stk. 2. De ansatte skal på arbejdsstedet have adgang til at benytte telefon. 
 
§ 33. Hvor arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet, skal arbejdsstedet være forsynet med 
passende brandmateriel og redningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. Hvis 
det er nødvendigt for at kunne yde en forsvarlig førstehjælp, skal der findes særlige lokaler indrettet og 
udstyret hertil. Nævnte udstyr m.v. skal findes i tilstrækkelig mængde, anbragt på hensigtsmæssige steder. 
 
§ 34. Hvor der kan opstå særlige faresituationer, skal arbejdsstedet være forsynet med alarmsystemer, der på 
hensigtsmæssig måde advarer om faren. 
 
Stk. 2. Brandmateriel og alarmsystemer skal jævnligt kontrolleres og vedligeholdes. 

Kapitel 6 - Adgangs- og transportveje 

§ 35. Byggepladsen skal være indrettet med et tilstrækkeligt antal adgangsveje og transportveje af en sådan 
størrelse og beskaffenhed, at færdslen for kørende og gående kan foregå uden fare for sikkerhed eller 
sundhed. Adgangs-, transport- og færdselsarealer skal i fornødent omfang være indrettede, så egnede tekniske 
hjælpemidler kan anvendes. 
 
Stk. 2. Placeringen, antallet og dimensionerne af døre, porte, lemme, m.v. skal være forsvarlige under hensyn 
til arbejdets art og forholdene i øvrigt. Døre m.v. skal bestå af egnede materialer og være udformet og 
indrettet således, at de let kan åbnes, lukkes og passeres uden risiko. 
 
§ 36. Veje og færdselsarealer for kørende materiel skal forsynes med passende værn, hvis de er hævet over 
tilstødende arealer med mere end 3 meter høje skråninger eller mere end 1 meter høje lodrette spring. Det 
samme gælder ved mindre højde, hvis nedstyrtning på underliggende arealer er forbundet med særlig fare. 
Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på arbejder angivet i 
§1, stk.4, nr.2. 
 
Tilbage til indhold  
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Stk. 2. Færdselsveje og -arealer skal holdes jævne og fri for materialer eller genstande, der kan være til fare for 
færdslen. Skakter, huller og lign. skal overdækkes eller afspærres. 
 
§ 37. Hvor der er jævnlig færdsel af personer fra et niveau til et andet, skal der etableres hensigtsmæssige 
adgangsveje, fx i form af trapper, elevatorer eller ramper. 
 
Stk. 2. Permanente trapper skal etableres så tidligt som muligt. Elevator skal etableres til steder, hvor der i 
mere end 2 måneder foregår arbejde i en højde af mere end 25 meter over terræn, hvis det er teknisk og 
praktisk muligt. 
 
Stk. 3. Stiger skal være fastgjorte og opstillet med hensigtsmæssig hældning og således, at der er håndfæste ca. 
1 meter over øverste niveau. 
 
§ 38. Afhængig af arbejdets art og forholdene i øvrigt skal der være et tilstrækkeligt antal flugtveje af en sådan 
beskaffenhed og placering, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed. Elevator 
accepteres ikke som flugtvej. 
 
Stk. 2. Flugtveje skal føre så direkte som muligt til et sikkert område og holdes frit passable. 
 
Stk. 3. I det omfang, det er påkrævet af hensyn til en sikker orientering og færdsel, skal færdselsveje og – 
arealer samt flugtveje have en tydelig markering af færdselsretninger, udgange og uventede niveauforskelle. 
 
§ 39. Over adgangs- og transportveje, hvor der er risiko for nedstyrtning af materialer, skal der anbringes 
skærme eller overdækning. 

Kapitel 7 - Belysning 

§ 40. På arbejdsområder skal der være passende belysning, tilpasset arbejdets art, så det enkelte arbejde kan 
foregå forsvarligt, herunder så vidt muligt i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. 
 
Stk. 2. Belysningen må ikke give generende blænding eller reflekser eller medføre generende varme. 
 
§ 41. Adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal være belyst, så færdslen kan foregå forsvarligt. 
Belysningen skal have en styrke på mindst 25 lux. 
 
Stk. 2. Lokaler, der ikke er belyst, og hvor der kan være risiko for fald eller anden særlig fare, skal være 
afspærret. 
 
§ 42. I det omfang, det er påkrævet for sikker orientering, skal lokaler, arbejdspladser, adgangs- og flugtveje 
være forsynet med nødbelysning. Hvis dette ikke er muligt eller rimeligt, skal de ansatte være forsynet med en 
bærbar lygte, som er beskyttet imod stød og slag. 
 
 
 
Tilbage til indhold  
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Kapitel 8 - Orden og ryddelighed 

§ 43. Der skal på byggepladsen være orden og ryddelighed, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarlige. Det skal herunder navnlig iagttages, 
 

1. at veje, færdselsarealer, tekniske installationer og sikkerhedsforanstaltninger holdes i forsvarlig stand, 
2. at materialer, redskaber, ledninger m.v. ikke henlægges til fare for arbejdet eller færdslen, 
3. at veje, færdselsarealer og arbejdssteder holdes fri for spild og lign. samt ryddes ved sne og frost, og 
4. at affald og lign, henlægges på hensigtsmæssige steder og bortskaffes på forsvarlig måde.  

 
Stk. 2. Rengøring skal udføres på en sådan måde, at skadelig forurening ikke spredes. 

Kaptitel 9 - Velfærdsforanstaltninger 

§ 44. Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til: 
 

1. Toilet, der er aflåseligt. 
2. Spiserum med adgang til drikkevand i nærheden. 
3. Håndvask med rindende koldt og varmt vand. 
4. Opvarmet rum til fx vådt tøj. 
5. Soveplads, hvis der på arbejdsstedet udføres tjeneste med tilladelse til at sove. 

 
Stk. 3. Gravide kvinder og ammende mødre skal have mulighed for at hvile sig liggende under passende 
forhold. 
Stk. 4. Ansatte, der under arbejdet har risiko for at blive forurenet med materialer, der kan være smittefarlige, 
eller komme i berøring med stoffer og materialer, som det af sikkerheds- eller sundhedshensyn er vigtigt at få 
fjernet fra huden, skal have adgang til baderum eller andre faciliteter, som tjener til at hindre påvirkning fra 
eller spredning af de pågældende stoffer eller materialer. 
Indtagelse af mad og drikke må ikke finde sted i arbejdsrum, hvor der udføres arbejde af nævnte karakter. 
 
§ 45. Rummene skal opvarmes i nødvendigt omfang, så der under benyttelsen er en temperatur af mindst 18° 
C. 
Stk. 2. Rummene skal holdes ryddelige og rene og forsvarligt vedlige. Rummene må ikke benyttes til 
uvedkommende formål. 

Kapitel 10 - Dispensation og klageadgang 

§ 46. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i 
denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt. 
 
§ 47. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 64 i lov om arbejdsmiljø i Grønland. 
 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold  
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Kapitel 11 - Kriminalretslige foranstaltninger 

§ 48. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der 
 

1. overtræder §§ 5-45, 
2. ikke efterkommer påbud eller forbud, der er afgivet i henhold til bekendtgørelsen,  
3. tilsidesætter vilkår for dispensationer efter bekendtgørelsen 

 
Stk. 2. Ved udmålingen af en foranstaltning skal det betragtes som en skærpende omstændighed, 
 

1. at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, 
2. at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, 
3. at der tidligere er afgivet påbud efter § 60, stk. 1 eller 2, i lov om arbejdsmiljø i Grønland for det samme 

eller tilsvarende forhold, eller 
4. at der ved overtrædelsen er opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre 

 
Stk. 3. For overtrædelse af §§ 5 – 45 er en arbejdsgiver ansvarlig, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes den 
pågældende som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for ansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en 
eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvar efter denne 
bestemmelse finder § 91, stk. 4, i kriminallov for Grønland ikke anvendelse. Ved bødens udmåling finder stk. 2, 
nr. 2 - 4, tilsvarende anvendelse. 
 
Stk. 4. For overtrædelser, der begås af juridiske personer herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, 
interessentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner, kommunale fællesskaber, der er omfattet af § 64 i 
landstingslov om de grønlandske kommunalbestryrelser og bygdebestyrelser m.v., Grønlands hjemmestyret, 
staten, kan selskabet som sådant idømmes bøde. 

Kapitel 12 - Ikrafttræden 

§ 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.  
 
Arbejdstilsynet den 15. december 2005 
 
Lis Gamborg/Charlotte Skjoldager 
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Bilag 1 - Liste over særligt farligt arbejde 

 
1. Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på 

grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller 
bygværkers omgivelser. 

2. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten 
udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om 
sundhedskontrol. 

3. Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege 
kontrollerede og overvågede områder. 

4. Arbejde i nærheden af højspændingsledninger. 
5. Arbejde, der indebærer fare for drukning. 
6. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde. 
7. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr. 
8. Arbejde i trykkammer. 
9. Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer. 
10. Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer. 
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Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland 
 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1347 af 15. december 2005 

I medfør af § 13, stk. 3, § 33, § 37, § 46, stk. 3-6, § 47, stk. 5, § 48, stk. 3, § 48 a samt § 67 i lov om arbejdsmiljø i 

Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, fastsættes: 

Kapitel 1 - Område 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter beskæftigelse af unge under 18 år ved arbejde for en arbejdsgiver, jf. lov om 

arbejdsmiljø § 45 d, herunder arbejde i arbejdsgiverens private husholdning og arbejde i familievirksomheder, 

dvs. arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden. 

§ 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på lejlighedsvist eller kortvarigt arbejde, der udføres i 

arbejdsgiverens private husholdning, og arbejde i familievirksomheder, når dette arbejde hverken er skadeligt 

eller farligt for de unge. Det skal gennem grundig oplæring og effektivt tilsyn sikres, at arbejdet udføres 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

§ 3. Hvis der findes skærpede bestemmelser om unges beskæftigelse, herunder højere aldersgrænser for visse 

former for arbejde, i andre regler, gælder disse bestemmelser forud for denne bekendtgørelse. 

Kapitel 2 - Almindelige bestemmelser for beskæftigelse af alle unge under 18 år 

§ 4. Ved enhver beskæftigelse af unge, som er under 18 år, skal der, ved valg af arbejdsopgaver og ved 

arbejdets tilrettelæggelse, drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 

forsvarligt. 

§ 5. Arbejdsgiveren iværksætter foranstaltninger efter bekendtgørelse om arbejdets udførelse, på baggrund af 

en vurdering af de risici arbejdet frembyder for de unge, idet der især skal tages hensyn til de særlige risici, der 

skyldes deres manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici samt det forhold, at de endnu ikke er fuldt 

udviklede. Der skal endvidere tages hensyn til de fysiske, biologiske, kemiske samt psykiske påvirkninger, på 

såvel kort som langt sigt, som de unge kan blive udsat for. 

§ 6. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge får grundig oplæring og instruktion, således at arbejdet kan 

udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skal herunder gøre de unge bekendt 

med de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed. 

Stk. 2. Hvor der skal findes brugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer, tekniske hjælpemidler m.v. til 

brug for de ansatte under arbejdet, skal arbejdsgiveren sørge for, at de unge er fortrolige med de oplysninger, 

der fremgår af brugsanvisningen. 

Stk. 3. Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i 

arbejdets art. Tilsynet skal tilpasses arbejdets art. 
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§ 7. Arbejdsgiveren skal inddrage medarbejderne og sikkerhedsorganisationen, i det omfang denne findes, i 

planlægning, gennemførelse og kontrol af sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold vedrørende de unges 

arbejde. 

Kapitel 3 - Visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre 

§ 8. Unge under 18 år må ikke beskæftiges ved de i §§ 10-15 nævnte former for arbejde, medmindre andet 

udtrykkeligt er fastsat. 

§ 9. Arbejde, der udføres af unge, som er fyldt 15 år, og som indgår som et nødvendigt led i en 

erhvervskompetencegivende uddannelse, der er reguleret ved lov eller i henhold til lov, er undtaget fra 

forbuddene i §§ 10, stk. 1, 11, stk. 1, 14 og 15 i det omfang dette er nødvendigt for den konkrete uddannelses 

gennemførelse. 

Stk. 2. For arbejde, der udføres efter uddannelsens afslutning, gælder samme undtagelser, i det omfang de er 

nødvendige for de unges beskæftigelse i faget. 

Stk. 3. Stk. 1 og stk. 2 gælder dog ikke arbejdsprocesser, hvor der er fare for eksplosion, eller arbejde, som 

indebærer håndtering af udstyr til produktion, opbevaring eller anvendelse af komprimerede, flydende eller 

opløste gasser, arbejde under høje lufttryk, eller arbejde der kan medføre kvælningsfare i ilt/oxygenfattig 

atmosfære. 

§ 10. Unge må ikke beskæftiges med de tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser, der er angivet i 

bilag 1, jf. dog stk. 3 og 4. 

Stk. 2. Unge må ikke beskæftiges med arbejde af tilsvarende farlighed, som nævnt i bilag 1. 

Stk. 3. Unge, som er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må dog beskæftiges med de 

tekniske hjælpemidler og anlæg, der er angivet i bilag 2. 

Stk. 4. Unge, som er fyldt 15 år, må i familievirksomheder, herunder i landbrugsvirksomheder, beskæftiges med 

det arbejde, der er angivet i bilag 3, når der er givet grundig oplæring og instruktion, og den unge er under 

opsyn. 

§ 11. Unge må ikke beskæftiges med eller på anden måde udsættes for påvirkninger fra de stoffer og 

materialer, der er angivet i bilag 4, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, kan beskæftiges ved 

arbejdsprocesser, hvori de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 4, indgår, hvis processerne befinder sig i 

lukkede systemer, eller de unge på anden lignende måde er sikret mod påvirkningerne. 

Stk. 3. Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må dog inden for landbrug, 

jagt og fangst samt på rengøringsområdet beskæftiges med de former for arbejde, der er nævnt i bilag 5. 
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§ 12. Unge må ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed 

eller udvikling, og unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal 

undgås, jf. bilag 6, nr. 6), 9), 10), og 11). 

§ 13. Unge må ikke deltage i egentlige pengetransporter. 

Stk. 2. Ved arbejde i åbningstiden i bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobutikker, netcafér, servicestationer 

og lignende må unge ikke beskæftiges mellem kl. 18.00 og kl. 6.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 6.00 

på lørdage, søn- og helligdage, medmindre de unge arbejder sammen med en person over 18 år. 

Stk. 3. Ved arbejde omfattet af stk. 2, og hvor arbejdet foregår i et storcenter, må unge dog beskæftiges alene 

eller sammen med andre unge inden for storcentrets almindelige åbningstid mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 på 

hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 20.00 på lørdage, søn- og helligdage, hvis der i storcentret i disse perioder 

enten foretages hyppig patruljering af sikkerhedsvagter, eller hvis arbejdet i butikken foregår under anden 

form for overvågning. 

Stk. 4. Ved arbejde, hvor unge beskæftiges i åbningstiden i butikker, der er isoleret beliggende i et område 

uden almindelig færdsel, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. 

Stk. 5. Ved arbejde i øvrigt, der indebærer en særlig risiko for vold, må unge ikke beskæftiges, medmindre de 

unge arbejder sammen med en person over 18 år. 

§ 14. Unge må ikke beskæftiges med arbejde i eller ved miner. 

Stk. 2. Unge må ikke beskæftiges med arbejde, der er forbundet med risiko for ned- eller sammenstyrtning, før 

faren er effektivt imødegået ved tekniske foranstaltninger, der ikke indebærer brug af personlige værnemidler. 

§ 15. Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor de udsættes for de andre sikkerheds- og sundhedsmæssige 

farer, der er angivet i bilag 6. 

Stk. 2. Unge må ikke beskæftiges med arbejde af tilsvarende farlighed, som nævnt i bilag 6. 

Kapitel 4 - Arbejdstid m.v. for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af 

undervisningspligten 

 
Arbejdstid 
§ 16. Arbejdstiden for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke 

overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag. 

Stk. 2. Arbejdstiden må endvidere ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. Når den daglige 

arbejdstid er på 8 timer, skal den ligge samlet, jf. dog § 20. 

Tilbage til indhold 
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§ 17. I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt på grund af arbejdets karakter, kan arbejdstiden for unge, som 

er beskæftiget i landbruget eller med jagt og fangst, overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen, jf. dog § 

21, § 23 og § 24. 

Stk. 2. Den ugentlige arbejdstid må dog aldrig overstige 48 timer i gennemsnit over en 4 måneders periode. 

§ 18. Hvis de unge arbejder som led i en uddannelse, skal den tid, de unge bruger på undervisning, medregnes 

til den daglige og ugentlige arbejdstid, jf. § 16. 

§ 19. Hvis unge arbejder for flere arbejdsgivere, skal arbejdstiden lægges sammen, jf. § 16. 

§ 20. Hvis den daglige arbejdstid overstiger 4½ time, skal de unge have en pause på mindst 30 minutter. Pausen 

skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende. 

Arbejdstidens placering 
§ 21. Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde i tidsrummet 

mellem kl. 20.00 og kl. 6.00, jf. dog § 22. 

§ 22. I værksteder, som hører til konditorier, brød- og kagebagerier, samt ved staldarbejde inden for 

landbruget og ved jagt og fangst, må unge arbejde fra kl. 4.00. 

Stk. 2. I kontorer, samt butikker, servicestationer og lignende må unge arbejde indtil kl. 22.00. 

Stk. 3. I teatre, biografer, cirkus, koncertsteder og lignende underholdningssteder må unge assistere ved 

forestillingers afholdelse indtil kl. 24.00. 

Stk. 4. I restauranter, hoteller, grillbarer og lignende må unge arbejde indtil kl. 24.00. 

Hvileperiode 
§ 23. Unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, skal have en 

sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet. 

Fridøgn 
§ 24. Inden for hver periode på 7 døgn skal unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af 

undervisningspligten, have 2 sammenhængende fridøgn, jf. dog §§ 25-26. 

Stk. 2. Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar 

tilslutning til en daglig hvileperiode. 

Stk. 3. Et af disse fridøgn skal normalt omfatte søndagen. 

Tilbage til indhold  
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§ 25. Hvis det er påkrævet og foreneligt med hensynet til den unges alder, udvikling og helbredstilstand, samt 

indvirkning på skolegang og uddannelse, kan de ugentlige fridøgn udskydes og erstattes af tilsvarende frihed 

senere ved arbejde, der udføres inden for landbrug, jagt og fangst samt inden for hospitaler eller lignende 

institutioner. 

§ 26. Hvis det er foreneligt med hensynet til den unges alder, udvikling og helbredstilstand, samt indvirkning på 

skolegang og uddannelse, kan det ene ugentlige fridøgn omlægges ved landbrugsarbejde og ved jagt og fangst. 

Stk. 2. Ved omlægning af fridøgnet skal dette lægges i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. 

Force Majeure 
§ 27. Når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder 

forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift af virksomheden, kan bestemmelserne i § 16, § 20 og § 21, 

fraviges i det omfang, det er nødvendigt, og der ikke er voksne arbejdstagere til rådighed, indtil regelmæssig 

drift er genoprettet. Fravigelsen skal noteres og kunne dokumenteres. 

Kapitel 5 - Beskæftigelse af unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten 

§ 28. Unge, som er under 15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved 

arbejde, jf. dog § 29 og § 30 samt §§ 42-45. 

§ 29. Unge, som er fyldt 13 år, må kun beskæftiges med de former for lettere arbejde, som er nævnt i bilag 7 og 

8. Det er en forudsætning, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed. 

Stk. 2. De unge må ikke beskæftiges med eller være i farlig nærhed af maskiner, medmindre det er ufarlige 

husholdnings- eller kontormaskiner. 

Stk. 3. De unge må ikke beskæftiges med eller være i farlig nærhed af farlige stoffer og materialer. Dette gælder 

alle farlige stoffer og materialer, herunder dem der er nævnt i bilag 4. 

§ 30. Unge, der er fyldt 13 år, må, under kortvarig erhvervspraktik, med det formål at opnå arbejdskendskab, 

udføre andre lignende former for arbejde end nævnt i bilag 7 under forudsætning af, at arbejdet ikke 

indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed. 

Stk. 2. Unge, der er fyldt 14 år, må, under kortvarig erhvervspraktik, med det formål at opnå arbejdskendskab, 

udføre andet arbejde end det i stk. 1 nævnte under forudsætning af, at arbejdet ikke indebærer fare for de 

unges sikkerhed og sundhed. § 29, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse. 

Stk. 3. Tilsvarende gælder for unge, der er fyldt 14 år, og som deltager i kombinationsforløb, hvor teoretisk 

undervisning kombineres med praktik. 

Tilbage til indhold  
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§ 31. Arbejdsgiveren skal ved beskæftigelse af unge, der er under 15 år, eller som er omfattet af 

undervisningspligten, gøre de unges forældre eller værge bekendt med beskæftigelsen, herunder arbejdstidens 

længde, samt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet, og de 

foranstaltninger, der er truffet vedrørende sikkerhed og sundhed. 

Kapitel 6 - Arbejdstid m.v. for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten 

 

Arbejdstid 
§ 32. Den daglige arbejdstid må for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, ikke 

overstige 2 timer på skoledage og 7 timer på andre dage end skoledage. Når den daglige arbejdstid er på 7 

timer, skal den ligge samlet. 

Stk. 2. Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre 

uger end skoleuger. 

Stk. 3. Dog må unge, som er fyldt 15 år, men som stadig er omfattet af undervisningspligten, arbejde i 8 timer 

på andre dage end skoledage og 40 timer i uger, som er skolefri. Når den daglige arbejdstid er på 8 timer, skal 

den ligge samlet. 

§ 33. Unge, som er omfattet af undervisningspligten, men som har fået tilladelse til at opfylde 

undervisningspligten ved at deltage i erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, må arbejde i indtil 8 

timer dagligt og 40 timer om ugen. Det samme gælder for unge, som er i erhvervspraktik, jf. § 30. 

§ 34. Den samlede arbejdstid for unge, som er under 15 år, men som ikke er omfattet af undervisningspligten, 

må ikke overstige 7 timer om dagen og 35 timer om ugen. 

§ 35. §§ 18-20 gælder tilsvarende for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten. 

Aften- og natarbejde 
§ 36. Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, må ikke arbejde i tidsrummet 

mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. 

Hvileperiode 
§ 37. Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, skal have en sammenhængende 

hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet. 

Fridøgn 
§ 38. Unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten, skal inden for hver uge have 2 

sammenhængende fridøgn. 

Stk. 2. Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar 

tilslutning til en daglig hvileperiode. 



 
 
 
  
  

354 
V. 1.4 

Stk. 3. Et af disse fridøgn skal normalt omfatte søndagen. 

Ferie 
§ 39. Unge, som er omfattet af undervisningspligten, skal så vidt muligt have en hel arbejdsfri periode i løbet af 

skolesommerferien. 

Kapitel 7 - Kulturelle og lignende aktiviteter 

§ 40. §§ 16-39 om aldersgrænser for adgang til arbejde, arbejdstid, hviletid og fridøgn, kan fraviges ved unges 

deltagelse i kulturelle eller lignende aktiviteter, i det omfang det er foreneligt med arbejdsmiljølovens § 46, stk. 

1. 

§ 41. Hvileperiodens beliggenhed skal følge de voksnes for unge, der deltager eller medvirker i kulturelle eller 

lignende aktiviteter. 

Unge, som er fyldt 13 år 
§ 42. Unge, som er fyldt 13 år, må medvirke ved kulturelle eller lignende aktiviteter, hvis det ikke er til fare for 

deres sikkerhed eller sundhed. Der skal tages særlig hensyn til den unges alder, helbredstilstand, udvikling og 

skolegang. 

Børn, som er under 13 år 
§ 43. Politiet kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade, at børn under 13 år erhvervsmæssigt optræder, 

deltager eller medvirker i kulturelle og lignende aktiviteter, herunder sportsaktiviteter, teaterforestillinger, 

varietéforestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio og tv, eller medvirker ved optagelse af film eller 

reklamefilm. 

Stk. 2. Sådan tilladelse må kun meddeles, når barnets medvirken i den pågældende kulturelle aktivitet skønnes 

forsvarlig. Der skal især tages hensyn til barnets alder, helbredstilstand og miljø, dets skolegang, arten og 

hyppigheden af dets medvirken, den til forberedelse, prøver og optræden nødvendige daglige arbejdstid, 

arbejdsstedet samt engagementets varighed. 

Stk. 3. Tilladelse meddeles af politimesteren i Grønland. 

§ 44. Tilladelsen skal angive det tidsrum inden for døgnet, hvor barnet må beskæftiges, således at barnet får 

tilstrækkelig nattehvile og lejlighed til at passe skoleundervisningen. For tilladelsen kan i øvrigt fastsættes 

sådanne vilkår, som i det enkelte tilfælde findes påkrævede. 

§ 45. Politiet fører det almindelige tilsyn med overholdelsen af foranstående bestemmelser og af vilkår, der er 

opstillet i tilladelser i henhold hertil. 

Tilbage til indhold  
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Kapitel 8 - Administrative bestemmelser 

 

Bemyndigelser og dispensationer m.v. 
§ 46. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser fra kapitel 3 for bestemte fag og faglige områder, 

eller i enkelttilfælde, når forholdene gør det rimeligt og fuldt forsvarligt. 

§ 47. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fastsætte en lavere aldersgrænse end 18 år for unges beskæftigelse 

ved stoffer og materialer omfattet af § 11, hvis de unge har gennemgået en af direktøren for Arbejdstilsynet 

godkendt uddannelse. 

Stk. 2. Hvis der fremkommer oplysninger om en særlig risiko ved andre stoffer og materialer end de i § 12 

nævnte, kan direktøren for Arbejdstilsynet bestemme, at disse stoffer og materialer skal være omfattet af 

denne bestemmelse. 

§ 48. Direktøren for Arbejdstilsynet kan efter høring af politimesteren kun tillade fravigelse fra bestemmelsen i 

§ 13, stk. 2, om unges alenearbejde, hvis arbejdsgiveren godtgør, at arbejdsforholdene er sikre, under 

hensyntagen til bl.a. arbejdsstedets beliggenhed, arbejdsstedets indretning og de trufne 

sikkerhedsforanstaltninger. I tilladelsen skal angives, inden for hvilke tidspunkter, den unge må arbejde alene. 

§ 49. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser for fag eller faglige områder fra forbudet i § 21 mod 

arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00 for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af 

undervisningspligten, når særlige forhold gør det rimeligt og fuldt forsvarligt. Der kan dog ikke dispenseres for 

tidsrummet mellem kl. 24.00 og kl. 4.00.  

§ 50. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade fravigelser fra hvileperiodens varighed og beliggenhed for unge, 

der er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, når særlige forhold gør det rimeligt og fuldt 

forsvarligt. Fravigelsen kan ske ved arbejde, der foregår inden for  

1. hospitaler eller lignende institutioner,  

2. landbruget, jagt og fangst,  

3. turist, hotel- og restaurationssektoren og  

4. aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen. 

Stk. 2. Der skal gives den unge tilsvarende frihed senere. 

§ 51. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at de ugentlige fridøgn, jf. § 24 og § 38, nedsættes for fag eller 

faglige områder, eller når særlige arbejdsformer gør en nedsættelse nødvendig. Der skal dog altid gives mindst 

36 timers frihed i sammenhæng inden for hver periode af 7 døgn. 

Tilbage til indhold 
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Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at de ugentlige fridøgn omlægges for unge, som er fyldt 15 år, 

og som ikke er omfattet af undervisningspligten, når særlige arbejdsformer gør en omlægning nødvendig. 

Omlægning kan ske ved arbejde, der foregår inden for 

1. hospitaler eller lignende institutioner,  

2. landbruget, jagt og fangst,  

3. turist, hotel- og restaurationssektoren og  

4. aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen. 

Stk. 3. Der skal gives de unge tilsvarende frihed senere. 

§ 52. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade, at unge, som er fyldt 13 år, udfører andre lignende former for 

arbejde end nævnt i bilag 7, når det skønnes rimeligt og forsvarligt. 

Klageadgang 
§ 53. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 64 i lov om arbejdsmiljø i Grønland. 

Kriminalretslige foranstaltninger 
§ 54. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der  

1. overtræder §§ 4, 5, 6, 8, 10, stk. 1-2, 11, stk. 1-2, 12, 14, 15, 28, 29, 31,  

2. lader arbejde udføre i strid med §§ 2, 9, 10, stk. 3-4, 11, stk. 3, 13, kapitel 4, § 30, §§ 32-34, §§ 36-39, 

§§ 41-42, eller leder eller fører tilsyn med sådant arbejde, eller  

3. undlader at efterkomme påbud eller forbud, der er meddelt for overtrædelse af bekendtgørelsens 

bestemmelser.  

4. tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen. 

Stk. 2. Ved udmåling af en foranstaltning skal det betragtes som en skærpende omstændighed, 

1. at overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed,  

2. at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,  

3. at der tidligere er afgivet påbud efter § 60, stk. 1, eller 2, i lov om arbejdsmiljø i Grønland, for det 

samme eller tilsvarende forhold, eller  

4. at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv 

eller andre. 

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på 

liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2 nr. 2. 
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Stk. 4. For overtrædelse af §§ 4, 5, 6, stk. 3, 10, stk. 1, 11, stk. 1, 12, 13, 14, 15, stk. 1, 28, kan der pålægges en 

arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. 

Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede 

personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvar efter denne bestemmelse finder § 91, stk. 4, i 

kriminallov for Grønland ikke anvendelse. 

Stk. 5. Ved bødens udmåling finder stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3 tilsvarende anvendelse. 

Stk. 6. For overtrædelser, der begås af juridiske personer, herunder aktie-, anparts- og andelsselskaber, 

interessentskaber, foreninger, fonde, boer, kommuner, kommunale fællesskaber, der er omfattet af § 64 i 

landstingslov om de grønlandske kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., Grønlands hjemmestyre og 

staten, kan selskabet m.v. som sådant idømmes bøde. 

Stk. 7. Når unge under 18 år beskæftiges i strid med bestemmelserne i denne bekendtgørelse, kan 

forældremyndighedens indehavere idømmes bøde, såfremt arbejdet er foregået med deres vidende. 

Ikrafttræden 
§ 55. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 152 af 18. april 1972 for Grønland om unge menneskers farlige arbejde samt 

bekendtgørelse nr. 400 af 24. juni 1986 for Grønland om børns lettere erhvervsmæssige arbejde ophæves. 

 

Arbejdstilsynet den 15. december 2005 

Lis Gamborg/Charlotte Skjoldager 
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Bilag 

 

Bilag 1 - Ikke udtømmende liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, 
som unge under 18 år ikke må arbejde med 
 

1.    Maskinelt drevne tekniske hjælpemidler 
a)1)Maskiner med hurtigtgående skærende værktøj, som fx rundsave, klippe- og skæremaskiner, fræsere, 

afrettere, tykkelseshøvle, drejebænke til metal, træ og lignende, pålægsmaskiner og boremaskiner med 

borepatron til mere end 13 mm bor. 

b)1) Maskiner med farlige stempellignende bevægelser, som fx mekaniske, hydrauliske og pneumatiske presser, 

stansemaskiner, betonvaremaskiner, plastsprøjtemaskiner, støbemaskiner, tøjpresser, halmpresser og 

affaldspresser herunder papballepresser. 

c)1) Maskiner med åbne valser eller snegle som fx offset trykkemaskiner, strygeruller til tøj og 

snegletransportører. 

d)1) Blande-, male-, knuse-, hakkemaskiner og lignende maskiner, som fx afsværingsmaskiner, rivemaskiner, 

centrifuger, røremaskiner, dejæltere og kødhakkemaskiner. 

e) Motorkædesave, motorrydningssave, buskryddere og motorhækklippere. 

f) Søm- og boltepistoler med undtagelse af sømpistoler til hæfteklammer med en masse på højst 0,3 g. 

g) Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesbehandling eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar 

(7MPa). 

1) Det er dog tilladt unge at anvende de under pkt. 1, a) til d) nævnte tekniske hjælpemidler, der er udformet 

eller afskærmet således, at de bevægelige dele er utilgængelige under drift og der ikke er andre farer ved 

maskinerne. 

2) Traktorer, motorredskaber m.v. 
a) Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere, for så vidt angår arbejdet som fører eller 

operatør, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med kraftoverføring. 

b) Traktorer, som er forsynet med spil, læsse- eller graveaggregater eller med speciel løfteanordning, for så vidt 

angår arbejdet som fører eller operatør. 

c) Grave- og læssemaskiner, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør. 

Tilbage til indhold 
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d) Motorredskaber, som man sidder på, fx industritruck, palleløftere, gaffelstablere, gaffeltruck, fejemaskiner, 

rengøringsmaskiner, jordfræsere, plæneklippere og sneslynger, for så vidt angår arbejdet som fører eller 

operatør. 

e) Skovningsmaskiner, herunder kompostkværne og flishuggere samt høstmaskiner, som fx bugserende 

mejetærskere, finsnittere, grønthøstere og slåmaskiner. 

f) Motorredskaber med bearbejdende dele, som føres af gående, som fx feje- og rengøringsmaskiner, 

jordfræsere, motorplæneklippere og sneslynger. 

 

3) Maskinelt drevne løfteanordninger eller transportører 
a) Elevatorer, som ikke er trykknapstyrede, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør. 

b) Kraner og andre løfteredskaber og spil, herunder løfteredskaber til brug for handicappede, for så vidt angår 

arbejdet som fører eller operatør. 

c) Mobile personløftere og arbejdsplatforme, hængestilladser, bagsmækløftere, spil og slæbeskovle, for så vidt 

angår arbejdet som fører eller operatør. 

 

4) Arbejdsprocesser i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse og reparation  
Smøring, rengøring, reparation og lignende arbejde ved igangværende motorer, maskiner, transmissioner og 

andre maskinelle anordninger, hvor de bevægelige dele er tilgængelige og kan forårsage personskader. 

 

5) Vibrationsbelastende håndværktøj 
Vibrerende håndværktøjer, som fx mejselhamre, slagmøtrikspændere, betonvibratorer og nittehamre, 

slagboremaskiner og rystepudsere samt vibrerende håndværktøjer med et vibrationsniveau over 130 dB (HA). 

Det er dog tilladt unge at udføre kortvarigt arbejde, det vil sige mindre end 30 minutter på en 8-timers 

arbejdsdag med slagboremaskiner og rystepudsere. I tilfælde hvor det, efter § 9, stk. 1, er tilladt unge at udføre 

arbejde med vibrerende håndværktøjer, skal det daglige arbejde tilrettelægges, så der er hyppige afbrydelser. 

6) Risiko for højspændingsstød 
Arbejde der indebærer risiko for højspændingsstød. 

7) Udstyr til svejsning og flammebehandling 
Autogensvejsning, skærebrænding, lysbuesvejsning og ukrudtsbrændere. 

 Tilbage til indhold 
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Bilag 2 - Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af 

undervisningspligten, må beskæftiges med. 

Listen er en lempelse i forhold til bilag 1  
1) Inden for landbrug og gartneri kan unge beskæftiges med nedenstående arbejde, eller med arbejde af 

tilsvarende mindre farlighed: 

a) Gaffelstablere, der ikke er selvkørende. 

b) Maskinelt drevne fodervogne, motorplæneklippere og fejemaskiner. 

c) Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesmidler eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar 

(7MPa). 

d) Roe/tør- og vådvaskere og roeskærere og -raspere. 

2) Medmindre der i anden lovgivning er et forbud, må unge i forbindelse med jagt og fangst anvende jagtudstyr 

som fx rifler og knive. 

 

Bilag 3 - Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 15 år, må beskæftiges med i 

familievirksomheder. 

Listen er en lempelse i forhold til bilag 1 
1. Traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring, dog kun 

efter en forudgående vurdering af arbejdspladsen, og kun hvor arbejdet foregår under fornødent 

opsyn.  

2. Traktorer med frontlæsser til flytning samt af- og pålæsning af løse materialer samt bagmonteret 

balleløfter, hvor der ikke er farer for traktorens stabilitet.  

3. Motorfodervogne ved kørsel på plant terræn.  

4. Motorplæneklippere med hjul og gående fører ved kørsel på plant terræn. Plæneklipperen skal være 

forsynet med holdegreb (dødemandsfunktion).  

5. Motorplæneklippere, hvor operatøren sidder på plæneklipperen, og hvor kørsel foregår på plant 

terræn. Plæneklipperen skal være indrettet således, at klippeaggregatet ikke kan køre, når det er løftet. 

Endvidere skal plæneklipperens motor stoppe, når føreren forlader sædet og kun kunne startes, når 

der sidder en person i førersædet.  

6. Medmindre der i anden lovgivning er et forbud, må unge i forbindelse med jagt og fangst anvende 

jagtudstyr som fx rifler og knive. 

Tilbage til indhold  
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Bilag 4 - Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde 

udsættes for, jf. § 11 

1. Stoffer og materialer, der er 

a) Giftige. 

b) Ætsende. 

c) Eksplosive. 

d) Brandfarlige. 

 Herunder stoffer og materialer, der har følgende risici: 

a) Fare for varig alvorlig skade på helbred. 

b) Kan fremkalde kræft. 

c) Kan forårsage arvelige genetiske skader. 

d) Kan fremkalde kræft ved indånding. 

e) Kan skade forplantningsevnen. 

f) Kan skade barnet under graviditeten.  

 

2. Stoffer og materialer, der er sundhedsskadelige og samtidig har mindst en af følgende risici: 

a) Mulighed for kræftfremkaldende effekt. 

b) Kan give overfølsomhed ved indånding. 

c) Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning. 

d) Mulighed for skade for forplantningsevnen. 

e) Mulighed for skade på barnet under graviditeten. 

f) Mulighed for varig skade på helbred.  

 

3. Stoffer og materialer, der er lokalirriterende og samtidig kan give overfølsomhed ved kontakt med 

huden.  

 

4. Biologiske agenser, der kan forårsage alvorlig infektionssygdom hos mennesker og udgør en alvorlig 

fare for de ansatte, og kan være en risiko for spredning til samfundet, eller med andet arbejde, hvor de 

på grund af arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning fra 

sådanne agenser. 

 

 

 

Tilbage til indhold  
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Bilag 5 - Liste over arbejde med stoffer og materialer, som unge, der er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af 

undervisningspligten, må udføre. 

1. Inden for landbrug, jagt og fangst må unge foretage følgende arbejde: 

a) Lejlighedsvist malearbejde med vandbaseret maling, dog ikke epoxymaling. 

b) Brændstofpåfyldning på maskiner, som unge må betjene og faktisk benytter.  

 

2. På rengøringsområdet kan unge på betingelse af, at de under arbejdet er under professionelt tilsyn og 

instruktion, beskæftiges med følgende arbejde: 

a) Fortynding med vand af rengøringsmidler med organiske opløsningsmidler til den ansattes eget 

brug, hvis den brugsklare blanding ikke indeholder 1 % eller mere af organiske opløsningsmidler. 

b) Lejlighedsvis anvendelse af polermidler med op til 15 % ethanol eller 5 % propanol. 

Bilag 6 - Ikke udtømmende liste over arbejde, som kan medføre andre sikkerheds- og sundhedsfarer, som 

unge under 18 år ikke må udføre 

1. Unge må ikke udsættes for støj eller vibrationer, der kan bringe deres sundhed i fare.  

2. Unge må ikke beskæftiges i omgivelser eller ved arbejde, der på grund af ekstrem høje eller ekstrem 

lave temperaturer kan bringe deres sikkerhed og sundhed i fare.  

3. Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, hvor de bliver udsat for ioniserende stråling.  

4. Unge må ikke beskæftiges ved arbejde under høje lufttryk i fx trykkamre og ved dykkerarbejde.  

5. Unge må ikke beskæftiges med industriel slagtning af dyr.  

6. Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine, og er til fare for 

sikkerhed og sundhed.  

7. Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, der kan medføre kvælningsfare i ilt/oxygenfattig atmosfære.  

8. Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor de kan komme i kontakt med vilde eller giftige dyr.  

9. Ved løft af tunge byrder, må der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, at løftet 

foretages tæt ved kroppen, og at byrdevægten i videst muligt omfang ikke overstiger 12 kg. Under 

tilsvarende hensyn skal det i enkelttilfælde tilstræbes, at der ikke foretages løft af byrder op til 25 kg. 

Hvis byrden bæres over afstand, skal der ske en forholdsmæssig reduktion i byrdevægten.  

10. Hvis unge manuelt udfører skub eller træk, må der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og 

fysik, og det skal sikres, at den samlede belastning ikke udgør en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko, 

og arbejdet skal foregå således, at den kraft, der skal præsteres ved igangsætning eller transport er lav.  

11. Arbejde, der indebærer krav om kontinuerlig manuel håndtering, som er kraftbetonet eller af ensartet 

fysisk belastende karakter, skal begrænses til korte perioder, og der skal tages særligt hensyn til den 

unges alder, køn og fysik.  

12. Arbejdsprocesser, der kan medføre fare for eksplosion, medmindre der er truffet effektive tekniske 

foranstaltninger til hindring af personskade, og der skal tages særligt hensyn til den unges alder, køn og 

fysik.  
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13. Arbejde, som indebærer håndtering af udstyr til produktion, opbevaring eller anvendelse af 

komprimerede, flydende eller opløste gasser. Dette gælder dog ikke påfyldning af F-gas på beholdere, 

der indgår i køretøjers brændstofanlæg, opvarmnings- eller belysningsanlæg eller andre lignende 

anlæg, når disse beholdere er indrettet med godkendt udstyr til selvtankning.  

14. Fremstilling og håndtering af fyrværkeriartikler samt diverse objekter, maskiner m.v. som indeholder 

sprængstoffer. 

 

Bilag 7 - Liste over hvad unge, som er fyldt 13 år, må beskæftiges med, jf. § 29 

1. Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre 

husdyr samt heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling samt lignende 

opgaver.  

2. Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og 

emballage i butikker, supermarkeder og varehuse. Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom 

kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger.  

3. Lettere rengøring, oprydning og borddækning.  

4. Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning.  

5. Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling.  

6. Lettere manuelt arbejde, såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige 

produkter samt håndtering af rent vasketøj.  

7. Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og reklamer samt salg af 

aviser og lignende.  

8. Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker.  

9. Lettere arbejde med desinfektion af koyvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler. 

Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler.  

10. Lettere arbejde inden for jagt og fangst. 

 

Bilag 8 - Tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 15 år må beskæftiges med, jf. § 29. 

Bilaget er en lempelse i forhold til bilag 1 

1. Medmindre der i anden lovgivning er et forbud, må unge køre på snescooter og »firehjulere«. 

 

Tilbage til indhold  
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Arbejdspladsvurdering 
 

At-vejledning GL.4.1. december 2007  

Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering 

At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).  

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at alle led i arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det 

er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder bl.a., at sikkerheds- og sundhedsforholdene 

på arbejdspladsen skal vurderes.  

Arbejdsgivere, der har pligt til at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejder er fra 1. januar 2008 omfattet af 

kravet om at udarbejde en arbejdspladsvurdering.  

Fra 1. januar 2009 er alle arbejdsgivere med ansatte omfattet af kravet om at udarbejde en 

arbejdspladsvurdering.  

Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene samt arbejdsmarkedets organisationer i Danmark har udarbejdet 

materialer til brug for udarbejdelse af APV. På Arbejdstilsynets danske hjemmeside findes der APV-tjeklister.  

1. Formål og omfang 

Formålet med at udarbejde en arbejdspladsvurdering er at sikre:  

 At virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer  

 At virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne.  

Arbejdspladsvurderingens omfang afhænger bl.a. af, hvor kompliceret arbejdsmiljøforholdene er, arbejdets art 

samt virksomhedens størrelse og organisering.  

APV’ens omfang afhænger også af de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer samt arbejdsmetoder og -

processer, som virksomheden bruger.  

Alle arbejdsgivere med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig APV samt pligt til at revidere den i 

overensstemmelse med reglerne. Pligten til at udarbejde APV gælder også, når der kun er tale om 

tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller løsarbejde.  

Selvstændige uden ansatte, fx håndværksmestre eller selvstændige konsulenter, er ikke omfattet af kravet om 

APV.  

Virksomheder, hvor arbejdet udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som tilhører 
hans husstand, skal ikke udarbejde APV.  
Tilbage til indhold  
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2. Skriftlig arbejdspladsvurdering, herunder i elektronisk form 

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering, som sikrer, at alle 

væsentlige arbejdsmiljøproblemer inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Udarbejdelse af 

arbejdspladsvurderingen kan ske i elektronisk form.  

APV’en er virksomhedens eget redskab og skal ikke sendes til eller godkendes af Arbejdstilsynet, men APV’en 

skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedens ledelse, ansatte og Arbejdstilsynet.  

3. Tilsyn med arbejdspladsvurdering 

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om virksomheden har udarbejdet en skriftlig APV, om den er tilgængelig, og 

om medarbejderne i virksomheden har deltaget i planlægning og gennemførelse af APV’en.  

4. Samarbejde 

Det er ofte hensigtsmæssigt at aftale fælles mål og “spilleregler” for APV-arbejdet med 

sikkerhedsorganisationen. Disse kan fx omhandle følgende spørgsmål:  

 Hvad er formålet med APV’en?  

 Er der - ud over sikkerhedsorganisationens medlemmer - behov for flere nøglepersoner i processen?  

 Hvilke metoder og redskaber skal bruges?  

 Hvordan og af hvem bliver eventuelle problemer registreret, prioriteret og løst?  

 Hvem har ansvaret for at fastholde aktiviteten i de enkelte afdelinger?  

 Er der behov for møder, kurser, et indledende seminar, uddannelse o.l.?  

 Er der behov for ekstern bistand, fx fra en arbejdsmiljørådgiver?  

 Hvordan opsamles erfaringerne, og hvordan bruges de i forbindelse med revision af APV’en?  

5. Sagkyndig bistand 

Arbejdsgiveren skal indhente bistand fra særligt sagkyndige, hvis virksomheden ikke selv har den fornødne 

indsigt til at udarbejde APV. Det kan fx være hjælp til at vælge kortlægningsmetode og løsningsforslag eller 

hjælp til at indlede processen.  

Selv om virksomheden indhenter bistand udefra, er det stadig arbejdsgiverens ansvar:  

 At der udarbejdes en APV  

 At den er fyldestgørende  

 At den er skriftlig, herunder eventuelt i elektronisk form  

 At den gennemføres i samarbejde med medarbejderne  

 At den løbende revideres.  

 Sikkerhedsorganisationen skal inddrages i hele processen.  

 
Tilbage til indhold 
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6. Arbejdsmiljølovens bestemmelser 

Arbejdsmiljølovens bestemmelser gælder som hovedregel for alle arbejdssteder. Det vil sige, at 

bestemmelserne gælder, uanset om arbejdsstedet er på arbejdsgiverens eget virksomhedsområde 

(bedriftsområde) eller udenfor, på en anden virksomhed, hos private eller på et offentligt område. 

Bestemmelserne gælder også, uanset om arbejdet er midlertidigt eller skiftende, og uanset om det foregår 

indendørs eller udendørs.  

APV’en skal kortlægge arbejdsmiljøforholdene på den enkelte arbejdsplads - det vil sige dér, hvor arbejdet 

udføres. Ethvert aspekt af arbejdsmiljøet kan tages op til vurdering, men det er ikke ensbetydende med, at 

enhver arbejdsplads altid skal gennemgås i alle detaljer. APV’en kan kortlægge forholdene generelt for 

virksomheden eller for flere afdelinger, hvis arbejdet, herunder arbejdsprocesser eller -metoder, er af ensartet 

karakter i virksomheden eller i flere afdelinger.  

Det vil i andre tilfælde være nødvendigt at kortlægge arbejdsmiljøforhold, der knytter sig til den enkelte 

arbejdsplads eller det enkelte tekniske hjælpemiddel, der bruges i virksomheden.  

7. Metode 

Virksomheden kan selv vælge den metode, som APV’en skal gennemføres efter. Valgfriheden gør det muligt at 

finde en metode, der passer til virksomhedens organisation, kultur og traditioner for samarbejde. 

Virksomheden kan fx hente ideer til metoder fra en arbejdsmiljørådgiver, branchearbejdsmiljørådene (BAR) i 

Danmark eller Arbejdstilsynet.  

Omfanget af en APV vil variere, alt efter hvilken metode virksomheden vælger. Et spørgeskema eller interview 

med de ansatte kan være velegnet for én virksomhed, mens en anden virksomhed med fordel kan vælge at 

lade sikkerhedsgrupperne i de enkelte afdelinger kortlægge arbejdsmiljøforholdene. Den metode, som 

virksomheden vælger, skal dog være egnet til at identificere de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i 

virksomheden.  

Virksomheden skal tage stilling til de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i APV’en.  

Arbejdstilsynet har udarbejdet 36 dansksproget og 2 grønlandsksproget brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, 

der tilsammen dækker alle brancher. Formålet med arbejdsmiljøvejviserne er at informere virksomhederne 

om, hvor Arbejdstilsynet ser de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i de forskellige brancher. 

Arbejdsmiljøvejviserne informerer også om de vigtigste arbejdsprocesser og regler og giver forslag til, hvordan 

man kan løse de typiske arbejdsmiljøproblemer.  

Desuden har Arbejdstilsynet i forlængelse af arbejdsmiljøvejviserne udarbejdet 60 dansksproget tjeklister, der 

især henvender sig til mindre virksomheder, til kortlægningsprocessen i APV-forløbet.  

 
 
Tilbage til indhold 
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Væsentlige problemer på den enkelte virksomhed skal indarbejdes i APV’en, uanset om de fremgår af den 

relevante arbejdsmiljøvejviser eller ej.  

Nogle virksomheder kan supplere den arbejdsmiljøvejviser, der dækker deres egen branche, med 

arbejdsmiljøvejvisere for andre brancher. Det vil fx være relevant, når både kontor- og rengøringsarbejde skal 

kortlægges.  

8. Indhold 

Virksomheden skal - uanset valg af metode - sikre, at arbejdspladsvurderingen indeholder disse fire elementer:  

1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold  

2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer  

3. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer  

4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.  

8.1. Identifikation og kortlægning 

Det første element i APV-processen handler om, at virksomheden identificerer og kortlægger sine 

arbejdsmiljøforhold. Det kan foregå på mange måder og med forskellige redskaber.  

Virksomheden kan til identifikationen fx bruge information og data fra:  

 Interview med de ansatte  

 Spørgeskemaer  

 Tjeklister  

 Mødereferater fra sikkerhedsudvalget  

 Tekniske målinger  

 Ulykkesstatistik/rapport.  

Kortlægningen kan ses som en samlet registrering af arbejdsmiljøforholdene. Målet er at skabe et overblik over 

forholdenes art, omfang og farer.  

Typiske påvirkninger og farer i arbejdsmiljøet er:  

 Fysiske forhold: Fx arbejdslokalet, omgivelserne, støj, indeklima, vibration og belysning.  

 Ergonomiske forhold: Fx tungt arbejde, ensidigt, gentaget arbejde og arbejdsstillinger.  

 Psykiske forhold: Fx arbejdstid, tidspres, ensformighed, indflydelse, vold og alenearbejde.  

 Kemiske forhold: Fx arbejde med stoffer og materialer.  

 Biologiske forhold: Fx bakterier, virus og svampe.  

 Ulykkesrisiko: Fx fra arbejdsmaskiner, håndværktøj, færdsel, håndtering, brand og eksplosion.  
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Hvis der ikke registreres nogen arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, skal det fremgå af APV’en. Det skal 

fremgå skriftligt:  

 At virksomheden har kortlagt arbejdsmiljøforholdene  

 At sikkerhedsorganisationen har været inddraget  

 At der ikke er konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer.  

8.2. Beskrivelse og vurdering 

Det andet element i APV-processen handler om at beskrive og vurdere de arbejdsmiljøproblemer, der er 

konstateret i den første fase. Problemernes art, alvor og omfang skal beskrives nærmere. Årsagerne til 

problemerne og de mest hensigtsmæssige løsninger skal også beskrives.  

Man skal i beskrivelsen af løsninger være opmærksom på:  

 At løsninger og foranstaltninger rettes mod kilden til problemet  

 At det overvejes, om problemet helt kan fjernes  

 At det, der er farligt, udskiftes med noget ufarligt eller mindre farligt  

 At de ansatte instrueres.  

Hvis der fx benyttes et sundhedsskadeligt kemisk stof i produktionen på virksomheden, skal virksomheden 

overveje, om produktionen kan ændres. Kan produktionen ikke ændres, skal det undersøges, om det 

sundhedsfarlige stof kan udskiftes med et mindre farligt stof (substitution). Kan stoffet ikke udskiftes, uden at 

det vil medføre betydelige konsekvenser for produktionen, skal afdampning fra stoffet fjernes ved ventilation 

så tæt på kilden som muligt. Kan dette ikke lade sig gøre, skal de ansatte instrueres i forsvarlig brug af stoffet, 

herunder hvilke personlige værnemidler der skal benyttes samt brugen af værnemidlerne.  

Hvis arbejdsmiljøproblemerne løses med det samme, noteres dette i APV’en.  

8.3. Prioritering og handlingsplan 

Det tredje element i APV’en er, at virksomheden udarbejder en handlingsplan for de problemer, der ikke løses 

med det samme. I planen bør indgå en vurdering af:  

 Hvor stor en påvirkning problemerne kan påføre de ansatte  

 Hvor stor risikoen er for, at påvirkningen opstår  

 Hvor tilgængelig en løsning der findes.  

En handlingsplan er både en aktivitets- og en tidsplan. Den er nødvendig, fordi man sjældent kan løse alle 

arbejdsmiljøproblemer på én gang. Det skal fremgå af planen, i hvilken rækkefølge de konstaterede problemer 

bliver prioriteret og løst.  
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Det er ofte nødvendigt, at handlingsplanen bliver omhyggeligt gennemarbejdet, da det kan kræve en del 

ressourcer - både økonomisk og arbejdsmæssigt - at løse alle arbejdsmiljøproblemer under ét. Derfor bør 

ledelsen og sikkerhedsorganisationen i fællesskab diskutere handlingsplanen og prioriteringen. Diskussionen 

skal munde ud i nogle realistiske mål og tidsplaner.  

Handlingsplanen bør indeholde:  

 En kort beskrivelse af problemerne  

 En kort beskrivelse af de valgte løsninger  

 Oplysninger om, hvornår løsningerne vil være gennemført  

 Navn på den, der er ansvarlig for, at løsningen gennemføres.  

Hvis APV-processen viser, at der er arbejdsmiljøproblemer, som rummer en akut fare for de ansattes sikkerhed 

eller sundhed, skal virksomheden umiddelbart træffe foranstaltninger, som fjerner faren eller reducerer den til 

et acceptabelt niveau. Problemerne bør også indgå i handlingsplanen, så der kan udarbejdes mere permanente 

løsninger.  

8.4. Retningslinjer for handlingsplan 

Det fjerde element er at opstille retningslinjer for, hvordan man vil følge op på handlingsplanen. Det skal 

angives, hvem der har ansvaret for at gennemføre planen i praksis. Det skal også fastlægges, hvornår og 

hvordan man skal vurdere, om ændringerne har haft den ønskede effekt. Endelig skal man vurdere behovet for 

at revidere APV’en.  

De personer, der er ansvarlige for at udarbejde APV’en, bør løbende informere virksomheden om arbejdets 

forløb. De bør fx informere om, hvilke problemer der er løst, og hvilke der står for tur. Det er vigtigt, at 

arbejdsmiljøinitiativerne synliggøres, så man kan fastholde opmærksomheden på at løse de kortlagte 

problemer.  

9. Revision af arbejdspladsvurdering 

APV’en skal revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder og -processer, som har 

betydning for arbejdsmiljøet. Det samme er tilfældet, hvis produktionen omlægges, eller arbejdet ændres.  

En revision kan være nødvendig, når der kommer ny viden eller nye erfaringer. En analyse af en arbejdsulykke 

kan fx pege på, at APV’en skal revideres, og at prioriteringen af problemløsningen skal justeres.  

Løbende revisioner giver virksomheden et større indblik i problemernes omfang og årsag samt i de 

løsningsforslag, der har vist sig at være hensigtsmæssige. APV’en systematiserer på den måde virksomhedens 

arbejdsmiljøarbejde og giver dermed bedre forudsætninger for at forebygge arbejdsskader.  
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Virksomheden skal revidere den samlede APV hvert tredje år. Det gælder også, hvis der er foretaget justeringer 

i den mellemliggende periode. Revisionen på de områder, som er blevet justeret i den mellemliggende periode, 

kan dog udskydes i tre år, medmindre der igen sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet.  

Revisionsprocessen for en virksomhed kan se sådan ud:  
 
Virksomhed A  
Virksomheden har i januar måned udarbejdet en APV for hele virksomheden – dvs. alle arbejdspladser og -

funktioner. Der er ikke sket ændringer i fx arbejdsmetoder eller -processer, der har betydning for 

arbejdsmiljøet inden for en treårig periode. Virksomheden skal derfor revidere alle fire elementer i APV’en 

senest tre år senere.  

Virksomhed B  
Virksomheden har i januar måned udarbejdet en APV for hele virksomheden – dvs. alle arbejdspladser og -

funktioner. Virksomhedens kontorområde justerer senere på året APV’en, fordi der indføres ny 

informationsteknologi. Denne del af APV’en skal først revideres efter tre år, medmindre der i mellemtiden sker 

ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. Det vil dog være hensigtsmæssigt, at virksomheden ikke 

ender med at have flere APV’er for de forskellige arbejdspladser og -funktioner.  

Virksomhed C  
Virksomheden har i januar måned udarbejdet en APV for hele virksomheden - dvs. alle arbejdspladser og -

funktioner. Der er ikke sket ændringer i arbejdsmiljøforholdene inden for en treårig periode. 

Sikkerhedsorganisationen bliver imidlertid klar over, at virksomheden i den første APV ikke har inddraget de 

psykiske arbejdsmiljøforhold. Sikkerhedsorganisationen kortlægger derfor det psykiske arbejdsmiljø i maj to år 

senere. Resultaterne af undersøgelsen er en del af virksomhedens APV. Virksomheden skal alligevel revidere 

APV’en for de øvrige arbejdsmetoder og -processer senest i januar året efter kortlægningen af det psykiske 

arbejdsmiljø, da det kun er et enkelt område, der er blevet justeret og indarbejdet i den samlede APV.  

Den reviderede APV skal altså omfatte en ny gennemgang af alle processens fem elementer for de 

arbejdsmiljøforhold, som ikke er blevet justeret i løbet af den højst treårige periode.  

10. Skiftende og midlertidige arbejdspladser 

Det er som regel ikke nødvendigt at gennemføre en hel APV for hver enkelt skiftende arbejdsplads. Arbejde, 

der udføres på skiftende eller midlertidige arbejdssteder, rummer oftest nogle generelle arbejdsfunktioner, 

som APV’en kan tage udgangspunkt i. APV’en justeres herefter som en løbende proces i forhold til den 

konkrete arbejdsfunktion.  
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Det første element i APV’en for en virksomhed, der udfører arbejde ude - fx hjemmehjælp eller vvs-arbejde - er 

at identificere arbejdsmiljøproblemerne i forhold til de arbejdsfunktioner og -procedurer, man kender i 

forvejen. Herefter gennemgås de øvrige elementer i APV’en – vurdering, inddragelse af sygefravær, prioritering 

og opstilling af handlingsplan. Næste skridt er at sammenholde APV’en med en vurdering af forholdene på de 

konkrete arbejdssteder, hvor arbejdet udføres.  

Hvis der er forskellige arbejdsmiljøproblemer på de pågældende arbejdssteder, tages de med i APV’en efter de 

retningslinjer, som virksomheden bestemmer sig for.  

Virksomheden skal sikre, at APV’en er tilgængelig for alle ansatte, fx ved at APV’en ligger i lokaler, hvor de 

ansatte jævnligt kommer.  

11. Bygge- og anlægsbranchen 

For de fleste virksomheder i bygge- og anlægsbranchen vil det være nødvendigt at inddrage virksomhedens 

aktiviteter på byggepladser og inden for forskellige serviceopgaver i APV’en.  

Den del af APV’en, som omhandler arbejdet på byggepladsen, må ikke forveksles med planen for sikkerhed og 

sundhed på byggepladsen, som bygherren udarbejder.  

APV’en kan tage udgangspunkt i virksomhedens typiske arbejdsopgaver, fx montage af betonelementer, 

opmuring, nedlægning af fjernvarmerør, opsætning af tagkonstruktion og isolering af lofter. På den enkelte 

byggeplads kan der være særlige forhold, fx brugte konstruktioner, stoffer og materialer eller atypisk udførelse 

af arbejdet. De særlige forhold kan fx fremgå af udbudsmaterialet eller af bygherrens plan.  

Virksomhedens APV skal justeres, hvis der er særlige forhold. Der skal aftales retningslinjer i virksomheden for, 

hvordan man vil justere APV’en til de særlige forhold.  

Virksomhedens APV skal være tilgængelig for de ansatte. Hvis de ansatte jævnligt kommer på 

hjemmevirksomheden, er det tilstrækkeligt, at APV’en er tilgængelig der. Hvis de ansatte ikke jævnligt kommer 

på hjemmevirksomheden, skal APV’en være tilgængelig et eller andet sted på byggepladsen, fx i de ansattes 

skur. Hvis virksomheden har valgt at udarbejde en særskilt APV for arbejdet på byggepladsen, er det 

tilstrækkeligt, at denne del af APV’en er tilgængelig på byggepladsen.  

APV’en bør samtidig sendes til byggeledelsen, i det omfang den kan have betydning for den løbende revision af 

bygherrens plan for sikkerhed og sundhed.  
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Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 

At-vejledning GL.6.5. september 2006 

At-vejledningen oplyser om de muligheder, der er for at indgå aftale om at fravige reglerne om 

virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. 

1. Aftalemodellen 

Sikkerhedsgruppen og sikkerhedsudvalget er en del af virksomhedens sikkerhedsorganisation. I små 

virksomheder kan sikkerhedsorganisationen blot bestå af en enkelt sikkerhedsgruppe, mens der i store 

virksomheder kan være mange sikkerhedsgrupper med flere sikkerhedsudvalg og hovedsikkerhedsudvalg (1). 

Det er reglerne om sikkerhedsgruppens (2) og sikkerhedsudvalgets (3) opbygning samt reglerne om 

organiseringen af sikkerhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet (4), der kan fraviges ved en aftale. Formålet 

skal være, at sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden styrkes og bliver mere effektivt. 

Hvis reglerne skal fraviges, skal der indgås en aftale på to niveauer:  

 En aftale på organisationsniveau  

 En aftale på virksomhedsniveau. 

Parterne bestemme selv, hvordan de konkrete aftaler skal indgås. Eksisterende regler om indgåelse af lokale 

overenskomster kan danne udgangspunkt for de lokale aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og 

sundhedsarbejde. 

Spørgsmål om fortolkning af og brud på henholdsvis en organisations- og en virksomhedsaftale afgøres efter 

sædvanlige fagretlige regler for området.  

2. Organisationsaftaler 

Aftaler på organisationsniveau indgås mellem lønmodtagerorganisationer og arbejdsgiverorganisationer. 

Organisationsaftaler fastlægger rammerne for, hvad der kan aftales på virksomhedsniveau. Det er derfor også 

organisationerne, der skal løse eventuelle konflikter i tilfælde af uoverensstemmelser. 

Organisationsaftaler kan også indgås af arbejdsgivere, der ikke er medlem af en organisation. På 

lønmodtagersiden er det derimod en forudsætning, at det er en lønmodtagerorganisation, der er aftalepart. De 

ansatte på en virksomhed kan således hverken hver for sig eller samlet indgå denne type af aftaler. 
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Virksomheder, der ikke har mulighed for at bruge aftalereglerne, fordi de ansatte ikke er organiserede, kan 

søge dispensation hos Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet vil ved behandling af dispensationsansøgninger bl.a. 

lægge vægt på, at virksomheden kan dokumentere enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte, og at 

virksomheden grundigt kan beskrive de metoder og aktiviteter, der tænkes anvendt for at styrke og 

effektivisere virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. 

3. Virksomhedsaftaler 

Aftaler på virksomhedsniveau indgås mellem arbejdsgiveren og de ansatte - herunder eventuelle arbejdsledere 

- på virksomheder, der er omfattet af en organisationsaftale. Virksomhedsaftalen skal ligge inden for rammerne 

af organisationsaftalen. 

Det er naturligt og hensigtsmæssigt, at virksomheder, der ønsker at indgå en virksomhedsaftale, hører den 

eksisterende sikkerhedsorganisation for at drage nytte af dens erfaringer. 

Aftaler om at organisere virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde skal være i overensstemmelse med 

virksomhedens struktur og medvirke til at styrke og effektivisere dens sikkerheds- og sundhedsarbejde. 

De opgaver, sikkerhedsgrupperne og sikkerhedsudvalget skal varetage ifølge bekendtgørelsen om 

virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, skal også varetages i den nye organisation. 

4. Generelle regler om virksomhedsaftaler 

I virksomheder med 20 eller flere ansatte skal planlægningen og koordineringen af sikkerheds- og 

sundhedsarbejdet ske i et samarbejdsorgan, som svarer til sikkerhedsudvalget, hvor repræsentanter for 

arbejdsgiveren, arbejdslederne og de ansatte deltager. 

En virksomhedsaftale kan omfatte hele virksomheden eller dele heraf – afhængigt af, hvad der er aftalt i den 

pågældende organisationsaftale. En del af virksomheden kan fx være en produktionsenhed eller et 

arbejdsområde. Hvis det ikke er hele virksomheden, der omfattes, forudsættes aftalen kun indgået mellem 

arbejdsgiveren og de ansatte, der er berørt af aftalen. Den øvrige del af virksomhedens sikkerheds- og 

sundhedsarbejde skal organiseres i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler. 

Det, der kan ændres ved en aftale, er måden, hvorpå sikkerheds- og sundhedsarbejdet organiseres på i den 

enkelte virksomhed. Parterne kan således ændre den sædvanlige måde at opbygge sikkerhedsgruppen og/eller 

sikkerhedsudvalget på, men man kan ikke ændre indholdet af sikkerheds- og sundhedsarbejdet eller fx 

afstemningsreglerne. Det kan fx aftales, at sikkerheds- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af en og 

samme person. Det er dog en betingelse, at der afholdes to særskilte valg, og at alle ansatte, der ikke er 

arbejdsgiver/virksomhedsleder eller arbejdsledere, er sikret valgret og er valgbare. 
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Det er ikke muligt i en virksomhedsaftale at fravige de opgaver, funktioner, pligter og rettigheder, der er fastsat 

i bekendtgørelsen. 

Virksomhedsaftalen skal være skriftlig. Den skal forefindes i virksomheden og være tilgængelig for de ansatte. 

En virksomhedsaftale skal mindst indeholder følgende elementer:  

 En beskrivelse af de metoder og aktiviteter, der fremover vil blive anvendt for at styrke og effektivisere 

det praktiske arbejde med sikkerhed og sundhed i virksomheden.  

 Angivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen på virksomheden.  

 Angivelse af, hvordan opgaver og funktioner vil blive varetaget, herunder arbejdsledernes og de øvrige 

ansattes roller. Det skal beskrives, hvordan sikkerhedsgruppernes og sikkerhedsudvalgets opgaver 

bliver varetaget, så arbejdsmiljøarbejdet stadig varetages på to niveauer.  

 En organisationsplan, der indeholder en oversigt over den aftalte organisering.  

 Angivelse af, hvordan virksomhedsaftalen kan ændres og opsiges. 

Hvis en virksomhedsaftale opsiges, betyder det, at virksomheden igen skal følge arbejdsmiljølovgivningens 

regler om organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 

Arbejdstilsynet skal ikke underrettes om aftalen. 

5. Samarbejdsorgan 

For at styrke samarbejdet mellem samarbejdsudvalg, arbejdsgiver, ansatte og sikkerhedsorganisationen vil 

arbejdet med sikkerhed og sundhed kunne varetages af et samarbejdsorgan. Der skal indgås en aftale herom, 

og aftalen skal opfylde de betingelser, der er nævnt ovenfor. 

Det er en betingelse, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde styrkes og bliver mere effektivt. Det er 

også et krav, at personer, der er valgt til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, er 

repræsenteret i samarbejdsorganet. 

Hvis det kun er en del af virksomheden, der er omfattet af virksomhedsaftalen, er det en god idé, at der i 

aftalen tages stilling til, hvordan sikkerheds- og sundhedsarbejdet koordineres mellem de forskellige afdelinger. 

Der tænkes her på et samarbejde mellem den del af sikkerhedsorganisationen, der følger bekendtgørelsens 

krav, og den del, som er resultat af en aftale. 
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6. Fælles sikkerheds- og tillidsrepræsentant 

Samme person kan varetage hvervet som sikkerhedsrepræsentant og som tillidsrepræsentant. Det gælder 

også, selv om der ikke er indgået en aftale om det, men de to valg skal foregå hver for sig. Man kan således ikke 

besætte begge funktioner ved kun ét valg. Bortset fra arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere skal 

alle ansatte have mulighed for at stemme og stille op ved valget til sikkerhedsrepræsentant uanset deres 

organisationstilhørsforhold. Også ansatte, der ikke er organiserede, skal deltage i valget og kan blive valgt. 

Reglerne for valg af tillidsrepræsentant gælder normalt også ved valg af sikkerhedsrepræsentant. 

Jens Jensen 
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Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, 

herunder bygge- og anlægsarbejde 
 

At-vejledning GL.6.4. September 2006 

At-vejledningen oplyser om de særlige regler, der gælder for organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet 

på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder organisering af arbejdet på en bygge- og anlægsplads. 

Arbejdsgiveren og de ansatte i en virksomhed kan indgå en aftale om at organisere sikkerheds- og 

sundhedsarbejdet på en anden måde, end det er beskrevet i denne vejledning. Muligheden herfor er nærmere 

beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning om aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (1).  

1. Midlertidige og skiftende arbejdssteder 

Midlertidige og skiftende arbejdssteder er arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted. Reglerne 

om midlertidige og skiftende arbejdssteder gælder, uanset om arbejdet foregår på en anden virksomheds 

område, på en byggeplads, hos private, på veje og andre udearealer eller under transport, og uanset om 

arbejdet har en midlertidig eller en mere permanent karakter. 

Ved arbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder skal sikkerhedsarbejdet organiseres på det pågældende 

arbejdssted, hvis den enkelte arbejdsgiver har fem eller flere ansatte på arbejdsstedet, og hvis arbejdet foregår 

i en periode af en vis varighed - mindst 14 dage. 

Arbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder er fx reparations- og vedligeholdelsesarbejde, arbejde i 

politi-, brand- og redningsvæsen, transportarbejde, renovation, vinduespolering, tilsynsarbejde, rengøring, 

hjemmehjælp, vagttjeneste, arbejde med varme-, vand- og elforsyning samt bygge- og anlægsarbejde. 

Reglerne gælder også for fx repræsentanter og sundhedsplejersker, der er ansat i virksomheden, men arbejder 

uden for dens faste arbejdssted. 

2. Sikkerhedsorganisation i hjemmevirksomheden 

Ansatte på midlertidige og skiftende arbejdssteder skal medregnes ved opgørelsen af, om der skal oprettes 

sikkerhedsorganisation i hjemmevirksomheden. Der skal således oprettes en sikkerhedsorganisation i 

virksomheden, hvis der er ti eller flere ansatte – inkl. de udearbejdende (2). 

Ansatte på midlertidige og skiftende arbejdssteder skal ikke medregnes, hvis de udelukkende er antaget til at 

udføre et bestemt bygge- og anlægsarbejde på et midlertidigt eller skiftende arbejdssted uden for 

virksomhedens faste arbejdssted. 

At man er ansat til det pågældende arbejde betyder, at der er tale om en midlertidig ansættelse, der ophører, 

når arbejdet er færdigt. 
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3. Sikkerhedsgruppe på det enkelte arbejdssted 

Sikkerhedsorganisationen på det enkelte arbejdssted skal bestå af mindst én sikkerhedsgruppe, der skal 

varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet på arbejdsstedet. Om det er nødvendigt at oprette mere end én 

sikkerhedsgruppe, afhænger af, hvordan arbejdet er organiseret. 

Sikkerhedsgrupper på midlertidige og skiftende arbejdssteder indgår ikke i sikkerhedsudvalget på 

hjemmevirksomheden. Reglen gælder, uanset hvor mange der i øvrigt er ansat i virksomheden, ligesom det er 

uden betydning, at de udearbejdende samtidig er dækket af en sikkerhedsgruppe i hjemmevirksomheden. 

Sikkerhedsrepræsentanten vælges af og blandt de udearbejdende til at indgå i sikkerhedsgruppen sammen 

med arbejdslederen på stedet. 

Ved bygge- og anlægsarbejde kan det være nødvendigt, at en arbejdsleder indgår i flere sikkerhedsgrupper. 

Baggrunden er, at sjakbajser og akkordholdere, der er beskæftiget på den enkelte bygge- eller anlægsplads, 

normalt ikke opfylder de betingelser, der stilles, for at man anses som arbejdsleder (3). 

4. Sikkerhedsgruppens opgaver på det midlertidige arbejdssted 

Sikkerhedsgruppen skal arbejde for at løse de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer på det område, som 

gruppen dækker (3). Sikkerhedsgruppen skal løbende iagttage sikkerheden og sundheden for at forhindre, at 

der opstår problemer, og skal deltage i sikkerhedsmøder, der indkaldes af bygherren (5). Her skal 

sikkerhedsgruppen samarbejde med bl.a. bygherren og medvirke til at ajourføre planen for sikkerhed og 

sundhed. Det hører til sikkerhedsgruppens arbejde at forberede sig til og følge op på sikkerhedsmøderne. 

Sikkerhedsgruppen på det midlertidige eller skiftende arbejdssted og sikkerhedsorganisationen i 

hjemmevirksomheden skal samarbejde om at løse de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer. 

Samarbejdet vil bl.a. handle om indkøb af stoffer og materialer, anskaffelse af maskiner og udstyr, tilpasning af 

arbejdspladsvurderingen til det konkrete arbejde samt opsamling af erfaringer til brug for kommende 

byggeprojekter. 

5. Sikkerhedsgruppe i hjemmevirksomheden 

Ansatte, der er beskæftiget på midlertidige og skiftende arbejdssteder, skal være omfattet af en 

sikkerhedsgruppe på virksomhedens faste arbejdssted. Reglen gælder ikke for ansatte, der udelukkende er 

antaget til et bestemt bygge- og anlægsarbejde. 

Udearbejdende ansatte vil ofte have tilhørsforhold til en bestemt afdeling i hjemmevirksomheden. Det gælder 

fx for reparatører fra en reparationsafdeling og montører fra en afdeling for opstilling og montage, ligesom 

politi-, brand- og redningsfolk hører til på en bestemt station. 
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I disse tilfælde dækkes de udearbejdende af sikkerhedsgruppen for den pågældende afdeling i 

hjemmevirksomheden. De udearbejdende har valgret og er valgbare til sikkerhedsgruppen i 

hjemmevirksomheden og må sikres adgang til at stemme og stille op til valget. 

Hvis de udearbejdende ikke er dækket af en eksisterende sikkerhedsgruppe i hjemmevirksomheden, skal der 

oprettes en gruppe specielt for de udearbejdende. I så fald er det kun de udearbejdende, der kan stemme og 

vælges til sikkerhedsgruppen. 

Det anbefales, at der oprettes en sikkerhedsgruppe specielt for de ansatte med skiftende arbejde, hvis deres 

arbejde adskiller sig væsentligt fra det arbejde, der ellers foregår i virksomheden. Det arbejde, som sælgere 

udfører, vil fx ofte adskille sig væsentligt fra det arbejde, der udføres i hjemmevirksomheden, der fx kan 

domineres af produktion og kontorarbejde. 

Der kan oprettes flere sikkerhedsgrupper, hvis udearbejdets organisering gør det naturligt. Fordelingen og 

antallet af sikkerhedsgrupper skal tilpasses arbejdets organisering og den arbejdsmæssige udvikling. Der skal 

normalt oprettes en sikkerhedsgruppe for hver arbejdsleder, også når det drejer sig om hjemmehjælpere. Det 

samme vil ofte være tilfældet for rengøringsarbejde. 

6. Sikkerhedsudvalg på midlertidige arbejdssteder 

Ved bygge- og anlægsarbejde på midlertidige arbejdssteder skal der oprettes et sikkerhedsudvalg på det 

midlertidige arbejdssted, når den enkelte arbejdsgiver har 20 eller flere ansatte beskæftiget i et tidsrum på 

mindst fire uger. Alle arbejdsgiverens ansatte på det midlertidige arbejdssted skal medregnes, når det skal 

vurderes, om der skal oprettes et sikkerhedsudvalg. Det gælder, uanset om de ansatte er antaget til et bestemt 

stykke arbejde eller er mere fast knyttet til virksomheden. 

Sikkerhedsudvalget opbygges på samme måde som i hjemmevirksomheden (4). Sikkerhedsudvalget består 

således af repræsentanter for sikkerhedsgrupperne og en formand. Formanden er 

arbejdsgiveren/virksomhedslederen eller en repræsentant for arbejdsgiveren, der kan handle på ledelsens 

vegne på det midlertidige arbejdssted. 

På arbejdssteder, hvor der er oprettet en eller to sikkerhedsgrupper, består sikkerhedsudvalget af 

gruppens/gruppernes medlemmer samt af formanden. En arbejdsleder, der i forvejen sidder i en 

sikkerhedsgruppe, kan udpeges som formand af arbejdsgiveren. I så fald består udvalget af henholdsvis to eller 

fire medlemmer. 

På arbejdssteder, hvor der er flere end to sikkerhedsgrupper, vælger sikkerhedsrepræsentanterne to 

repræsentanter mellem sig til sikkerhedsudvalget. Arbejdslederne vælger ligeledes to repræsentanter mellem 

sig til sikkerhedsudvalget. Arbejdsgiveren eller dennes ansvarlige repræsentant er formand. 
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Det er kun medlemmer af sikkerhedsgrupperne for den enkelte arbejdsgivers ansatte på det midlertidige 

arbejdssted, der har valgret og er valgbare til sikkerhedsudvalget. 

7. Sikkerhedsmøder og sikkerhedsråd 

På bygge- og anlægspladser skal bygherren sørge for, at der afholdes sikkerhedsmøder, når der er to eller flere 

arbejdsgivere, der beskæftiger flere end ti personer samtidig på det samme arbejdssted. Formålet med 

sikkerhedsmøderne - der afholdes på arbejdsstedet - er at koordinere de enkelte arbejdsgiveres 

sikkerhedsarbejde. 

8. Samarbejde mellem flere arbejdsgivere på samme arbejdssted 

Reglerne om samarbejde mellem flere arbejdsgivere og andre på samme arbejdssted er et supplement til det 

sikkerhedsarbejde, der skal foregå i den enkelte virksomhed. Reglerne skal være med til at sikre, at alle på en 

arbejdsplads yder det maksimale for sikkerheds- og sundhedsarbejdet, uanset om man er arbejdsgiver, 

arbejdsleder eller ansat, og uanset hvilken virksomhed man er ansat i. Reglerne omfatter ikke alene 

sikkerhedsorganisationerne men alle, der er ansat på arbejdsstedet. 

Reglerne om samarbejde mellem flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, gælder 

også for selvstændige uden ansatte. 

Flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle ansatte på arbejdsstedet, skal 

samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold. Det kan være nødvendigt at udarbejde retningslinjer, 

der kan forhindre, at der opstår misforståelser. Hvis samarbejdet på alle niveauer skal fungere effektivt, er det 

vigtigt, at retningslinjerne er gjort synlige for alle ansatte. 

Det vil ligeledes være nødvendigt at involvere sikkerhedsorganisationerne i samarbejdet. 

Arbejdsgiverne skal oplyse hinanden om de risici, der er forbundet med den enkelte arbejdsgivers 

arbejdsopgaver på arbejdsstedet. Formålet er at sikre, at en arbejdsgiver, der ikke udfører det pågældende 

arbejde, kan træffe forholdsregler i forhold til sine egne ansatte, når han har fået oplysning om de problemer, 

der er. Den enkelte arbejdsgiver har pligt til at videregive oplysningerne til sine ansatte. 

Alle ansatte og arbejdsgivere, der arbejder på et arbejdssted, hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre, 

skal rette sig efter de regler, der gælder for deres eget arbejde, og de regler, der er udarbejdet i samarbejde 

mellem de forskellige arbejdsgivere. Formålet er at sikre, at alle arbejdsfunktioner på arbejdsstedet kan 

udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Alle ansatte og arbejdsgivere, der arbejder på en fremmed virksomheds område, skal rette sig efter de regler, 

der gælder for det arbejde, de skal udføre. Herudover skal de rette sig efter de regler for sikkerhed og sundhed, 

der gælder på den virksomhed, hvor de skal arbejde. 
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Sikkerhedsudvalg 
At-vejledning GL.6.3. September 2006 

At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer 

desuden om den daglige leder af sikkerhedsarbejdet samt om oprettelse af hovedsikkerhedsudvalg. 

Sikkerhedsudvalget er en del af virksomhedens sikkerhedsorganisation. I store virksomheder kan der være 

mange sikkerhedsgrupper med flere sikkerhedsudvalg og hovedsikkerhedsudvalg, mens 

sikkerhedsorganisationen i små virksomheder blot kan bestå af en enkelt sikkerhedsgruppe (1). Det er 

sikkerhedsudvalgets opgave at planlægge og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 

Arbejdsgiveren og de ansatte i en virksomhed kan indgå en aftale om at organisere sikkerheds- og 

sundhedsarbejdet på en anden måde, end det er beskrevet i denne vejledning. Muligheden herfor er nærmere 

beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning om aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (2).  

1. Hvornår skal der oprettes et sikkerhedsudvalg? 

Virksomheden skal oprette et sikkerhedsudvalg, hvis den har 20 eller flere ansatte. Virksomhedens 

sikkerhedsgruppe(r) skal være repræsenteret i sikkerhedsudvalget (3). På større virksomheder kan der oprettes 

flere sikkerhedsudvalg. 

Det er hovedreglen, at alle ansatte skal medregnes, når det skal afgøres, om virksomheden skal oprette et 

sikkerhedsudvalg. Også ansatte, der er beskæftiget under ti timer om ugen, skal medregnes, medmindre 

virksomheden er en butik eller beskæftiger sig med kontor- eller administrationsarbejde. 

Der gælder særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder - herunder bygge- og anlægsarbejde (4) - 

samt for lastning og losning af skibe.  

2. Sikkerhedsudvalgets sammensætning 

Sikkerhedsudvalget består af repræsentanter fra sikkerhedsgrupperne og en formand. Formanden er 

arbejdsgiveren/virksomhedslederen eller en ansvarlig repræsentant, der kan handle på ledelsens vegne. Det 

indebærer, at den pågældende skal kunne træffe beslutninger i arbejdsmiljømæssige spørgsmål i samme 

omfang som virksomhedens leder. 

I virksomheder, hvor der er oprettet én sikkerhedsgruppe, består sikkerhedsudvalget af sikkerhedsgruppens 

medlemmer og en formand - det vil sige tre personer. Hvis der er oprettet to sikkerhedsgrupper i 

virksomheden, består sikkerhedsudvalget af sikkerhedsgruppernes medlemmer og en formand - det vil sige 

fem personer. 
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I virksomheder, hvor der er flere end to sikkerhedsgrupper, vælger sikkerhedsrepræsentanterne mellem sig to 

repræsentanter til sikkerhedsudvalget. Arbejdslederne i sikkerhedsgrupperne vælger ligeledes mellem sig to 

repræsentanter. Arbejdsgiveren eller dennes ansvarlige repræsentant er formand for sikkerhedsudvalget. Et 

sikkerhedsudvalg består således som udgangspunkt af fem medlemmer, uanset hvor mange sikkerhedsgrupper 

der er i virksomheden. 

Ud over de to sikkerhedsrepræsentanter og de to arbejdslederrepræsentanter vælges der to 

sikkerhedsrepræsentanter og to arbejdslederrepræsentanter som suppleanter. 

I virksomheder, hvor der er tre sikkerhedsgrupper, er det Arbejdstilsynets praksis at acceptere, at 

sikkerhedsudvalget består af disse og formanden - altså i alt syv medlemmer. Det er en forudsætning, at der er 

enighed herom. 

En arbejdsleder, der i forvejen sidder i en sikkerhedsgruppe, kan af arbejdsgiveren være udpeget som formand. 

Sikkerhedsudvalget består i så fald af henholdsvis to og fire personer.  

3. Valg af sikkerhedsudvalgets medlemmer 

Sikkerhedsudvalgets medlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen. Hvis der på virksomheden er 

indgået en aftale om, at sikkerhedsrepræsentanter vælges for mellem to og fire år, følger sikkerhedsudvalgets 

valgperiode sikkerhedsrepræsentanternes valgperiode. Genvalg kan finde sted. 

Arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter, der ophører som medlemmer af sikkerhedsgruppen, ophører 

samtidig som medlemmer af sikkerhedsudvalget. 

Suppleanter for sikkerhedsudvalgets medlemmer vælges efter samme regler som ved valg til 

sikkerhedsudvalget. Det indebærer, at suppleanterne skal være medlemmer af en sikkerhedsgruppe. I 

virksomheder, hvor der er en eller to sikkerhedsgrupper, skal der ikke vælges suppleanter. Det skyldes, at alle 

sikkerhedsgruppens/-gruppernes medlemmer også er medlemmer af sikkerhedsudvalget. 

Suppleanter til sikkerhedsudvalget er rangordnede og ikke personlige suppleanter. 

Suppleanterne indtræder ved forfald. Hvis et medlem af sikkerhedsudvalget afgår fra udvalget, indtræder 

suppleanten for resten af valgperioden.  
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4. Sikkerhedsudvalgets møder 

Sikkerhedsudvalget skal holde møde mindst en gang i kvartalet. Møderne skal indkaldes i god tid. 

Sikkerhedsudvalgets medlemmer og de øvrige ansatte skal have dagsordenen og eventuelle bilag tilsendt 

senest ti dage inden mødet. 

Sikkerhedsudvalgets møder bør normalt holdes inden for den normale arbejdstid. 
De ordinære møder kan ikke afholdes som telefonmøder, via internettet mv. 

Der skal afholdes ekstraordinære møder, når der sker alvorlige ulykker, sundhedsskader eller tilløb hertil på 

virksomheden, eller når der i øvrigt er behov for det. Der skal afholdes et ekstraordinært møde, hvis formanden 

skønner, at det er nødvendigt, eller hvis mindst to medlemmer fremsætter begæring om det. 

Den daglige sikkerhedsleder skal deltage i sikkerhedsudvalgets møder. Sikkerhedslederen har ikke stemmeret - 

medmindre vedkommende i forvejen er medlem af udvalget. 

Sikkerhedsudvalget kan invitere andre deltagere til møderne efter behov. Der skal udarbejdes et skriftligt 

referat af både ordinære og ekstraordinære møder. Det bør klart fremgå af referatet,  

 hvornår mødet er afholdt  

 hvilke emner der blev drøftet  

 hvilke beslutninger der blev truffet, og om der var flere indstillinger  

 hvem der skal sørge for, at beslutningerne bliver gennemført, og  

 hvornår beslutningerne skal være gennemført. 

Referatet skal sendes til sikkerhedsorganisationens medlemmer, den daglige sikkerhedsleder, arbejdsgiveren, 

arbejdslederne, tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalget. 

Referatet skal ikke sendes til Arbejdstilsynet, medmindre Arbejdstilsynet har bedt om det. 

5. Møder mellem sikkerhedsudvalget og sikkerhedsgrupperne 

Sikkerhedsudvalget skal ud over de fire ordinære møder afholde mindst to møder om året med samtlige 

sikkerhedsgrupper. Møderne kan opdeles i flere møder, hvis der er et stort antal sikkerhedsgrupper. 

6. Dispensation fra mødereglerne 

Arbejdstilsynet kan give dispensation til, at sikkerhedsudvalget kun afholder to møder om året samt et årligt 

møde med samtlige sikkerhedsgrupper. Virksomheden kan kun få dispensationen, hvis det er rimeligt og 

forsvarligt at afholde færre møder. Det skal dokumenteres i ansøgningen, at der er enighed i virksomheden om, 

at der skal være et mindre antal møder. 
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En eventuel dispensation vil blive meddelt på betingelse af, at hvis ét medlem af sikkerhedsudvalget ønsker et 

møde, skal dette afholdes. Der kan dog ikke fremsættes krav om mere end fire årlige ordinære møder i 

sikkerhedsudvalget og to årlige møder med samtlige sikkerhedsgrupper. 

7. Arbejdsdelingen mellem sikkerhedsudvalget og sikkerhedsgruppen 

Sikkerhedsudvalget tager sig af den overordnede ledelse og koordinering af samarbejdet om sikkerhed og 

sundhed i virksomheden og varetager opgaver af mere langsigtet og planlæggende karakter. 

Sikkerhedsudvalget skaber grundlaget for, at sikkerhedsgrupperne kan udføre deres arbejde. 

Sikkerhedsgruppen tager sig af de mere konkrete arbejdsmiljøforhold. Sikkerhedsgruppen skal i det daglige 

overvåge arbejdsmiljøet i de enkelte afdelinger/arbejdsområder – og herunder kontrollere og rådgive om 

løsninger på området. Arbejdsmiljøarbejdet skal foregå tæt på de ansatte for derigennem at skabe engagement 

og motivation. 

Det er sikkerhedsgruppens opgave at påvirke og orientere de ansatte om god sikkerheds- og sundhedsmæssig 

adfærd samt at være bindeled mellem de ansatte og sikkerhedsudvalget. Hvis sikkerheds- og sundhedsarbejdet 

skal fungere effektivt, er det nødvendigt, at der er en vis kompetence i sikkerhedsgruppen. Hvis det ikke er 

tilfældet, vil alle problemer - selv de mindste - skulle behandles i sikkerhedsudvalget. Det kan medføre, at 

sikkerhedsgruppen reelt kobles af det daglige arbejdsmiljøarbejde. Alle konkrete arbejdsmiljøproblemer skal 

derfor først forsøges løst i sikkerhedsgruppen i den afdeling/arbejdsområde, hvor problemet er. 

Der skal udpeges/ansættes en daglig leder af sikkerhedsarbejdet. Den daglige sikkerhedsleder er bindeled 

mellem sikkerhedsudvalget og sikkerhedsgruppen, bidrager med sin ekspertise, og er igangsætter og 

koordinator i det daglige. Det er ikke den daglige sikkerhedsleders opgave at være problemløser i alle de 

situationer, hvor der opstår arbejdsmiljøproblemer, men derimod sikkerhedsgruppens opgave. 

I virksomheder med flere sikkerhedsudvalg kan det være en fordel at oprette et hovedsikkerhedsudvalg. 

Hovedsikkerhedsudvalget har til opgave at planlægge og koordinere de enkelte sikkerhedsudvalgs arbejde. 
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8. Sikkerhedsudvalgets opgaver 

Sikkerhedsudvalget skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden – 

herunder sikkerhedsgruppernes arbejde. 

Sikkerhedsudvalget skal deltage i planlægningen af ny produktion og ændringer i den eksisterende produktion, 

når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder fx:  

 Udvidelse eller ombygning af virksomheden  

 Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler  

 Indførelse af ny teknologi  

 Indkøb og brug af stoffer og materialer  

 Nye eller ændrede arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder. 

Sikkerhedsudvalget skal ved planlægningen sikre, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler 

samt stoffer og materialer tilpasses den enkelte ansatte. 

Sikkerhedsudvalget skal også sikre, at der tages særligt hensyn til fx unge, ældre og handicappede 

medarbejdere. 

Det er vigtigt, at sikkerhedsgrupperne inddrages ved planlægningen af den enkelte ansattes arbejdsfunktioner. 

8.1. Arbejdspladsvurdering 

I forbindelse med udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) er det sikkerhedsudvalgets hovedopgave at 

planlægge, koordinere og udstikke de nærmere rammer for sikkerhedsgruppernes arbejde med 

arbejdspladsvurderingen. 

Sikkerhedsudvalget skal sikre, at sygefraværet bliver inddraget i arbejdspladsvurderingen. 

Sikkerhedsudvalget skal fastlægge opgavefordelingen mellem sikkerhedsudvalg, sikkerhedsgrupper og de 

ansatte i forbindelse med gennemførelsen af de enkelte elementer i arbejdspladsvurderingen (5). 

I virksomheder, hvor der er flere sikkerhedsudvalg, men ikke et hovedsikkerhedsudvalg, skal arbejdet med 

arbejdspladsvurderingen gennemføres i et samarbejde mellem samtlige sikkerhedsudvalg. 
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8.2. Kontrol og information 

Sikkerhedsudvalget skal kontrollere virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde og sørge for, at der føres 

en stadig kontrol med overholdelse af sikkerhedsforskrifterne. 

Sikkerhedsudvalget skal sørge for, at sikkerhedsgrupperne bliver orienteret om virksomhedens sikkerheds- og 

sundhedsarbejde. Udvalget har samtidig en rådgivende og vejledende opgave over for sikkerhedsgrupperne. 

Det indebærer, at den information og viden, som sikkerhedsudvalget erhverver sig om arbejdsmiljøforhold, skal 

videregives til de relevante sikkerhedsgrupper. Samtidig er det vigtigt, at sikkerhedsgrupperne gøres bekendt 

med de principper for sikkerheds- og sundhedsarbejdet, som sikkerhedsudvalget fastsætter. Det er nødvendigt, 

at sikkerhedsgrupperne kender mål og midler, for at den koordinering, som sikkerhedsudvalget skal foretage, 

kan blive effektiv. 

Sikkerhedsudvalget skal holde sig orienteret om bestemmelserne for sikkerhed og sundhed og sikre, at de 

nødvendige oplysninger bliver videregivet til sikkerhedsgrupperne. 

8.3. Undersøgelser 

Sikkerhedsudvalget skal sikre, at årsagerne til ulykker, sundhedsskader og tilløb hertil bliver undersøgt, og at 

der bliver gennemført tiltag, der kan forhindre gentagelse. 

Sikkerhedsudvalget skal stå for, at der hvert år udarbejdes en samlet statistik over ulykker, forgiftninger og 

sundhedsskader i virksomheden. 

Virksomheden skal give sikkerhedsudvalget adgang til alt materiale om arbejdsulykker mv. 

8.4. Oplæring og instruktion 

Sikkerhedsudvalget skal opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion af de ansatte. 

Oplæringen og instruktionen skal være tilpasset arbejdsforholdene i virksomheden. Udvalget skal endvidere 

sikre, at der føres kontrol med overholdelse af sikkerhedsforskrifterne. 

8.5. Organisering og samarbejde 

Sikkerhedsudvalget skal sørge for, at der udarbejdes en plan over sikkerhedsorganisationens opbygning. Det 

skal heri oplyses, hvem der er medlemmer af sikkerhedsgrupperne, sikkerhedsudvalget/-udvalgene, og hvem 

der er daglig leder af sikkerhedsarbejdet. Sikkerhedsgrupperne og de ansatte skal kende denne plan. Hvis der 

er et hovedsikkerhedsudvalg i virksomheden, vil det typisk være dette udvalgs opgave. 
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Arbejdsgiveren er forpligtet til at sikre, at samarbejdet med arbejdsmiljørådgivere og 

bedriftssundhedstjenesten (BST) kan finde sted – herunder at der udarbejdes en opgaveplan. 

Sikkerhedsudvalget skal inddrages, når det drejer sig om at fastsætte retningslinjer for det arbejde, som 

arbejdsmiljørådgivere eller BST skal udføre på virksomheden, og de nærmere vilkår for dette samarbejde. 

Sikkerhedsudvalget skal høres, inden arbejdsgiveren foretager en eventuel henvendelse til særlig sagkyndig om 

bistand til løsning af arbejdsmiljøproblemer. Baggrunden er, at det er sikkerhedsudvalget, der gennem 

sikkerhedsgrupperne har det bedste kendskab til de områder, hvor eksterne arbejdsmiljørådgivere kan bidrage 

med forslag og løsninger. 

Sikkerhedsudvalget skal deltage i og sikre, at arbejdet bliver koordineret, når flere virksomheder udfører 

arbejde på samme arbejdssted. 

Sikkerhedsudvalget skal inddrages og høres inden valg af daglig sikkerhedsleder. Arbejdsgiveren har pligt til at 

drøfte med udvalget, hvem der skal være daglig leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 

8.6. Hvis arbejdsgiveren ikke følger sikkerhedsudvalgets råd 

Sikkerhedsudvalget rådgiver virksomheden om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål. Ved en enig indstilling fra 

udvalget forudsættes det, at virksomheden følger rådet. Det er en naturlig følge af, at det er virksomhedens 

ledelse, der har formandsposten i udvalget. 

Hvis arbejdsgiveren ikke følger sikkerhedsudvalgets indstilling, skal det begrundes på et efterfølgende 

ekstraordinært møde, som skal afholdes inden tre uger fra den dato, hvor indstillingen er givet. Det samme 

gælder normalt, når udvalget afgiver flere indstillinger om samme sag. Mødereferatet skal indeholde en 

begrundelse, hvis arbejdsgiveren ikke følger udvalgets råd. 

9. Daglig leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet 

Arbejdsgiveren skal - efter høring af sikkerhedsudvalget - udpege en leder af det daglige sikkerheds- og 

sundhedsarbejde. 

Den daglige sikkerhedsleder kan være et af sikkerhedsudvalgets medlemmer eller en person, der er ansat til at 

varetage virksomhedens arbejdsmiljøarbejde i samarbejde med sikkerhedsorganisationen. 

For at sikkerhedsudvalgets opgaver kan løses effektivt i det daglige, er det nødvendigt, at der er en person, der 

kan handle på udvalgets vegne. Det er denne funktion, som den daglige sikkerhedsleder har. 
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I store virksomheder kan der være mere end én daglig sikkerhedsleder. Det kan være tilfældet, når antallet af 

ansatte er så stort, at det ikke vil være muligt for én person at overkomme den daglige sikkerhedsleders 

opgaver. Det afhænger af de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer i virksomheden samt af 

virksomhedens art og standard - herunder hvordan arbejdsmiljøarbejdet er organiseret og fungerer i praksis - 

om der er behov for flere sikkerhedsledere. 

Den daglige sikkerhedsleder skal samarbejde med sikkerhedsgrupper og sikkerhedsudvalg og er bindeled 

mellem arbejdsgiveren og sikkerhedsudvalgene. Det betyder, at sikkerhedslederen løbende skal involveres i 

sager, som forelægges for arbejdsgiveren, så det bliver muligt at afklare, hvilke problemer der har en mere 

generel eller overordnet betydning. 

10. Hvornår skal der oprettes hovedsikkerhedsudvalg? 

I større virksomheder, hvor der er flere sikkerhedsudvalg, skal der oprettes et hovedsikkerhedsudvalg, hvis 

virksomhedens struktur taler for det. Hovedsikkerhedsudvalget skal planlægge og koordinere de enkelte 

sikkerhedsudvalgs arbejde. 

Der bør oprettes hovedsikkerhedsudvalg, når beslutninger om arbejdsmiljømæssige ændringer, udvidelser, 

ændring af produktion mv. træffes centralt i virksomheden, eller når der i øvrigt er behov for centralt at 

planlægge og koordinere generelle arbejdsmiljøproblemer. 

Arbejdstilsynet afgør i tvivlstilfælde, om der er pligt til at oprette et hovedsikkerhedsudvalg. 

10.1. Valg af hovedsikkerhedsudvalgets medlemmer 

Hovedsikkerhedsudvalgets medlemmer vælges og udpeges efter de samme retningslinjer, som gælder for 

sammensætning af sikkerhedsudvalg. Hovedsikkerhedsudvalget består herefter af to medlemmer valgt af og 

blandt sikkerhedsrepræsentanterne i sikkerhedsudvalget, to medlemmer valgt af og blandt arbejdslederne i 

sikkerhedsudvalget samt arbejdsgiveren/virksomhedslederen eller dennes ansvarlige repræsentant - i alt fem 

personer. 

Der vælges tillige suppleanter til hovedsikkerhedsudvalget. Suppleanterne indtræder ved forfald. Hvis et 

medlem af hovedsikkerhedsudvalget afgår, indtræder suppleanten for resten af valgperioden. 

11. Hovedsikkerhedsudvalgets opgaver 

Hovedsikkerhedsudvalget skal planlægge og koordinere de enkelte sikkerhedsudvalgs arbejde. Fastlæggelsen af 

hovedsikkerhedsudvalgets opgaver og funktion bør ske ud fra en konkret vurdering af virksomhedens og 

sikkerhedsorganisationens behov for overordnet koordinering og ledelse af samarbejdet om sikkerhed og 

sundhed. 
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Hovedsikkerhedsudvalget skal inddrages i den overordnede tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet med 

arbejdspladsvurderingen. 

Hovedsikkerhedsudvalget skal afholde det antal møder, som er nødvendige for at det kan varetage sin funktion 

med at planlægge og koordinere de enkelte sikkerhedsudvalgs arbejde. 

Referat fra hovedsikkerhedsudvalgsmøder skal sendes til sikkerhedsudvalgene, sikkerhedslederen, 

arbejdsgiveren, fællestillidsrepræsentanten samt hovedsamarbejdsudvalget. 

 

Jens Jensen 
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Sikkerhedsgrupper og sikkerhedsrepræsentanter 
 

At-vejledning GL.6.2. September 2006 

At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer 

desuden om valg, valgbarhed og beskyttelse af sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere. 

Sikkerhedsgruppen er en del af virksomhedens sikkerhedsorganisation. På små virksomheder kan 

sikkerhedsorganisationen blot bestå af en enkelt sikkerhedsgruppe, mens der på store virksomheder kan være 

mange sikkerhedsgrupper med flere sikkerhedsudvalg og hovedsikkerhedsudvalg (1). 

Arbejdsgiveren og de ansatte i en virksomhed kan indgå en aftale om at organisere sikkerheds- og 

sundhedsarbejdet på en anden måde, end det er beskrevet i denne vejledning. Muligheden herfor er nærmere 

beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning om aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (2). 

1. Sikkerhedsgruppen 

Sikkerhedsgruppen er krumtappen i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Det er herfra, at alt arbejde om 

arbejdsmiljø i virksomheden – eller en del af virksomheden - bør udgå. 

En sikkerhedsgruppe består af to personer: Arbejdslederen for en afdeling/arbejdsområde og en 

sikkerhedsrepræsentant, der er valgt blandt og af de ansatte i den samme afdeling/arbejdsområde. 

Sikkerhedsgruppen skal oprettes inden for velafgrænsede afdelinger/arbejdsområder, uanset hvilke og hvor 

mange faggrupper der er repræsenteret i afdelingen/arbejdsområdet. 

Det er hovedreglen, at der skal oprettes en sikkerhedsgruppe for hver afdeling/arbejdsområde - jf. afsnittet 

om, hvornår der skal oprettes sikkerhedsgruppe. 

Der gælder særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder - herunder bygge- og anlægsarbejde (3) - 

samt for lastning og losning af skibe. 

2. Arbejdslederen 

Arbejdslederen er et vigtigt element i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde og udgør den ene halvdel af 

sikkerhedsgruppen. Samtidig er det arbejdslederen, der har kontakten til de ansatte i det daglige og overblik 

over det arbejde, der udføres i virksomheden. 

Det er en forudsætning for, at virksomhedens arbejdsmiljøarbejde fungerer effektivt, at arbejdslederen 

medvirker positivt. Derfor er det vigtigt - hvis der er flere muligheder - at det er den arbejdsleder, der har den 

daglige kontakt til de ansatte, der indgår i sikkerhedsgruppen. 
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Hvis der er flere arbejdsledere, der kan komme i betragtning til den samme sikkerhedsgruppe, skal de aftale 

indbyrdes, hvem der indgår i sikkerhedsgruppen. Hvis de ikke kan blive enige, udpeger arbejdsgiveren en 

arbejdslederrepræsentant til sikkerhedsgruppen. 

En arbejdsleder er en ansat, der bruger mindst halvdelen af sin arbejdstid på at lede eller føre tilsyn med 

arbejdet i en virksomhed eller dele heraf på arbejdsgiverens vegne. Arbejdslederen kan således godt deltage i 

det praktiske arbejde i virksomheden, når den væsentlige del af tiden går med at lede eller føre tilsyn. 

Definitionen indebærer, at det er omfanget af ledelsesopgaverne - og ikke stillingsbetegnelsen - der 

bestemmer, om en person er arbejdsleder eller ansat. Fx kan en pedel på én skole være arbejdsleder, mens 

pedellen på en anden skole er almindelig ansat, fordi han udfører ledelsesopgaver i mindre end halvdelen af 

arbejdstiden. 

Hvis der er tvivl, må der foretages en konkret vurdering af, om der er tale om en arbejdsleder eller en ansat i 

relation til arbejdsmiljølovgivningen. 

En arbejdsleder må ikke stilles ringere på grund af sit arbejdsmiljøarbejde og de aktiviteter, der udføres i 

forbindelse hermed. En arbejdsleder, der er medlem af en sikkerhedsgruppe, kan - efter udløbet af en eventuel 

prøvetid - ikke uden videre afskediges, hvis afskedigelsen er begrundet i arbejdsmiljøarbejdet. Afskedigelsen 

skal først forhandles af organisationerne. 

Forhandlingen skal foregå efter reglerne på det pågældende overenskomstområde eller behandles efter 

funktionærlovens regler om forhandling og mægling. Både forhandling og mægling skal fremmes mest muligt. 

3. Sikkerhedsrepræsentanten 

De ansatte skal vælge en sikkerhedsrepræsentant, som skal repræsentere dem i sikkerhedsgruppen. 

Sikkerhedsrepræsentanten adskiller sig fra tillidsrepræsentanten på to væsentlige områder. 

For det første er sikkerhedsrepræsentanten valgt af alle ansatte i en afdeling/ arbejdsområde, mens 

tillidsrepræsentanten ”kun” er valgt af de ansatte på et fagligt afgrænset område. I små virksomheder, hvor der 

kun er én sikkerhedsrepræsentant, er denne således valgt af alle ansatte - uanset om de arbejder på kontor, i 

produktionen eller gør rent – og uanset deres faglige tilhørsforhold. Det er meget vigtigt, at 

sikkerhedsrepræsentanten gør sig dette klart - og endnu mere vigtigt, hvis sikkerhedsrepræsentanten og 

tillidsrepræsentanten er én og samme person. 
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For det andet kan sikkerhedsrepræsentanten ikke ”væltes” af kollegerne lige som tillidsrepræsentanten. 
Sikkerhedsrepræsentanten sidder valgperioden ud og kan heller ikke selv nedlægge sit hverv med den 
konsekvens, at der skal vælges en ny. Kun hvis sikkerhedsrepræsentanten forlader virksomheden eller er 
fraværende i en længere periode, skal der vælges en ny sikkerhedsrepræsentant. 
Der kan dog altid vælges en ny sikkerhedsrepræsentant, hvis parterne på virksomheden er enige om det. 

Også ansatte på beskyttede værksteder og ansatte i beskæftigelses- og aktiveringsprojekter, produktionsskoler 

o.l. skal være omfattet af en sikkerhedsgruppe (4). 

4. Hvem kan vælges som sikkerhedsrepræsentant? 

Hvem der kan vælges som sikkerhedsrepræsentant, afgøres normalt efter reglerne om valg af 

tillidsrepræsentant på det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. Tillidsmandsreglerne 

indeholder typisk særlige bestemmelser om anciennitet, kvalifikationer mv. Der kan i overenskomster være 

opstillet forskellige krav, der skal opfyldes, for at en person er valgbar. Selv om man har ret til at deltage i 

valget, er dette ikke ensbetydende med, at man også kan vælges. 

At det er tillidsmandsreglerne, der bruges, udelukker ikke, at også uorganiserede ansatte kan vælges til 

sikkerhedsrepræsentant. Det gælder både i virksomheder, hvor der udelukkende er ansat uorganiserede - eller 

ansatte, der ikke er organiseret i den faglige organisation, der har overenskomst - og i de tilfælde, hvor der 

både er ansat organiserede og uorganiserede medarbejdere. 

Brugen af tillidsmandsreglerne indebærer ikke, at der kan stilles krav om, at den valgte skal være medlem af en 

fagforening. 

Den samme person kan varetage hvervet som sikkerhedsrepræsentant og som tillidsrepræsentant, men 

valgene skal foregå særskilt. Man kan således ikke besætte begge funktioner ved ét valg. 

5. Valg af sikkerhedsrepræsentant 

Sikkerhedsrepræsentanten vælges af alle ansatte i den afdeling/arbejdsområde, som sikkerhedsgruppen 

dækker. 

Begrebet “alle ansatte” skal tages bogstaveligt, idet også lærlinge, deltidsansatte, løst ansatte, afløsere, vikarer, 

praktikanter mfl. skal deltage i valget. Ansatte på kontor- og administrationsområdet samt butiksansatte, der er 

beskæftiget mindre end ti timer om ugen, har dog ikke valgret. 

Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere må ikke deltage i valget og er heller ikke valgbare til valget 

som sikkerhedsrepræsentant. 

Valgets resultat skal meddeles arbejdsgiveren. 
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6. Beskyttelse af sikkerhedsrepræsentanten 

Sikkerhedsrepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme 

måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende eller tilsvarende faglige område. 

Sikkerhedsrepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet. 

Reglerne om valg af sikkerhedsrepræsentant, valgbarhed, valgenes gyldighed og sikkerhedsrepræsentantens 

beskyttelse følger de tillidsmandsregler, der er aftalt i overenskomsten på det pågældende område. Derfor skal 

uoverensstemmelser om sikkerhedsrepræsentantens beskyttelse afgøres ved fagretlig behandling. Det samme 

gælder spørgsmål om, hvilke regler der finder anvendelse, samt spørgsmål om brud på eller fortolkning af 

reglerne. 

Valget skal meddeles arbejdsgiveren. Beskyttelsen indtræder fra det tidspunkt, valgets resultat meddeles 

arbejdsgiveren, uanset om funktionen først indtræder senere. 

For organiserede sikkerhedsrepræsentanter skal valget tillige meddeles den faglige organisation. 

7. Valgperiode og fravær 

Sikkerhedsrepræsentanten vælges for to år. Valgperioden kan – efter aftale mellem arbejdsgiveren og de 

ansatte – forlænges til fire år. I begge tilfælde kan sikkerhedsrepræsentanten genvælges. 

Sikkerhedsrepræsentanten kan ikke frasige sig hvervet i valgperioden. Sker det alligevel, har de ansatte ikke ret 

til at vælge en ny sikkerhedsrepræsentant. Der kan dog altid vælges en ny sikkerhedsrepræsentant, hvis 

arbejdsgiveren og de ansatte er enige herom. 

Omvendt ophører hvervet som sikkerhedsrepræsentant, hvis sikkerhedsrepræsentantens arbejdsfunktion i 

virksomheden, afdelingen, på arbejdsområdet eller på skifteholdet ophører. 

Tilsvarende ophører hvervet som sikkerhedsrepræsentant, hvis sikkerhedsrepræsentanten - frivilligt eller 

ufrivilligt - forlader virksomheden. Der er i så fald ret og pligt til at vælge en ny sikkerhedsrepræsentant. 

Der kan også vælges en ny sikkerhedsrepræsentant, hvis den hidtidige sikkerhedsrepræsentant er fraværende 

fra virksomheden på grund af orlov, sygdom e.l., i en sammenhængende periode på mindst fire måneder. Der 

er altså ikke pligt til at vælge en ny sikkerhedsrepræsentant, og hverken arbejdsgiveren eller de ansatte kan 

pålægges en sådan pligt. Det skal afgøres i et samarbejde mellem arbejdsgiveren og de ansatte, om muligheden 

for at vælge en ny sikkerhedsrepræsentant skal benyttes. I så fald kan den nye sikkerhedsrepræsentant vælges 

for den resterende del af valgperioden eller for en ny henholdsvis to eller fire-årig valgperiode. 
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8. Manglende sikkerhedsrepræsentant 

Det er vigtigt, at de ansatte vælger en sikkerhedsrepræsentant for at sikkerheds- og sundhedsarbejdet kan 

fungere optimalt. Tilsvarende er det vigtigt, at de ansatte er motiverede og opfylder deres forpligtelse til at 

deltage. Det gælder ikke mindst ved udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV). APV-kravet træder i kraft 

den 1. januar 2008. Virksomhedens ledelse skal derfor gøre en stor indsats for at få de ansatte til at vælge 

sikkerhedsrepræsentant og dermed deltage i det organiserede i arbejdsmiljøarbejde. 

Hvis det ikke kan lykkes at få valgt en sikkerhedsrepræsentant, fungerer arbejdslederen alene. Det er også 

tilfældet, hvis sikkerhedsrepræsentanten er fraværende på grund af fx sygdom eller ferie. 

9. Hvornår skal der oprettes en sikkerhedsgruppe? 

Der skal oprettes en sikkerhedsgruppe for velafgrænsede afdelinger eller arbejdslederområder, uanset hvilke 

og hvor mange fag der i øvrigt er repræsenteret i området. Der skal dog ikke oprettes sikkerhedsgruppe for 

arbejdsledere, der kun har arbejdsledere under sig. Angående definitionen på en arbejdsleder se afsnittet 

”Arbejdslederen”. 

Sikkerhedsgruppen består som nævnt af arbejdslederen for afdelingen/arbejdsområdet og en 

sikkerhedsrepræsentant, der er valgt blandt og af de ansatte i samme afdeling/arbejdsområde. 

En sikkerhedsgruppe kan imidlertid dække flere afdelinger/arbejdsområder. 

Flere afdelinger/arbejdsområder med mellem en og ni ansatte kan organiseres i en fælles sikkerhedsgruppe 

eller tilsluttes en i forvejen eksisterende gruppe. 

Ansatte, der udelukkende eller hovedsageligt er beskæftiget med kontor- eller administrativt arbejde, kan 

organiseres i en fælles sikkerhedsgruppe, uanset hvor mange ansatte der er. Som eksempel kan nævnes 

kontoret eller telefonsalgsafdelingen i en produktionsvirksomhed. 

Hvis der er flere end 50 ansatte, skal der normalt oprettes flere sikkerhedsgrupper. Arbejdstilsynet vil dog 

normalt acceptere, at en sikkerhedsgruppe repræsenterer op til 100 ansatte, der udfører administrativt 

arbejde, hvis afdelingerne er samlet i samme bygning eller bygningskompleks. 

Virksomheder med geografisk adskilte afdelinger skal normalt oprette en sikkerhedsgruppe i hver afdeling. 

I virksomheder med geografisk adskilte afdelinger med mindre end ti ansatte samt i virksomheder med 

kontorarbejde og administrativt arbejde kan der dog dannes fælles sikkerhedsgrupper for flere geografisk 

adskilte afdelinger. I så fald skal sikkerhedsgruppen have lejlighed til at udføre opsøgende arbejde i fornødent 

omfang. 
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Sikkerhedsgruppen skal normalt gennemføre mindst to årlige besøg i hver afdeling. Det er en god ide at have 

en besøgsbog i afdelingen, hvori sikkerhedsgruppen anfører arten og omfanget af besøget. Herudover skal de 

ansatte altid have adgang til at kontakte sikkerhedsgruppen. 

10. Sikkerhedsgruppe ved hjemmearbejde 

Ansatte, der udfører arbejdet i eget hjem, skal enten være omfattet af en sikkerhedsgruppe i virksomheden 

eller af en sikkerhedsgruppe, der er oprettet specielt for de hjemmearbejdende. 

11. Sikkerhedsgruppe ved holddrift mv. 

Når arbejdet mere regelmæssigt foregår i holddrift, skal der normalt oprettes en sikkerhedsgruppe for hvert 

skiftehold. Arbejdsgiveren og de ansatte har dog mulighed for at organisere arbejdsmiljøarbejdet på 

skifteholdene på en anden måde, hvis det er mere hensigtsmæssigt. Sikkerhedsorganisationen kan således 

tilpasses de former for skifteholdsarbejde, hvor skifteholdene er mere “flydende”, fordi det er forskellige 

ansatte, der møder på de enkelte hold fra gang til gang. Der skal dog oprettes en sikkerhedsgruppe på hvert 

hold, hvis arbejdet er af en særlig farlig karakter. 

De ansatte på skiftehold skal kunne kontakte deres sikkerhedsgruppe i arbejdstiden. Hvis ingen af 

sikkerhedsgruppens medlemmer er til stede, skal de ansatte til enhver tid kunne kontakte en person, der kan 

handle på arbejdsgiverens vegne i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Der skal være skriftlige 

procedurer for, hvordan kontaktmuligheden sikres. 

Ved traditionel holddrift, med to eller tre faste hold, skal der normalt oprettes en sikkerhedsgruppe på alle 

hold, hvor der er mindst ti ansatte, hvis holddriftsperioden strækker sig over mindst seks uger. 

Hvis de ansatte er beskæftiget på forskellige tidspunkter - uden at der er tale om egentlige skiftehold - bør der 

afhængigt af det konkrete behov dannes en sikkerhedsgruppe for hvert arbejdsområde - fx for rengøring - når 

der er mindst ti ansatte på arbejde på samme tidspunkt. 

12. Organisering af sikkerhedsgrupper 

Det er først og fremmest virksomhedens sikkerhedsorganisation, der skal tage stilling til, hvordan 

sikkerhedsarbejdet kan organiseres i den enkelte virksomhed. Det er derfor også sikkerhedsorganisationen, der 

i første omgang skal tage stilling til, om der kan dannes fælles sikkerhedsgrupper, eller om der kan ske 

tilslutning til en eksisterende gruppe. Ved vurderingen skal man tage hensyn til, at arbejdsmiljøarbejdet skal 

fungere så effektivt som muligt. 
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Der skal således lægges vægt på afdelingernes/arbejdsområdernes art og størrelse samt på de fysiske og 

psykiske arbejdsmiljøpåvirkninger, der er i forbindelse med arbejdets udførelse. Der skal også lægges vægt på, 

hvilket arbejde der udføres i den enkelte afdeling, hvis det adskiller sig væsentligt fra det, der i øvrigt foregår i 

virksomheden, samt på karakteren af de fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer. Der er eksempler på, at 

der er oprettet selvstændige sikkerhedsgrupper i afdelinger/arbejdsområder med meget få ansatte, fordi 

arbejdet indebærer en stor risiko. 

Det er en forudsætning, at der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte om organisering i fælles 

sikkerhedsgrupper. Hvis der er enighed i virksomhedens sikkerhedsorganisation, vil Arbejdstilsynet 

almindeligvis ikke gribe ind. 

13. Hvad er sikkerhedsgruppens opgave? 

Sikkerhedsgruppen skal arbejde for at løse de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer på det område, som 

gruppen dækker. Sikkerhedsgruppen skal løbende iagttage sikkerheden og sundheden for at forhindre, at der 

opstår problemer. 

Hvis virksomheden ikke har et sikkerhedsudvalg, skal sikkerhedsgruppen desuden varetage 

sikkerhedsudvalgets funktioner, herunder planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i 

virksomheden. 

Hvis arbejdslederen og sikkerhedsrepræsentanten ikke er til stede samtidig, varetager den tilstedeværende 

sikkerhedsgruppens opgaver. Der skal hurtigst muligt gives meddelelse til arbejdslederen eller 

sikkerhedsrepræsentanten, hvis der er foretaget foranstaltninger i deres fravær. 

14. Planlægning 

Sikkerhedsgruppen skal deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på gruppens område. Det 

indebærer, at sikkerhedsgruppen skal inddrages ved planlægning af:  

 Ændring i arbejdets organisering  

 Udvidelse eller ombygning af afdelingen  

 Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler – herunder indførelse af ny teknologi  

 Indkøb af stoffer og materialer – herunder overvejelser om mulighed for at bruge mindre farlige 

stoffer. 

Når en virksomhed fx skal bygge nye lokaler, skal sikkerhedsgruppen inddrages allerede i projekteringsfasen. På 

den måde kan man undgå, at arbejdsmiljøproblemer, der kunne være forudset og løst i selve byggeriet, skal 

løses på et senere tidspunkt. 

Sikkerhedsgruppen skal inddrages ved sikring af, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler 
samt arbejdet med stoffer og materialer tilpasses den enkelte ansatte. Det er vigtigt, at sikkerhedsgruppen 
inddrages ved planlægningen af den enkelte ansattes arbejdsfunktioner. 
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15. Kontrol 

Sikkerhedsgruppen skal kontrollere, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. 

Herunder skal gruppen kontrollere,  

 at arbejdet, arbejdsprocesser og -metoder er tilrettelagt og bliver udført fuldt forsvarligt  

 at stoffer og materialer kun bruges ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de ansatte 

mod unødige påvirkninger fra støj, støv, stråling og kulde mv.  

 at de ansatte får en effektiv oplæring og instruktion  

 at maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler er indrettet og bruges på en sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 

Sikkerhedsgruppen har normalt ingen opsøgende funktion i forhold til arbejde, som udføres i den ansattes 

hjem, hvis arbejdet kun udføres i begrænset omfang. 

16. Arbejdspladsvurdering  

Formålet med at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) (5) er at sikre:  

 At virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer  

 At virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne. 

Arbejdspladsvurderingens omfang afhænger bl.a. af, hvor kompliceret arbejdsmiljøforholdene er, arbejdets art 

samt virksomhedens størrelse og organisering. 

APV’ens omfang afhænger også af de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer samt arbejdsmetoder og -

processer, som virksomheden bruger. 

Sikkerhedsgruppens medlemmer er nøglepersoner i forhold til arbejdet med arbejdspladsvurderingen. 

Sikkerhedsgruppen skal inddrages i APV-arbejdet på det område, som gruppen dækker - herunder deltage i: 

 Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene  

 Vurdering af arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet  

 Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne  

 Prioritering og opstilling af handlingsplan  

 Gennemførelse og opfølgning af handlingsplan.  
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17. Undersøgelser 

Sikkerhedsgruppen skal deltage i undersøgelser af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader og tilløb hertil samt 

anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Det er vigtigt, at sikkerhedsgruppen inddrages 

allerede ved tilløb til arbejdsulykker, så der kan træffes foranstaltninger, inden skaden sker. Når skaden er sket, 

skal sikkerhedsgruppen søge at sikre, at den samme situation ikke opstår igen. Sikkerhedsgruppen skal i denne 

forbindelse have adgang til alt materiale om arbejdsulykker mv. 

18. Beskyttelse af de ansatte 

Sikkerhedsgruppen skal imødegå risici i forbindelse med de arbejdsmiljøproblemer, der opstår. Hvis risikoen 

ikke kan forhindres på stedet, skal sikkerhedsgruppen indberette problemet til 

arbejdsgiveren/sikkerhedsudvalgets formand. 

Hvis sikkerhedsgruppen bliver opmærksom på forhold, der indebærer en overhængende, betydelig fare for de 

ansattes sikkerhed eller sundhed, skal sikkerhedsgruppen søge at afværge faren og om nødvendigt standse 

arbejdet. 

Hvis sikkerhedsgruppen har standset arbejdet, skal det omgående meddeles til arbejdsgiveren med en 

beskrivelse af årsagen, idet ansvaret for arbejdsmiljøforholdenes lovlighed påhviler arbejdsgiveren. Det er kun i 

disse situationer, at sikkerhedsgruppen kan gå ud over den beslutningskompetence, som gruppen er tillagt af 

arbejdsgiveren. 

Sikkerhedsgruppen skal deltage i alle aktiviteter om beskyttelse af de ansatte. Det indebærer, at 

sikkerhedsgruppen skal inddrages i alt, hvad der vedrører afdelingens/arbejdsområdets arbejdsmiljøarbejde. 

En stor del af denne inddragelse sker i et samarbejde med dem, der deltager i arbejdsmiljøarbejdet på 

virksomheden, og med eksterne arbejdsmiljøaktører. Hvis virksomheden har et sikkerhedsudvalg, skal 

kontakten med eksterne arbejdsmiljøaktører koordineres gennem sikkerhedsudvalget. 

Sikkerhedsgruppen skal påvirke den enkelte ansatte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og 

sundhed. Sikkerhedsgruppen skal i den forbindelse sørge for, at de ansatte bliver orienteret om de 

bestemmelser om arbejdsmiljø, der gælder for deres arbejde. 

19. Samarbejde 

Hvis der er et sikkerhedsudvalg i virksomheden, er sikkerhedsgruppen kontaktled mellem de ansatte og 

sikkerhedsudvalget (6). Sikkerhedsgruppens kontakt til sikkerhedsudvalget er nødvendig og afgørende for, at 

både sikkerhedsgruppen og -udvalget kan løse deres arbejdsopgaver. Sikkerhedsgruppen skal generelt holde 

sikkerhedsudvalget underrettet om arbejdsmiljømæssige forhold på gruppens område og orientere udvalget 

om sit arbejde. 
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Hvis der ikke er et sikkerhedsudvalg i virksomheden, skal sikkerhedsgruppen/grupperne varetage de opgaver, 

der ellers ville høre under sikkerhedsudvalget. Sikkerhedsgruppen skal have adgang til oversigter og rapporter 

over arbejdsulykker i virksomheden - herunder kopi af indsendte ulykkesanmeldelsesblanketter - samt alle 

relevante oplysninger til brug for arbejdspladsvurderingen. 

Sikkerhedsgruppen skal inddrages i samarbejde med eksterne arbejdsmiljørådgivere - herunder 

bedriftssundhedstjenesten. 

Sikkerhedsgruppen kan fremsætte forslag til sikkerhedsudvalget om nye opgaver for arbejdsmiljørådgivere. 

Sikkerhedsgruppen kan ikke selvstændigt rekvirere en arbejdsmiljørådgiver, medmindre det er aftalt på 

arbejdspladsen. 

Gruppen skal desuden:  

 Hjælpe udvalget med at kortlægge arbejdsmiljøet inden for gruppens område  

 Komme med forslag til forbedringer  

 Give forslag til løsninger og prioritere løsningsforslagene  

 Deltage i udvalgets inspektioner af afdelingen  

 Deltage i de sikkerhedsmøder, sikkerhedsudvalget holder med grupperne.  

20. Kontakt mellem sikkerhedsgruppe og ansatte 

De ansatte skal have mulighed for regelmæssig kontakt med deres sikkerhedsgruppe. Hvis en sikkerhedsgruppe 

dækker mange ansatte, der arbejder forskellige steder enten alene eller i små grupper – fx ved hjemmehjælp, 

rengøring, renovation, transport o.l. – må der træffes særlige foranstaltninger, der sikrer en god kontakt. 

Ved skiftehold, overarbejde e.l., hvor sikkerhedsgruppen ikke er til stede, skal det sikres, at de ansatte har 

mulighed for at tilkalde en ansvarlig repræsentant for virksomheden. Det vil sige en person, der kan handle på 

arbejdsgiverens vegne i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. De ansatte skal kende denne mulighed. 

21. Arbejdsmiljøuddannelse 

Arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter skal være tilmeldt en arbejdsmiljøuddannelse senest fire uger 

efter, at de er tiltrådt som henholdsvis arbejdslederrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant i en 

sikkerhedsgruppe (7). Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført senest otte måneder efter de er tiltrådt, 

hvis de pågældende ikke tidligere har gennemført en arbejdsmiljøuddannelse. 
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Hvis en ansat, der har gennemført den 30-timers arbejdsmiljøuddannelse, bliver medlem af en 

sikkerhedsgruppe, der er omfattet af den 37-timers arbejdsmiljøuddannelse, behøver vedkommende ikke at 

gennemføre en ny arbejdsmiljøuddannelse, hvis  

 vedkommende har fungeret i en sikkerhedsgruppe på kontor- og administrationsområdet i mindst et 

halvt år  

 arbejdsgiveren sørger for, at vedkommende får det nødvendige branchekendskab til at kunne indgå i 

sikkerhedsorganisationen. 

 

 

Jens Jensen 
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Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 

At-vejledning GL.6.1. September 2006 

At-vejledningen oplyser om, hvordan virksomhederne skal organisere deres sikkerheds- og sundhedsarbejde. 

Vejledningen informerer om, hvad en sikkerhedsorganisation er, hvornår virksomhederne skal oprette en 

sikkerhedsorganisation, og hvilke virksomheder der skal have en sikkerhedsorganisation. Endelig oplyser 

vejledningen om arbejdsgiverens pligter og rettigheder.  

1. Hvornår skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet organiseres? 

Alle virksomheder med ansatte skal udføre et sikkerheds- og sundhedsarbejde. 

Det er hovedreglen, at en virksomhed skal oprette en sikkerhedsorganisation, når den har ti eller flere ansatte.  

Der gælder særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder - herunder bygge- og anlægsarbejde (1) - 

samt for lastning og losning af skibe.  

Også virksomheder, der ikke skal oprette en sikkerhedsorganisation, skal udføre et sikkerheds- og 

sundhedsarbejde. Det skal ske i et samarbejde mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og de ansatte. 

Det er fra den 1. januar 2008 bl.a. et krav, at der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV). Samarbejdet 

kan formaliseres, ved at tillidsrepræsentanten sammen med arbejdsgiveren eller arbejdslederen tager sig af 

sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 

2. Hvad er en sikkerhedsorganisation? 

En sikkerhedsorganisation opbygges, ved at der for hver afdeling eller hvert arbejdslederområde dannes en 

sikkerhedsgruppe. Er der er flere end 20 ansatte, skal der desuden være et sikkerhedsudvalg. Hvis 

virksomheden er meget stor, kan der være flere sikkerhedsudvalg, og det kan være nødvendigt at koordinere 

arbejdet ved at oprette et hovedsikkerhedsudvalg. 

På små virksomheder kan sikkerhedsorganisationen bestå af en enkelt sikkerhedsgruppe, mens der på store 

virksomheder kan være over 100 sikkerhedsgrupper med flere sikkerhedsudvalg og hovedsikkerhedsudvalg. 

Arbejdsgiveren skal opbygge sikkerhedsorganisationen i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne. De 

ansatte skal vælge en sikkerhedsrepræsentant, der indgår i sikkerhedsgruppen sammen med arbejdslederen. 

Arbejdsgiveren skal sikre, at samarbejdet kan etableres, herunder give de ansatte rimelig tid og lejlighed til at 

vælge sikkerhedsrepræsentant. 

Alle ændringer i sikkerhedsorganisationens struktur skal ske i et samarbejde mellem arbejdsgiveren, eventuelle 

arbejdsledere og de ansatte. 
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Sikkerhedsorganisationen er nærmere beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning om sikkerhedsgruppe og 

sikkerhedsrepræsentanter (2) samt i vejledningen om sikkerhedsudvalg (3).  

Arbejdsgiveren og de ansatte i en virksomhed kan indgå en aftale om at organisere sikkerheds- og 

sundhedsarbejdet på en anden måde, end det er beskrevet i de to vejledninger. Muligheden herfor er nærmere 

beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning om aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (4). 

3. Hvornår er man omfattet af reglerne? 

Bestemmelserne om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde gælder som hovedregel for alt arbejde, 

der udføres for en arbejdsgiver på landjorden, for lastning og losning af skibe samt for værftsarbejde om bord i 

skibe. 

Når man skal vurdere, om der er tale om arbejde for en arbejdsgiver i arbejdsmiljølovens forstand, skal der bl.a. 

lægges vægt på,  

 om arbejdstageren har pligt til at stille sin personlige arbejdskraft til rådighed  

 om arbejdstageren er undergivet instruktionsbeføjelse og kontrol i forbindelse med udførelsen af 

arbejdet  

 om arbejdsgiveren stiller arbejdsrum og nødvendige materialer til rådighed  

 om arbejdsgiveren bærer risikoen for arbejdsresultatet 

Hvis der er tvivl, lægges der en vis vægt på, om arbejdstageren får et vederlag for det udførte arbejde. 

Reglerne om sikkerhedsorganisation gælder også, når arbejdet udføres i den ansattes eget hjem, hvis arbejdet 

foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt. 

Der skal ikke være en sikkerhedsorganisation, når arbejdet udføres 

 i arbejdsgiverens private husholdning  

 af medlemmer af arbejdsgiverens familie, der hører til hans husstand  

 af militære og kan henregnes til egentlig militærtjeneste 

I frivillige organisationer som fx spejder- og idrætsforeninger udføres der normalt ikke arbejde for en 

arbejdsgiver. Der er derfor ikke krav om sikkerhedsorganisation. Hvis der i foreningerne udføres arbejde for en 

arbejdsgiver, skal reglerne om sikkerhedsorganisation følges. Det gælder fx for fodbold- og håndboldklubber 

med professionelle spillere. 

4. Hvilke virksomheder er omfattet? 

Virksomheder med ti eller flere ansatte er omfattet af reglerne om etablering af sikkerhedsorganisation. 
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5. Hvad er en virksomhed? 

En virksomhed kan være ejet af en enkelt person eller af et selskab. En virksomhed er en juridisk enhed med et 

selvstændigt cvr-nummer. Den juridiske enhed består af en eller flere produktionsenheder. Hvordan ens 

virksomhed er registreret, kan ses på Erhvervs- og selskabsstyrelsens hjemmeside www.cvr.dk. 

Et aktieselskab, andelsselskab e.l. betragtes normalt som én virksomhed. Er der tale om en koncern med et 

hovedselskab – fx et holdingselskab – og en række datterselskaber, betragtes selskaberne som enkeltstående 

virksomheder, der hver især skal oprette en sikkerhedsorganisation. 

Produktionsenheder i virksomheder betragtes som en del af virksomheden og skal derfor være omfattet af en 

fælles sikkerhedsorganisation, der dækker alle afdelinger.  

En institution kan være en selvstædig juridisk enhed eller en produktionsenhed under for eksempel en 

kommune eller en statslig styrelse.  

Selvejende institutioner, foreninger, fonde, oplysningsforbund o.l. er selvstændige juridiske enheder og skal 

derfor oprette selvstændige sikkerhedsorganisationer.  

6. Hvem medregnes ved opgørelse af antallet af ansatte? 

Alle ansatte - inkl. deltidsansatte - der ikke er virksomheds- eller arbejdsledere, skal medregnes ved opgørelsen 

af, om der skal etableres en sikkerhedsorganisation. Det gælder dog ikke på kontorer og i butikker, hvor der 

kun skal medregnes ansatte, der er beskæftiget mindst ti timer om ugen. Timetallet beregnes som et 

gennemsnit målt over tre måneder. 

Også vikarer skal medregnes i arbejdsstyrken i den virksomhed, hvor de arbejder som afløsere.  

Ansatte, der både er beskæftiget i udlandet og i hjemmevirksomheden, tæller med som ansatte i 

hjemmevirksomheden. Ansatte, der kun udfører arbejde i udlandet, tæller derimod ikke med, når det drejer sig 

om oprettelse af sikkerhedsorganisation i hjemmevirksomheden.  

I sæsonbetonede virksomheder, som fx visse restauranter og butikker, der kun har åbent i korte perioder af 

året, vil en sikkerhedsorganisation ikke få en rimelig funktionsperiode. Det er derfor praksis, at disse 

virksomheder kun skal oprette en sikkerhedsorganisation, hvis der inden for et år er mindst ti ansatte, der 

samtidig er beskæftiget i virksomheden i mindst tre måneder. 

7. Hvem er arbejdsgiver og arbejdsleder? 

En arbejdsgiver/virksomhedsleder er en person, der leder virksomheden eller deltager i ledelsen - fx den 

administrerende direktør eller lederen af en selvejende institution. 
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Ansatte, som har aktier eller anparter i virksomheden, anses normalt ikke for at være arbejdsgivere - 

medmindre de har arbejdsledende funktioner. 

En arbejdsleder er en ansat, der bruger mindst halvdelen af sin arbejdstid på at lede eller føre tilsyn med 

arbejdet i en virksomhed eller dele heraf på arbejdsgiverens vegne. 

8. Arbejdsgiverens pligter 

Arbejdsgiveren skal organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og skal medvirke til at få arbejdsmiljøarbejdet 

til at fungere.  

Arbejdsgiveren skal sørge for organisering af initiativer, der beskytter de ansattes sikkerhed og sundhed og 

forebygger sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. Arbejdsgiveren skal desuden sikre, at de ansatte bliver 

informeret om risici, samt at de får instruktion og bliver oplært. 

Arbejdsgiveren skal sørge for at etablere, udvikle og vedligeholde samarbejdet om sikkerhed og sundhed og 

dermed give sikkerhedsorganisationen mulighed for at løse sine opgaver på tilfredsstillende måde. 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at virksomhedens øverste ledelse er repræsenteret i sikkerhedsorganisationen, 

herunder at det er en repræsentant for den øverste ledelse, der er formand for sikkerhedsudvalget. 

Arbejdsgiveren skal sikre, at sikkerhedsudvalg og -grupper kan deltage i virksomhedens planlægning, når den 

vedrører deres områder, herunder i den vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene, der efter 

lovgivningen skal finde sted gennem en arbejdspladsvurdering. 

9. Tid og uddannelse til samt betaling for arbejdsmiljøarbejdet 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af sikkerhedsgrupper, sikkerhedsudvalg og den daglige leder af 

sikkerheds- og sundhedsarbejdet får den fornødne tid til rådighed til at varetage de opgaver, de skal udføre i 

relation til arbejdsmiljøarbejdet. Det indebærer bl.a. tid til at deltage ved Arbejdstilsynets besøg på de områder 

af virksomheden, som sikkerhedsgruppen dækker. Tiden skal være rimelig i forhold til virksomhedens art og 

dens arbejdsmiljømæssige niveau. 

Den tid, som medlemmerne af sikkerhedsorganisationen skal have til rådighed, afhænger således af 

afdelingernes, arbejdsområdernes og virksomhedens art og størrelse samt af den risiko, som de ansatte er 

udsat for. 

Arbejdsgiveren skal stille så megen tid til rådighed, at der er reel mulighed for, at sikkerhedsorganisationens 

medlemmer kan varetage deres pligter i det daglige på en sådan måde, at sikkerheds- og sundhedsarbejdet 

fungerer og er effektivt. 
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Arbejdsgiveren vurderer – efter høring af sikkerhedsorganisationen – hvor megen tid der skal stilles til rådighed 

for sikkerhedsorganisationens medlemmer. Spørgsmålet kan forelægges for Arbejdstilsynet til afgørelse, hvis 

der opstår uenighed.  

Arbejdsgiveren skal give sikkerhedsgruppens medlemmer lejlighed til at erhverve sig fornøden viden om eller 

uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Reglerne om uddannelse af sikkerhedsgruppens 

medlemmer fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse (5). 

Arbejdsgiveren skal betale sikkerhedsgruppens udgifter til arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgiveren skal 

endvidere dække tab af indtægt og andre udgifter i forbindelse med deltagelse i arbejdsmiljøuddannelse som 

fx kursusgebyr og rejse- og opholdsudgifter.  

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles de nødvendige midler til rådighed for sikkerheds- og 

sundhedsarbejdet. Det indebærer bl.a., at arbejdsgiveren skal dække sikkerhedsrepræsentantens tab af 

indtægt i forbindelse med udførelse af hvervet som sikkerhedsrepræsentant, herunder deltagelse i møder og 

andre aktiviteter.  

Uoverensstemmelse om, hvornår og i hvilket omfang arbejdsgiveren skal dække udgifter i forbindelse med 

sikkerhedsrepræsentantens aktiviteter, afgøres ved fagretlig behandling. 

10. Henvendelse til særlig sagkyndig 

Arbejdsgiveren kan henvende sig til en særlig sagkyndig for at få bistand til at løse et arbejdsmiljøproblem. Det 

kan fx forekomme, hvis virksomheden arbejder på at opnå et arbejdsmiljøcertifikat. 

Arbejdsgiveren skal henvende sig til en særlig sagkyndig, hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den 

nødvendige sagkundskab. 

Arbejdsgiveren skal - inden han henvender sig til den sagkyndige - høre sikkerhedsudvalget og den/de 

sikkerhedsgruppe(r), som henvendelsen vedrører. 

Arbejdsgiveren skal give den sagkyndige adgang til alle nødvendige oplysninger af betydning for arbejdsmiljøet. 

11. Arbejdsgiverens samspil med sikkerhedsorganisationen 

Arbejdsgiveren har pligt til at gøre sikkerhedsorganisationens medlemmer bekendt med alle oplysninger, der 

har betydning for arbejdsmiljøet inden for sikkerhedsudvalgets og sikkerhedsgruppernes område. 

Det vedrører både påbud og andre afgørelser samt vejledningsmateriale og andre skriftlige oplysninger fra 

Arbejdstilsynet. Også skriftlig information fra arbejdsmiljørådgivere, BST, branchearbejdsmiljørådene og andre 

skal videregives til sikkerhedsorganisationen. 
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Sikkerhedsorganisationen foretager den nærmere afgrænsning af, hvad der er relevant for 

sikkerhedsorganisationen som helhed og for de enkelte sikkerhedsgrupper. Arbejdstilsynet anbefaler, at 

sikkerhedsorganisationen udarbejder retningslinjer for, hvordan og til hvilke grupper den pågældende 

information skal videregives. 

12. Virksomheder uden sikkerhedsorganisation 

I virksomheder, hvor der ikke er krav om oprettelse af en sikkerhedsorganisation, skal arbejdsgiveren sørge for 

at give de ansatte alle nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed. Arbejdsgiveren skal også 

give de ansatte lejlighed til at fremsætte forslag om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 

Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte bliver hørt ved planlægning og indførelse af ny teknologi, 

herunder om konsekvenserne for arbejdsmiljøet ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske 

hjælpemidler. 

Det kan være en god idé at lægge faste rammer for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder, der ikke skal oprette 

sikkerhedsorganisation. Det kan bidrage til, at man naturligt kommer til at tale om og tænke på arbejdsmiljøet. 

13. Samarbejde mellem flere arbejdsgivere og andre på samme arbejdssted 

Reglerne om samarbejde mellem flere arbejdsgivere og andre på samme arbejdssted er et supplement til det 

sikkerhedsarbejde, der skal foregå i den enkelte virksomhed. Bestemmelserne skal være med til at sikre, at alle 

på arbejdspladsen yder det maksimale for arbejdsmiljøet, uanset om man er arbejdsgiver, arbejdsleder eller 

ansat, og uanset hvilken virksomhed man er ansat i. Bestemmelserne omfatter ikke kun 

sikkerhedsorganisationerne, men alle, der er beskæftiget på arbejdsstedet.  

Bestemmelserne om samarbejde mellem flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, 

gælder også for selvstændige uden ansatte. 

Flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle, der er beskæftiget på 

arbejdsstedet, skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle ansatte. Det kan være 

nødvendigt at udarbejde retningslinjer, der kan forhindre, at der opstår misforståelser, og som vil gøre 

sikkerhedsarbejdet mere synligt. Det er formålstjenligt, hvis samarbejdet skal fungere effektivt på alle niveauer. 

Det vil ligeledes være nødvendigt at involvere sikkerhedsorganisationerne i samarbejdet. 

Arbejdsgiverne skal oplyse hinanden om de risici, der er forbundet med de enkelte arbejdsopgaver på 

arbejdsstedet. Reglen skal sikre, at den arbejdsgiver, der ikke udfører arbejdet, kan træffe forholdsregler i 

forhold til egne ansatte, når han har fået oplysning om, hvilke problemer der er. Den enkelte arbejdsgiver har 

pligt til at videregive disse oplysninger til sine ansatte. 
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Alle, ansatte og arbejdsgivere, der arbejder på et arbejdssted, hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre, 

skal både rette sig efter de regler, der gælder for deres eget arbejde, og efter de regler, der er udarbejdet i 

samarbejde mellem de forskellige arbejdsgivere, så det sikres, at alle arbejdsfunktioner på arbejdsstedet kan 

udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Ansatte og arbejdsgivere, der arbejder på en fremmed virksomheds område, skal dels rette sig efter de regler, 

der gælder for det arbejde, de skal udføre, dels skal de rette sig efter de regler for sikkerhed og sundhed, der 

gælder i den virksomhed, hvor de arbejder.  

Jens Jensen 
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Psykisk førstehjælp 

1. Emne og baggrund  

Denne instruks beskriver Arbejdstilsynets praksis ved påbud om psykisk førstehjælp i forbindelse med 
traumatiske hændelser i arbejdet.  
 
En traumatisk hændelse er en hændelse, hvor en person oplever eller er vidne til en hændelse, som fx 
indebærer:  

 Uventet død  
 Alvorlige skader  
 Overhængende fare for dødsfald  
 Alvorlige trusler mod egen eller andres fysiske eller psykiske sikkerhed eller sundhed.  

En person, der oplever en sådan hændelse, betegnes i instruksen som skadelidte, uanset om personen har 
været direkte udsat for hændelsen eller har været vidne til hændelsen.  
 
Instruksen handler om psykisk førstehjælp ved samtlige typer af traumatiske hændelser i arbejdet. Det kan fx 
være forskellige former for arbejdsulykker, såsom voldsepisoder, ulykker inden for bygge- og anlæg og 
personpåkørsler samt redningsarbejde i forbindelse med trafikuheld med lemlæstede trafikanter og 
hjemmehjælperes fund af døde personer under udførelsen af deres arbejde.  
 
Psykisk førstehjælp består af handlinger, der både viser, at de ansatte ikke er overladt til sig selv, og kan hjælpe 
til en første bearbejdning af de ubehagelige oplevelser. Handlingerne er en opsøgende indsats, hvor hjælperen 
fx:  

 Skaber ro omkring den skadelidte, tager styringen og bevarer overblikket.  
 Lytter nærværende, roligt og tålmodigt til skadelidtes fortællinger om oplevelserne.  
 Søger at imødegå skadelidtes selvbebrejdelser.  
 Sørger for, at skadelidte ikke kører alene hjem i chokeret eller omtåget tilstand.  
 Underretter skadelidtes pårørende om hændelsen.  
 Aftaler forløbet de kommende dage og uger med skadelidte.  

Instruksens emne er påbud om psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet. 
Instruksen handler ikke om påbud om virksomhedens forebyggelse af risikoen for traumatiske hændelser i 
arbejdet. Disse påbud følger sædvanlig praksis for de pågældende typer risici, fx risiko for voldsepisoder eller 
andre typer arbejdsulykker.  
 
Instruksen handler heller ikke om påbud om foranstaltninger vedrørende fysisk førstehjælp.  
Instruksen beskriver følgende to situationer:  
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Situation A: Særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet 

I denne situation er der en særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet, og virksomheden har ikke truffet 
nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp.  

Situation B: Konkret traumatisk hændelse i arbejdet 

I denne situation har en konkret traumatisk hændelse i arbejdet været så voldsom, at stærke reaktioner kan 

forventes, og tilsynet finder sted inden for ét døgn efter hændelsen, eller ansatte er på besøgstidspunktet 

stærkt påvirkede af en traumatisk hændelse i arbejdet. Her behøver tilsynet ikke at finde sted inden for et døgn 

efter hændelsen. Virksomheden har ikke iværksat nødvendig psykisk førstehjælp.  

2. Instruks 

2.1. Situation A: Særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet 

2.1.1. Hvornår skal du reagere? 

Du skal give påbud om psykisk førstehjælp, når følgende to betingelser er opfyldt: 

1. Der er en særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet.  
2. Virksomheden har ikke truffet nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp.  

Ad 1. Særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet  
Der er altid tale om en konkret vurdering, når du skal vurdere, om der er en særlig risiko for traumatiske 
hændelser i arbejdet. Når du skal vurdere, om der er en særlig risiko, skal du foretage en samlet vurdering af:  

 I hvilke situationer de ansatte udsættes for risiko for traumatiske hændelser  
 Hvor stor sandsynligheden er for, at der sker en traumatisk hændelse  
 Den konkrete forebyggelse af risikoen for, at der sker en traumatisk hændelse.  

En sådan samlet vurdering vil typisk ske på baggrund af de oplysninger, du har fået, og de forhold, du via egne 

iagttagelser har konstateret på tilsynsbesøg.  
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a. Situationer med risiko for traumatiske hændelser  
Når du skal vurdere, i hvilke situationer de ansatte udsættes for en risiko for traumatiske hændelser, kan du 
lægge vægt på:  

 Om arbejdet indebærer en særlig risiko for, at ansatte udsættes for alvorlige voldsepisoder fx i 
forbindelse med administration af eftertragtede værdier, kontrol- og magtfunktioner og arbejde med 
potentielt udadreagerende eller voldsomme personer. I øvrigt kan der ses på, om klienter, kunder mv. 
er kendt for at bære våben mv.  

 Om arbejdet falder inden for beskrivelsen i bilag 1: ”Liste over særligt farligt arbejde” i Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde. Udfører virksomhedens 
ansatte arbejde, som er omfattet af bilag 1, fx arbejde i højder over 5 meter, arbejde i udgravninger 
eller arbejde i brønde, så kan der være tale om en særlig risiko for alvorlige ulykker i arbejdet.  

 Om arbejdet indebærer en særlig risiko for, at de ansatte bliver direkte involveret i andre alvorlige 
ulykkesepisoder, hvor der sker dødsulykker og ulykker med synlig, omfattende skade af legemet, fx i 
forbindelse med arbejde, der indebærer:  
- Fare for påkørsel på offentlig vej, fx i forbindelse med vejarbejde eller redningsarbejde, hvor 
opmærksomheden ikke er rettet mod trafikken  
- Fare ved færdsel i nærheden af store kørende maskiner, herunder landbrugs- og 
entreprenørmaskiner  
- Fare for kontakt med højspænding  
- Fare for eksplosion eller brand  
- Fare for drukning eller kvælning  

 Om arbejdet i øvrigt indebærer en kendt, høj risiko for, at ansatte bliver vidne til pludselig død eller 
lemlæstelse. Det kan fx være tilfældet for reddere, skadestuepersonale, ved visse politiopgaver og for 
lokoførere, der kører på strækninger, hvor der ofte er personpåkørsler.  

Arbejde, hvor der er risiko for andre typer af traumatiske hændelser, kan være omfattet af situation A, hvis du 
vurderer, at der er en særlig risiko for traumatiske hændelser.  
 
b. Sandsynligheden for, at der sker traumatiske hændelser  
Hvis sandsynligheden for, at de ansatte udsættes for en traumatisk hændelse, er meget lille, vil der ikke være 
tale om en særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet.  
 
c. Forebyggelse af den særlige risiko for traumatiske hændelser  
Selv om der er tale om arbejde, hvor der kan være en særlig risiko for traumatiske hændelser, herunder 
arbejde af særlig farlig karakter, kan den primære risiko for traumatiske hændelser være forebygget, så du 
vurderer, at der ikke er tale om en særlig risiko for traumatiske hændelser. I de situationer er der ikke grundlag 
for at give et påbud om psykisk førstehjælp.  
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Eksempler på situationer, hvor forebyggelsen kan have reduceret risikoen, så der ikke længere er tale om en 
særlig risiko:  

 Hvis man i en butik eller i offentlige transportmidler indfører kontantløse betalingssystemer, hvor 
ansatte ikke har adgang til kontanter.  

 Når en pædagogisk indsats i en døgninstitution har resulteret i, at der over et par år ikke har været 
alvorlige voldsepisoder.  

 Når en bygge- og anlægsvirksomhed med et højt forebyggelsesniveau over et par år har forhindret 
alvorlige ulykker, fx ved brug af sikre arbejdsgange, herunder effektive sikringer mod nedstyrtning 
kombineret med god planlægning og udmeldinger fra ledelsen om, at sikkerhed går forud for 
overholdelse af tidsplaner. Det kan fx være tilfældet, når risikoen for alvorlig tilskadekomst er 
imødegået, eller når risikoen er fjernet effektivt med kollektive foranstaltninger, og der derfor ikke kan 
opstå risiko for alvorlig tilskadekomst. Det kan ligeledes være tilfældet, hvis de ansatte bruger og er 
tilstrækkeligt instrueret i brugen af de nødvendige værnemidler, arbejdsmetoder og andre 
foranstaltninger, der kræver en aktiv handling fra de ansatte for at undgå risikoen for tilskadekomst. 
Det gælder fx, hvor der anvendes faldsikringsudstyr, og hvor der kan være risiko for at ramme noget 
ved et fald, hvis udstyret anvendes forkert, eller hvis kollegaerne ikke er oplært og instrueret i 
redningsproceduren, hvis en ansat falder ned og hænger i sikkerhedslinen. Det samme kan fx gøre sig 
gældende, hvis der ved udgravninger udføres arbejde, hvor der er spunset, og hvor der er gravet med 
tilstrækkeligt anlæg, så det ikke medfører fare for jordskred, og at en risiko for, at en eller flere af de 
beskæftigede kan blive begravet under jord hermed er imødegået.  

Vær opmærksom på, at ansatte i en bygge- og anlægsvirksomhed kan blive udsat for traumatiske hændelser, 
selvom virksomhedens egen forebyggelse af alvorlige ulykker er effektiv, fx når ansatte arbejder på 
byggepladser med andre virksomheder, og de under dette arbejde bliver vidne til alvorlige ulykker, som er en 
konsekvens af andre virksomheders mangelfulde ulykkesforebyggelse. I sådanne tilfælde kan der ikke reageres 
med påbud over for virksomheden, men der kan reageres med strakspåbud, hvis der har været en konkret 
hændelse – se situation B.  
 
Vær også opmærksom på, at der er arbejde, hvor det ikke kan lade sig gøre for virksomheden at forebygge den 
særlige risiko for traumatiske hændelser. Det gælder for nogle af de typer af arbejde, hvor risikoen for 
traumatiske hændelser er et grundvilkår i arbejdet. Det kan være tilfældet for ansatte, der bliver vidne til 
pludselig død eller lemlæstelse, fx reddere, skadestuepersonale, visse ansatte hos politiet og lokoførere, der 
kører på strækninger, hvor der ofte er personpåkørsler. I disse tilfælde skal du begrunde påbuddet med, at den 
særlige risiko for traumatiske hændelser er et grundvilkår i arbejdet, som det ikke er muligt at forebygge, og at 
virksomheden derfor skal træffe nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp.  
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Ad 2. Har virksomheden truffet nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp?  
Når du skal vurdere, om der er truffet de nødvendige foranstaltninger i virksomheden vedrørende psykisk 
førstehjælp, skal du lægge vægt på:  
 
a. Om indholdet i psykisk førstehjælp er fastlagt  
Dette vurderer du ud fra, om repræsentanter for ledelsen som minimum mundtligt kan redegøre for, hvilke 
handlinger de ansatte kan forvente, at der gennemføres i virksomheden efter en traumatisk hændelse.  
 
b. Om der er udpeget personer, der skal stå for psykisk førstehjælp  
Der kan både udpeges ansatte og ledelsesrepræsentanter til at stå for psykisk førstehjælp. Det er ikke 
tilstrækkeligt, at virksomheden træffer aftale med eksterne om, at de står for den psykiske førstehjælp. 

Brug af eksterne til at stå for en del af den psykiske førstehjælp  
Hvis det ikke kan lade sig gøre for virksomheden at have tilstrækkeligt antal interne personer, der kan stå for 
den psykiske førstehjælp, fx fordi der er tale om skiftende eller midlertidige arbejdssteder, kan virksomheden 
træffe aftale med eksterne om, at disse står for en del af den psykiske førstehjælp. Det er en forudsætning, at 
de eksterne kan være hurtigt fremme til skadelidte. Selvom virksomheden har truffet aftale med eksterne om 
psykisk førstehjælp, skal virksomheden have udpeget interne personer, der er kvalificerede til at stå for den 
psykiske førstehjælp. De udpegede personer fra virksomheden skal, fx over telefon, kunne tage den første 
støttende snak med skadelidte, herunder orientere om, at der straks vil blive taget kontakt med en ekstern 
person, der bliver sendt ud til skadelidte med henblik på at give skadelidte videre psykisk førstehjælp.  
 
I dette tilfælde skal du vurdere følgende:  

 Har virksomheden indgået aftale med eksterne om, at de står for en del af den psykiske førstehjælp?  
 Vil en ekstern hjælper på kort tid kunne være fremme ved den skadelidte med henblik på at yde 

psykisk førstehjælp?  
 Har virksomheden herudover udpeget personer i virksomheden, der kan give psykisk førstehjælp, og 

som kan kontaktes fx telefonisk, hvis ansatte bliver udsat for en traumatisk hændelse? Disse personer 
skal stå for den første del af den psykiske førstehjælp, indtil den eksterne hjælper kan tage over.  

Ved henvisning til afsnit 6.1.1. i At-vejledning om voldsrisiko  
Det fremgår af afsnit 6.1.1. i At-vejledning D.4.3 Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse, at hjælperen 
kan være en person fra virksomheden eller en ekstern person.  

Hvis du i påbuddets vejledende tekst til virksomheden henviser til afsnit 6.1.1. i At-vejledningen, skal du derfor 
præcisere, at der skal være udpeget en person i virksomheden, selvom virksomheden har truffet aftale med 
eksterne om, at eksterne står for en del af førstehjælpen. Den udpegede person i virksomheden skal kunne 
kontaktes af skadelidte, og skal pr. telefon eller lignende kunne stå for den psykiske førstehjælp, indtil en 
ekstern hjælper kan tage over.  
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c. Om disse personer har fået den fornødne oplæring, så de kan stå for psykisk førstehjælp  
Om de udpegede personer er fornødent oplært, kan du vurdere ud fra:  

 Om personerne mundtligt kan redegøre for deres ansvar og opgaver i forhold til at iværksætte og 
gennemføre psykisk førstehjælp, jf. de i afsnit 1 nævnte handlinger.  

 Om personerne selv vurderer, at de har de nødvendige kompetencer til at gennemføre psykisk 
førstehjælp. Hvis personerne tidligere har gennemført psykisk førstehjælp i virksomheden, kan 
vurderingen bl.a. tage udgangspunkt i konkrete oplevelser med at igangsætte og gennemføre 
førstehjælpen.  

 Om ledelse, ansatte eller arbejdsmiljøorganisation vurderer, at de udpegede personer har de 
nødvendige kompetencer til at gennemføre psykisk førstehjælp. Ved aftale med eksterne: Om ledelse, 
ansatte eller arbejdsmiljøorganisation vurderer, at de eksterne har de nødvendige kompetencer til at 
stå for psykisk førstehjælp. Hvis der har været traumatiske hændelser på virksomheden, kan 
vurderingen bl.a. tage udgangspunkt i konkrete oplevelser med iværksættelse og gennemførelse af den 
psykiske førstehjælp.  

d. Om disse personer udgør et tilstrækkeligt antal  
Dette vurderer du ud fra arbejdets art og virksomhedens størrelse, fx om der er tale om arbejde på faste eller 
skiftende arbejdssteder, herunder om der er risiko for traumatiske hændelser over et større geografisk 
område. Skiftende arbejdssteder og geografiske afstande kan have betydning for, hvor mange personer 
arbejdsgiveren skal have udpeget til at stå for psykisk førstehjælp, da førstehjælpen skal kunne iværksættes 
umiddelbart efter, at den traumatiske hændelse har fundet sted. Det skal således umiddelbart efter hændelsen 
være muligt for skadelidte at komme i kontakt med de personer, der er udpeget til at stå for psykisk 
førstehjælp, og de udpegede personer skal på kort tid kunne nå frem til de skadelidte for at iværksætte 
førstehjælpen.  
 
Som nævnt under punkt b kan virksomheden træffe aftale med eksterne om, at eksterne står for en del af den 
psykiske førstehjælp. I disse tilfælde skal virksomheden fortsat have udpeget tilstrækkelige personer i 
virksomheden, der over telefon el. lign. kan stå for den psykiske førstehjælp, indtil den eksterne kan tage over, 
men de udpegede personer i virksomheden skal ikke selv kunne nå frem til skadelidte på kort tid.  
 
e. Om disse personer råder over passende materiel  
Ved skiftende arbejdssteder kan du fx vurdere ud fra, om der er egnede transportmidler, så personerne er i 
stand til at nå frem til skadelidte på kort tid, med mindre der er indgået aftale med eksterne. Der kan også 
være brug for særligt kommunikationsudstyr, fx mobiltelefon, så skadelidte kan komme i kontakt med de 
udpegede personer.  
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f. Om de ansatte i virksomheden er underrettet om indholdet af de nævnte foranstaltninger  
Dette vurderer du ud fra, om de ansatte som minimum kan redegøre for:  

 Hvilke handlinger, de kan forvente, der iværksættes efter en traumatisk hændelse.  
 Hvilke personer der er udpeget til at stå for førstehjælpen.  
 Hvordan de ansatte kommer i kontakt med disse personer.  

De ansatte skal ikke være i stand til at stå for psykisk førstehjælp. Det gælder udelukkende de personer, der er 
udpeget til det.  
 
Ved arbejde på skiftende og midlertidige arbejdssteder er det særligt vigtigt, at de ansatte ved, hvem af de 
udpegede personer, de skal kontakte efter en traumatisk hændelse.  
 
Du kan give påbud, når du vurderer, at der er en særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet, der ikke er 
tilstrækkeligt forebygget, og et eller flere af punkterne a-f ikke er opfyldt.  
 
Såfremt virksomheden (ledelse, ansatte eller arbejdsmiljøorganisation) har tilkendegivet, at der ikke i 
virksomheden er den fornødne viden om psykisk førstehjælp, og virksomheden ikke har indhentet ekstern 
sagkyndig bistand, medtager du disse oplysninger i begrundelsen for påbuddet.  
 
2.1.2. Hvordan skal du reagere?  
Hvis du vurderer, at der er en særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet, og virksomheden ikke har 
truffet nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp, skal du give påbud om at træffe 
foranstaltninger om psykisk førstehjælp.  
 
Når du opretter påbuddet på besøget i ATIS, skal AMP-titlen i påbuddet være: ”Påbud om at træffe nødvendige 
foranstaltninger vedr. psykisk førstehjælp ved risiko for traumatiske hændelser”. Der er en kvalitetssikret 
skabelon i ATIS til denne type påbud.  
 
Vær opmærksom på:  

 At der ikke kan stilles yderligere krav til opfølgning i forhold til skadelidte efter traumatiske hændelser, 
heller ikke til opfølgning i form af debriefing og krisehjælp.  

 At krav om, at virksomheden skal forebygge selve risikoen for traumatiske hændelser i arbejdet, skal 
stilles i et selvstændigt påbud, fx i form af påbud, strakspåbud eller forbud.  

 At virksomheden kan efterkomme et påbud om psykisk førstehjælp ved at forebygge selve risikoen for 
traumatiske hændelser, så der ikke længere forekommer en særlig risiko.  
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2.1.3. Hvilke hjemler skal du bruge?  

 § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere 
ændringer.  

 § 23, stk. 1, nr. 2, og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse med senere 
ændringer:  

Ordlyden af bestemmelserne i § 23 er som følger:  

 § 23, stk. 1, nr. 2. ”Arbejdsgiveren skal sørge for, at der træffes de nødvendige foranstaltninger i 
virksomheden vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte under 
hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse. Om nødvendigt skal virksomheden indhente 
ekstern sagkyndig bistand”.  
 
Her betyder førstehjælp både fysisk og psykisk førstehjælp.  

 § 23, stk. 2. ”Arbejdsgiveren udpeger de personer, der skal varetage iværksættelsen af 
foranstaltningerne og planerne efter stk. 1, nr. 2, og nr. 3, og de skal være fornødent oplært, udgøre et 
tilstrækkeligt antal, samt råde over passende materiel under hensyntagen til arbejdets art og 
virksomhedens størrelse. De ansatte i virksomheden skal underrettes om indholdet af de nævnte 
foranstaltninger og planer”.  

2.2. Situation B: Konkret traumatisk hændelse i arbejdet 

2.2.1. Hvornår skal du reagere? 

Du skal give strakspåbud, når følgende to betingelser er opfyldt:  

1. En konkret traumatisk hændelse i arbejdet har været så voldsom, at stærke reaktioner kan forventes, 
og tilsynet finder sted inden for ét døgn efter hændelsen, eller ansatte er på besøgstidspunktet stærkt 
påvirkede af en traumatisk hændelse i arbejdet. Her behøver tilsynet ikke at finde sted inden for et 
døgn efter hændelsen. Vær opmærksom på, at hændelsen også kan bestå i, at de ansatte har været 
vidne til, at ansatte fra en anden virksomhed, fx på en bygge- eller anlægsplads, har været udsat for en 
alvorlig ulykke.  

2. Virksomheden har ikke iværksat nødvendig psykisk førstehjælp for alle ansatte, der har været udsat for 
den traumatiske hændelse, enten direkte eller som vidner.  
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Ad 1.  
Du skal enten have oplysninger om:  

 At hændelsen var så voldsom, at stærke reaktioner kan forventes. Det kan fx være tilfældet ved 
uventet dødsfald, alvorlig legemsbeskadigelse, alvorlige overfald eller alvorlige trusler (gælder kun, hvis 
besøget finder sted inden for ét døgn efter hændelsen), eller  

 At ansatte på besøgstidspunktet er stærkt påvirkede af den traumatiske hændelse, uanset hvor 
voldsom den traumatiske hændelse har været, og uanset hvornår tilsynet finder sted.  

Ad 2.  
Når du skal vurdere, om virksomheden har iværksat nødvendig psykisk førstehjælp, skal du lægge vægt på:  

 Om der har været en opsøgende indsats over for skadelidte med henblik på at tilbyde psykisk 
førstehjælp.  

 Om der er iværksat handlinger, der viser, at de ansatte ikke er overladt til sig selv. Handlingerne kan fx 
være at:  
- Skabe ro omkring den skadelidte, tage styringen og bevare overblikket.  
- Lytte nærværende, roligt og tålmodigt til skadelidtes fortællinger om oplevelserne.  
- Sørge for at imødegå skadelidtes selvbebrejdelser  
- Sørge for, at skadelidte ikke kører alene hjem i chokeret eller omtåget tilstand.  
- Underrette skadelidtes pårørende om hændelsen.  
- Aftale forløbet de kommende dage og uger med skadelidte.  

Arbejdstilsynet anser foranstaltningerne som tilstrækkelige, hvis virksomheden har opsøgt og tilbudt skadelidte 
relevant psykisk førstehjælp, men skadelidte ikke har ønsket at gøre brug af tilbuddet. Det er en god idé at 
vejlede virksomheden om, hvordan en sådan situation kan gribes an, da det ikke er tilrådeligt at overlade 
mennesker i krise til sig selv, idet de kan være ude af stand til at mærke, hvad de har brug for.  
 
2.2.2. Hvordan skal du reagere?  
Du skal reagere med strakspåbud, når de to betingelser i situation B er opfyldt.  
 
Når du opretter strakspåbuddet på besøget i ATIS, skal AMP-titlen i påbuddet være: ”Strakspåbud om at 
iværksætte nødvendig psykisk førstehjælp efter en traumatisk hændelse”. Der er en kvalitetssikret skabelon i 
ATIS til denne type afgørelse. Husk at udfylde ”navn på ulykke mv.” og ”indsæt dato”, som er datoen for 
ulykken.  
 
Den faglige vurdering, som knytter sig til det at afgive strakspåbud, er, at effekten eller dele af effekten af 
førstehjælpen vil gå tabt, hvis det ikke gives umiddelbart efter, at Arbejdstilsynet har konstateret, at der er 
behov for at iværksætte psykisk førstehjælp. 
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Vær opmærksom på:  

 At der ikke kan stilles yderligere krav til opfølgning i forhold til skadelidte efter traumatiske hændelser, 
heller ikke til opfølgning i form af debriefing og krisehjælp.  

 At du i de situationer, hvor det er relevant, også skal stille krav om, at virksomheden skal forebygge 
risikoen for traumatiske hændelser i arbejdet. Dette krav skal du stille i en selvstændig afgørelse, fx i 
form af påbud, strakspåbud eller forbud.  

 At du i de situationer, hvor det er relevant, også skal give påbud om, at virksomheden skal træffe 
nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp, jf. situation A.  

Hvis der ikke er grundlag for at afgive et strakspåbud om psykisk førstehjælp, skal du vurdere, om der er 
grundlag for at give et påbud om psykisk førstehjælp, jf. situation A.  
 
2.2.3. Hvilke hjemler skal du bruge?  

 § 77, stk.1, i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere 
ændringer.  

 § 23, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse med senere 
ændringer.  
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Arbejdspåvirkninger 

Ergonomiske arbejdspåvirkninger 

 
Ved at planlægge arbejdet rigtigt kan man minimere risikoen for rygskader og andre skader på muskler og 
knogler bl.a. ved undgå tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. 
 
Planlægning handler især om tre forhold: 

 Arbejdsstedet skal indrettes, så det passer til den enkelte medarbejder. 
 

 Maskiner og arbejdsredskaber skal passe til både arbejdet og den person, der skal udføre arbejdet. 
 

 Anvend ergonomisk udformede redskaber, værktøj og tekniske hjælpemidler. Det øger sikkerheden og 
mindsker skaderne. Se mere på www.bygergo.dk. 

 
Rygskader og andre skader på muskler, led og knogler kaldes under ét for skader på bevægeapparatet. 
 
Risiko for rygskader og andre skader på bevægeapparatet 
Tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og ensidigt belastende arbejde er de hyppigste årsager til rygskader og 
andre skader på bevægeapparatet. Det viser statistikken over anmeldelser til Arbejdstilsynet. 
 
Tunge løft 
Tunge løft kan medføre nedslidning og besvær i muskler, sener og led - særligt i ryggen. Skub eller træk kan 
give de samme gener. Især pludselige eller store belastninger kan også give akutte skader. 
 
Dårlige arbejdsstillinger 
Dårlige arbejdsstillinger og forkerte bevægelser kan føre til myoser, 
slidgigt og andre problemer i muskler, sener og led. 
 
Myoser og infiltrationer i nakke og skuldre opstår ofte ved arbejde, hvor armene er over skulderhøjde, ved 
statisk arbejde eller hvor nakken er bøjet fremad i lang tid. 
 
Gulvlæggere, brolæggere og andre, som arbejder meget på knæ, har større risiko for at få slidgigt end andre. At 
stå eller sidde stille i den samme arbejdsstilling belaster kredsløbet, og man risikerer, at der ophobes væske i 
benene. 
 
Ensidigt gentaget arbejde 
Ensartede bevægelser, som bliver gentaget ofte i løbet af dagen, øger risikoen for skader. 
 
Seneskedebetændelse og lidelser i skulder, albue og håndled er typiske følger af arbejde med gentagne og 
hurtige bevægelser, eller hvor der er anvendt stor kraft. 
Konsekvensen kan også blive en kronisk lidelse - fx i form af forhøjet blodtryk. 
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Tungt arbejde 
Tungt arbejde kan give akutte skader og slidgigt i kroppens led. 
Hofter og knæ er særligt udsatte, hvis man i fl ere år har haft tungt arbejde. 
 
Overbelastning af muskler, led og knogler viser sig først ved, at man bliver træt og øm i kroppen og får smerter, 
som aftager, når man holder pause. 
 
Hvis pausen ikke er lang nok, bliver generne mere konstante, og det bliver vanskeligere at klare arbejdet. Det 
kræver behandling hos læge eller fysioterapeut. 
 
På sigt er der risiko for kroniske skader og nedslidning. Ofte er det først ret sent, at man kan se egentlige 
forandringer på røntgenbilleder eller scanninger. 
 
Ydre faktorer som kulde, træk og vibrationer virker ofte forstærkende på de nævnte påvirkninger. 

Skub og træk 

Brug af transportvogn, trillebør og murstenskærre gør det lettere at flytte rundt med værktøj og materialer. 
Men skub og træk, hvor hele kroppen bliver brugt, kan kræve stor fysisk anstrengelse. Især ved stigninger, 
ujævnt terræn, snævre pladsforhold eller ved gentagne stop/ igangsætninger og lignende. 
 
Dårlig vedligeholdelse af nav og hjul er med til at øge modstanden. 
 
Din krop kan blive udsat for pludselig belastning, når du kører over en kantsten, ved påkørsel eller uventet 
kraftig opbremsning. 
 
Dårligt udsyn, glat underlag eller udskridning øger risikoen for pludselige store belastninger. 
 
Brug en kran eller et selvkørende hjælpemiddel, hvis stigningen er for stor, eller hvis underlaget er for ujævnt 
eller for fedtet. 
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Skub så vidt muligt i stedet for at trække, og forsøg også på anden måde at reducere belastningen mest muligt. 
Sørg fx for at vælge den mest egnede transportvogn og sikre dig, at den er ordentligt vedligeholdt, velsmurt, 
letløbende og renholdt. 
 
Underlaget skal være jævnt og plant at bevæge sig på, der må ikke stå ting i vejen, der skal være god belysning, 
og der må ikke være huller. Undgå også niveauspring eller andre forhindringer. 
 
Der skal være plads nok til at kunne dreje og manøvrere. 

Løft og bæring 

Løft betyder at håndtere en genstand, så den helt eller delvist slipper underlaget. At bære betyder at gå mere 
end to meter med engenstand, som man løfter. Manuelt løft betyder, at en eller flere personer løfter/bærer en 
genstand. 
 
Løft kan være belastende, selv om genstanden ikke vejer ret meget. 
Selv lette byrder indebærer en risiko for skader. Vær særlig opmærksom ved løft: 
 
● Under knæhøjde. 
● Over skulderhøjde. 
● Fra siden. 
● Med én hånd. 
● Under snævre pladsforhold. 
● På ujævnt og glat underlag. 
● På stiger og trapper. 
 
Forsøg derfor altid at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved håndtering af byrder i stedet for at løfte og 
bære dem. 
 
Kan dette ikke lade sig gøre, så skal byrden løftes og bæres så tæt på kroppen som muligt. Sørg for at få et godt 
greb om byrden med begge hænder. Vælg også en god arbejdsstilling at løfte i og sørg for at have et godt 
udsyn og et sikkert underlag. 
 

 

 

 

 

 

 
Tilbage til indhold 



 
 
 
  
  

422 
V. 1.4 

Vurdering af løft 

Der er flere forhold, der påvirker, hvor meget ryggen bliver belastet ved løft og bæring. 
 
Hvorvidt et løft betragtes som tungt og dermed sundhedsskadeligt, afhænger i første omgang af en vurdering 
af byrdens vægt og rækkeafstand. 
 
Den røde, gule og grønne vurderingsmodel på tegningen (løfteskemaet) viser vægtgrænser for 2 forskellige 
rækkeafstande. Løft tæt på kroppen er i praksis sjældent muligt, medmindre der fx anvendes bæreseler, og 
derfor indgår dette ikke i vurderingsskemaet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grønt område: 
Foretages løftet i vurderingsskemaets grønne område, vil løftet som udgangspunkt ikke blive betragtet som 
sundhedsskadeligt. 
 
Rødt område: 
Omvendt vil et løft der ligger i vurderingsskemaets røde område, altid blive betragtet som værende 
sundhedsskadeligt, og kan indebære akut fare for rygskade. Der skal derfor straks træffes foranstaltninger for 
at imødegå risikoen. 
 
Gult område: 
Løft som ligger i det gule område, kan også være sundhedsskadelig, hvis andre faktorer ud over vægt og 
rækkeafstand er forværrende for løftet. 
 
Løft i det gule område skal derfor altid undersøges yderligere. 
I første omgang, skal det undersøges om følgende forværrende faktorer er tilstede: 
● Foroverbøjning af ryggen. 
● Vrid eller asymmetrisk belastning af ryggen. 
● Løftede arme. 
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Hvis der ikke er mindst en af ovenstående forværrende faktorer til stede ved løftet, vil løftet normalt ikke 
betragtes som sundhedsskadeligt. 
 
Hvis mindst en af ovenstående forværrende faktorer er til stede, skal løftefrekvens og varighed af løftet også 
medtages i vurderingen. 
 
Denne vurdering foretages efter nedenstående tabel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis frekvens og varighed ligger i dette område, vil løft i løfteskemaets gule område normalt ikke 
betragtes som sundhedsskadeligt. 
 

 
Hvis frekvens og varighed ligger i dette område, vil løft der ligger i løfteskemaets øverste 1/3 del 
af det gule område være problematiske, og Arbejdstilsynet kan give påbud efter en konkret 
vurdering. 

 
Hvis frekvens og varighed ligger i dette område, vil løft der ligger i løfteskemaets øverste ½ del af 
det gule område være problematiske, og Arbejdstilsynet kan give påbud efter en konkret 
vurdering. 

 
Hvis frekvens og varighed ligger i dette område, vil løft der ligger i løfteskemaets øverste 2/3 del 
af det gule område være problematiske, og Arbejdstilsynet kan give påbud efter en konkret 
vurdering. 

 
Hvis frekvens og varighed ligger i dette område, vil løft der ligger i løfteskemaets gule område 
være problematiske, og Arbejdstilsynet kan give påbud efter en konkret vurdering. 
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Bæring 

Musklerne er spændte hele tiden, når du løfter eller bærer en genstand i lang tid. Musklerne bliver derfor 
relativt hurtigt trætte. Går du samtidig, bliver ryggen både skævt belastet og vredet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byrdens størrelse og form må ikke genere dit udsyn og din kropsholdning, når du bærer, så du risikerer at støde 
ind i noget. Hvis du snubler, glider eller støder imod noget, mens du bærer, udsættes din krop for en stor 
belastning. 
 
Gentagne småskader øger risikoen for nedslidning på længere sigt. Undgå at bære andet end mindre stykker 
værktøj op ad stiger og trapper, da der er øget risiko for akutte skader og faldulykker. 
 
Hvis ikke det er muligt at anvende egnede tekniske hjælpemidler til at transportere byrder vandret eller lodret, 
skal der ved bæring tages hensyn til følgende: 
 
● Byrdevægten må ikke overstige ca. 20 kg, og transportvejen må ikke være mere end ca. 20 m. Samtidigt skal 
byrden holdes symmetrisk og tæt til kroppen. 
 
● Et trappetrin sidestilles med en meter. Er byrdens tyngdepunkt i underarmsafstand eller i 3/4 arms afstand, 
nedsættes den maksimale byrdevægt til henholdsvis 12 og 6 kg. 

Forebyggelse af skader som følge af løft og bæring 

Planlægning, indretning af arbejdsstedet og brug af tekniske hjælpemidler og rigtig arbejdsteknik kan være 
med til at forebygge overbelastning. 
 
● Tekniske hjælpemidler skal bruges til transport og montering af tunge og uhåndterlige byrder. Fx døre, 
vinduer, radiatorer, håndvaske, åse, spær, tagplader, gipsplader, forskallingsforme, kantsten, betonelementer 
og elementstøtter m.v. 
 
● En del håndtering kan mindskes ved levering af korrekt pakkede materialer på rette tid og sted. 
 
● Lastbilmonteret kran bør bruges ved af- og pålæsning af tunge redskaber og materialer. 
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● Levering og oplagring skal ske så tæt på brugsstedet som muligt og således, at emnerne uhindret kan 
transporteres/monteres med det valgte tekniske hjælpemiddel. 
● Gipsplader, betonelementer og andre byggekomponenter skal altid leveres 
sammen med en dansksproget brugsvejledning med beskrivelse af komponentens 
vægt samt, hvordan den håndteres og opsættes/monteres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 
 
● Kran, truck, teleskoplæsser, gipsvogne og sækkevogne m.v. anvendes så ofte 
som muligt i stedet for bæring. Gipsplader m.v. kan leveres på arbejdsstedet, 
pakket i brugsorden og tilskåret i mål, hvilket kan spare en del håndtering. 
 
● Der findes udstyr til indløft på etager, vogne og arbejdsborde med påmonteret 
vacuum-løft til montage m.v. 
 
● Løft under knæhøjde og over skulderhøjde kan undgås ved, at man fra starten får anbragt emnerne på bukke, 
arbejdsbord/vogn i passende højde. 

Løfte- og bæreteknik 

Lad være med at løfte, hvis du er i tvivl om, om du kan magte en byrde. Brug af rigtig løfte- og bæreteknik 
mindsker risikoen for skader. 
 
● Gå tæt til byrden. Stå med front mod byrden i gang-bredstående stilling. 
● Vurder byrdens vægt og tyngdepunktets placering. 
● Sørg for et godt greb i byrden. 
● Bøj i knæ- og hofteled og hold ryggen afbalanceret ved at spænde ryg- og bugmuskler. 
● Løft byrden roligt ved at strække knæ- og hofteled. 
● Hold byrden ind til kroppen med let bøjede albuer. 
● Løft og bær byrden symmetrisk, d.v.s. midt foran kroppen eller fordelt ligeligt i begge hænder. 
● Undgå at dreje ryggen i belastet stilling. Hold ryggen lige og drej på fødderne. 
● Ved frasætning af byrden bruges de samme bevægelser i omvendt rækkefølge. 
 
I øvrigt gælder, at: 
 
● Underlaget skal være jævnt og stabilt, og fodtøjet smidigt og fastsiddende. 
● Transportvejen skal være ryddet, velbelyst og så plan som muligt. Den må ikke være glat. 
● Byrden eller dele af den må ikke kunne falde ned og ramme bæreren eller andre. 
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Arbejdsstillinger 
 

Når ryggen eller nakken bliver vredet eller bøjet, er der tale om belastende arbejdsstillinger. 
 
Arbejde i liggende, hug- eller knæliggende stillinger og arbejde over skulderhøjde bliver betragtet som 
belastende arbejde. 
 
Årsagen til belastende arbejdsstillinger er ofte: 
● Dårlig projektering eller mangelfuld planlægning. 
 
● Dårligt indrettede arbejdspladser. 
 
● For lavt eller højt beliggende arbejdsområde (fx ved bearbejdning af gulve, vægge og paneler, montage af el- 
og vvs-installationer, ventilationskanaler m.v.). 
 
● Dårligt udformede redskaber. 
 
● Forkert arbejdsudstyr (i forhold til opgave og person). 
 
Dårlige pladsforhold er ofte årsag til skæve og belastende arbejdsstillinger, der kan give rygskader og trætte 
muskler og led. Undgå eller reducér fastlåst arbejde, d.v.s. arbejde i en bestemt arbejdsstilling over lang tid. 
Årsagen kan fx være arbejdspladsens indretning eller værktøjets udformning. Ved fastlåst arbejde bliver 
de samme muskler belastet statisk i lang tid, hvilket medfører udtrætning af musklerne og dermed større risiko 
for skader. 
 
Jo længere tid og jo oftere du er udsat for belastende arbejdsstillinger, jo større risiko er der for skader og 
besvær. Hurtige kraftfulde bevægelser øger belastningerne.  

Arbejde der foregår liggende eller på knæ 

Arbejdsstedets placering og pladsforholdene har stor betydning for belastning af ryg, nakke, arme og knæ. Fx 
når der er for lidt plads i højden, så arbejdet må udføres i liggende og knæliggende stillinger. 
Typiske eksempler er arbejde med isolering i skunkrum, ved fuge- og isoleringsarbejde ved lille taghældning, 
opmuring under udhæng eller ved renovering af rør- og ledningsnet i eksisterende krybekældre. 
Liggende og knæliggende arbejdsstillinger bør undgås ved, at man forudser dem i planlægningen. Fx kan man 
vælge en type tagsten, der ikke skal understryges eller fuges, og man kan etablere ingeniørgange med en 
minimum frihøjde på 190 cm og en fribredde på 60 cm. 
I eksisterende krybekældre kan liggende og knæliggende arbejdsstillinger undgås eller minimeres ved metode- 
substitution - d.v.s. at rør og ledninger føres udenom. 
 
Forsøg altid at samle og færdiggøre mest muligt under gode arbejdsbetingelser over jordniveau, så det kun er 
de sidste samlinger, der skal udføres i krybekælderen. Kortere arbejdsdage suppleret med pauser og andet 
arbejde er med til at nedsætte risikoen for skader og mén. På den måde bliver kroppen ikke belastet så hårdt. 
Brug et blødt underlag eller som alternativ isolerende tøj. 
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Knæliggende arbejde bør begrænses – fx ved i stedet at bruge skammel. Arbejdsgiveren skal udlevere knæværn 
eller knæpude, hvis længerevarende knæliggende arbejde ikke kan undgås. Pas på, at knæværnet ikke 
hæmmer kredsløbet i benene.  
 
Forebyg dårlige arbejdsstillinger ved at indrette arbejdsstedet efter opgaven og brug ergonomisk udformede 
redskaber. Sørg desuden for jævnligt at skifte mellem forskellige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. 
På den måde bliver arbejdet fordelt på forskellige muskler, og belastningen af kredsløbet mindskes. Undgå 
arbejde under midtlårhøjde og over skulderhøjde ved at indrette arbejdsstedet efter opgaven eller ved at 
bruge udstyr, der kan indstilles i højden. Er det ikke muligt, skal I sørge for at skifte mellem forskellige 
arbejdsopgaver og at holde pauser jævnligt. 
 
Gulvlægning, montage af ventilationskanaler, diverse elektrikerarbejder og malerarbejder er typiske opgaver, 
hvor det kan være nødvendigt. 
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Arbejdsstedets indretning 

Sørg for, at I kan stå og gå oprejst, at der er plads til 
hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser, og at I har 
mulighed for at anvende god arbejdsteknik, når I indretter 
arbejdspladsen. 
Arbejdshøjden afhænger af arbejdets art og den enkelte 
persons højde. Arbejdsborde, bænke og bukke m.v. bør kunne 
indstilles. Hvis arbejdspladsen skal indrettes til flere personer 
eller til skiftende arbejdsopgaver, bør arbejdshøjden let kunne 
justeres uden brug af værktøj. 
Ved valg af arbejdshøjde tages der udgangspunkt i 
albuehøjden – både ved stående og siddende arbejde. 
Anvend indstillelige arbejdsplatforme, arbejdslifte, 
søjlestilladser eller lignende ved arbejde i uhensigtsmæssig 
arbejdshøjde. Det er med til at nedbringe belastningen af 
arme og ryg. 

Afstand  

Arbejdsemner og værktøj skal placeres, så 
arbejdsbevægelserne kan foregå tæt ved kroppen. Stillads, 
arbejdsplatform m.v. bør opsættes så tæt som muligt ved 
murværk, facader m.v. 
 
Ved tegnestuearbejde bør bordpladen kunne skråtstilles for at 
mindske belastningen af musklerne i nakken, og det skal være 
muligt at gå lidt omkring for at aktivere kredsløbet i benene. 
Hvis der er behov for tegnestue- eller kontorarbejde i længere 
tid på byggepladsen, skal dette foregå i lokaler, hvor indretningen opfylder reglerne om faste arbejdssteder. 

Gående arbejde 

Underlaget skal være jævnt, fast, ryddet og velbelyst, hvis arbejdet foregår gående. Undgå også 
niveauforskelle, specielt ved transport af redskaber og materialer. Redskaber og transportmidler skal være 
lange eller høje nok til, at arbejdet kan udføres i oprejst stilling. Fodtøjet bør være fastsiddende, give god støtte 
og have de nødvendige værneegenskaber. Det er også en god ide med stødabsorbering i hælen, da det aflaster 
benene ved gang på hårdt underlag. 
 
Sørg for at løfte og bære mindst muligt ved transport af materialer og værktøj. Det kan ske ved brug af egnede 
tekniske hjælpemidler.  
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Ensidigt gentaget arbejde  

Når de samme enkle arbejdsoperationer eller bevægelser bliver gentaget igen og igen, og de samme muskler 
hele tiden belastes, er der tale om ensidigt gentaget arbejde (EGA). Arbejdet foregår ofte i højt tempo og 
kræver koncentration og opmærksomhed samtidig med, at det udføres i belastede arbejdsstillinger med 
ensidig brug af bestemte muskelgrupper. Musklerne, specielt i nakke, skuldre og arme, er derfor nærmest 
konstant spændte. Dette er meget trættende og belastende for kroppen. 
 
Arbejde i en dårlig og måske fastlåst stilling med høj kraftanvendelse øger risikoen for arbejdsskade. Risikoen 
bliver forstærket, når arbejdsplads og værktøj er dårligt tilpasset arbejdet. 
 
En øget specialisering giver risiko for, at arbejdsopgaverne bliver mere og mere ensartede og ensidigt 
belastende. Fx ved malerarbejde, jernbinding, rillefræsning, i-skruning af facade-, tag- eller gipsplader, hvor der 
bliver brugt det samme værktøj hver dag. Også ved grave- og skovlearbejde eller ved murerarbejde kan der 
forekomme ensidigt gentaget arbejde. 
Sørg for at planlægge og variere arbejdet for at forebygge muskelgener. Det bør være muligt selv at bestemme 
sit arbejdstempo og at kunne veksle mellem forskellige typer arbejdsopgaver. 
 
Ergonomisk indretning og tilpasning af arbejdsplads og redskaber til den enkelte kan reducere belastningen fra 
ensidigt gentaget arbejde, når arbejdstempoet ikke samtidig øges. Korte og hyppige pauser med mulighed for 
anden aktivitet kan også være med til at forebygge skader. 
 
Undgå ensidigt gentaget arbejde ved at ændre grundlæggende på planlægning og organisering af arbejdet. 

Ensidigt belastende arbejde 

Det er ensidigt belastende arbejde, når arbejdet foregår i fastlåste arbejdsstillinger, eller hvor én arm eller ét 
ben bliver særligt belastet. Statisk holde- og bærearbejde, opmærksomhedskrævende arbejde og ensformig 
sansepåvirkning er også ensidigt belastende arbejde. 
 
Årsagen er ofte uhensigtsmæssig indretning af arbejdsstedet og dårlig udformning af værktøj samt manglende 
variation i arbejdet. Det belaster især bevægeapparatet og kredsløbet, men også psykiske påvirkninger kan 
forekomme. 
 
Sørg for at variere med arbejdsopgaver, hvor man bevæger sig, når I har langvarigt stillestående eller 
stillesiddende arbejde. Undgå for mange arbejdsopgaver, hvor man i lang tid skal holde værktøj og 
arbejdsemner i den samme position. Pauser kan også være med til at reducere belastningen. 
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Tekniske hjælpemidler 
 

Brug altid tekniske hjælpemidler, hvis der er risiko for 
sundhedsskadelige belastninger af kroppen. Tekniske 
hjælpemidler er maskiner, arbejdsredskaber, anlæg og 
stationært eller kørende transportudstyr og løftegrej. 
 
Se mere om valg af tekniske hjælpemidler på www.bygergo.dk. 
Her er eksempler på egnede tekniske hjælpemidler til 
forskellige formål og inden for de forskellige fag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Håndmaskiner 

Ved brug af håndmaskiner må belastningen af brugeren ikke blive for stor. Det kan afh jælpes ved, at maskinen 
bliver hængt op. Generelt skal vægt og tyngdepunkt afpasses efter anvendelsesmåden og den tid, maskinen er i 
brug.  
Rigtig placering og udformning af håndtag er også med til at mindske belastningen for brugeren. 
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Gribefladen skal være så stor, at man får et 
jævnt fordelt tryk. Hånden arbejder bedst i en let 
bagud bøjet stilling.  
Det er en fordel, hvis håndtag på håndmaskiner 
er vibrationsdæmpede og varmeisolerede. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Førersæde 

Et godt sæde giver fuld støtte i lænd og ryg uden at fastlåse siddestillingen. 
For førersædet i kraner, gaffeltrucks og andre entreprenørmaskiner anbefales desuden: 
 
● Sædet skal støtte i ca. 2/3 af lårets længde og have afrundet forkant. Det skal være polstret og betrukket 
med et behageligt materiale, der tillader ventilation. Sædehøjde og -hældning skal være let at indstille uden 
brug af værktøj. Desuden bør sædet kunne reguleres frem og tilbage. 
 
● Sædets affjedring, stød- og vibrationsdæmpning skal kunne justeres efter førerens vægt. 
 
● Ryglæn skal give lænden og ryggen nødvendig støtte, må ikke hindre armbevægelser og skal give nødvendig 
sidestøtte. Indstil ryglænet, så hoftevinklen er 95-120° i en let bagud hældning. 
 
● Sædets og ryglænets hældning bør kunne indstilles uafhængigt af hinanden. 
 
● Hældningen bør kunne tilpasses arbejdsopgaven (fx kan der i kraner af hensyn til synsretningen være behov 
for både fremad- og bagud hældning af sædet og ryglænet afhængigt af, om arbejdet foregår på jorden eller 
højt oppe). 
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Kemiske påvirkninger 
 

Der er kemiske stoffer og materialer overalt. Man kan møde dem som stoffer med en planlagt kemisk virkning 
– som fx maling, fugeskum og gulvbelægning. Kemiske påvirkninger kan også stamme fra byggematerialer, hvor 
der er en utilsigtet kemisk virkning – som fx støv fra isoleringsmaterialer, træ, beton, svejse- og lodderøg. Og i 
mange tilfælde kan der findes rester af fortidens synder ved nedrivnings- og renoveringsopgaver, som fx 
asbest, PCB, bly og forurenet jord. 
 
Det er altså ikke nok at være opmærksom på de stoffer og materialer, du selv bruger - farlige stoffer og 
materialer findes også i eksisterende byggeri. 
Det vigtigste er at undgå kontakt med farlige stoffer. Dette kan ikke altid lade sig gøre. Derfor er det vigtigt at 
tage en række forholdsregler, både i planlægning og personlig beskyttelse. 

Forebyggelse 

Det er muligt at se, lugte eller smage mange af de kemiske påvirkninger. Man kan bl.a. se støv i luften og ofte 
se, lugte eller smage røg, damp og gas. Andre kemiske påvirkninger er vanskelige eller umulige at registrere. 
Her er man nødt til at kontrollere stofferne og materialerne ved at læse etiketten og brugsanvisningen. 
 
Vær særlig opmærksom ved forureninger, hvor man ikke kan lugte eller se kemiske stoffer. Måske er der 
alligevel kemiske stoffer i området. 
Fx er kulilte dræbende uden varsel, det fine luftbårne støv fra fx asbest eller kvarts kan ikke altid ses eller 
mærkes. 
 
Forebyg mulige sundhedsfarer fra kemiske stoffer ved at følge denne tjekliste: 
 
● Fjern stoffet og materialet fra arbejdspladsen. 
 
● Erstat stoffet og materialet med et mindre farligt stof eller materiale. 
 
● Isoler stoffet og materialet ved fx at indkapsle arbejdsprocessen. 
 
● Etabler procesventilation, fx i form af punktudsugning. 
 
● Brug personlige værnemidler. 
 
● Sørg for grundig instruktion. Læs arbejdspladsbrugsanvisningen. 

Vurdering af farlige stoffer 

Man skal altid udskifte farlige stoffer og materialer med ufarlige, mindre farlige eller mindre skadelige og 
generende stoffer og materialer. Det har den projekterende også ansvar for. 
 
Arbejdstilsynet kan forlange dokumentation for, at det af tekniske eller økonomiske årsager ikke er muligt at 
erstatte et farligt stof eller materiale. 
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Det er ikke nok, at arbejdsgiveren kan dokumentere, at påvirkningerne fra de farlige stoffer og materialer er 
ubetydelige. Hvis brugen af et erstatningsstof eller materiale samtidig medfører væsentlige forskelle i tekniske 
egenskaber eller udgifter, skal arbejdsgiveren lave en samlet afvejning af de tekniske eller økonomiske 
konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn. 

Brugsanvisninger 

Leverandørbrugsanvisning 
Leverandøren har pligt til at forsyne de farlige stoffer og materialer med en let forståelig brugsanvisning på 
dansk og grønlandsk (sikkerhedsdatablad). Denne pligt gælder også for byggemarkeder. 
 
Arbejdspladsbrugsanvisning 
Der skal laves en arbejdspladsbrugsanvisning, der er målrettet den konkrete brug af materialet på 
arbejdspladsen. Det skal ske på baggrund af leverandørens brugsanvisninger. 
Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal laves i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, og det er 
arbejdsgiverens ansvar, at de bliver lavet. 
Læs mere om indhold i brugsanvisninger på www.styrpaastofferne.dk 
 
Alle ansatte, som arbejder med stofferne, skal have udleveret de nyeste brugsanvisninger. 
Arbejdspladsbrugsanvisningen skal være der, hvor arbejdet bliver udført. 

Kemisk APV - en særlig vurdering 

Brugen af farlige kemiske stoffer og materialer skal vurderes i et særligt tillæg til arbejdspladsvurderingen, ofte 
omtalt som kemisk APV. 
Hvis der er fare for at blive udsat for påvirkninger fra flere forskellige stoffer eller materialer, skal der foretages 
en samlet vurdering af risikoen. 
 
Følgende forhold skal indgå i vurderingen: 
 
1. Hvilke materialer er farlige og på hvilken måde? 
 
2. Hvordan og hvor meget udsættes I for dem? 
 
3. Hvordan bruger I materialerne, fx blanding og påføringsmetoder? 
 
4. Hvordan kan vi forebygge, at vi/andre bliver udsat for stofferne/materialerne, 
fx ved afspærring, udluftning, ventilation og brug af værnemidler– og virker forebyggelsen efter hensigten. 
 
I kan med fordel tage udgangspunkt i virksomhedens arbejdspladsbrugsanvisninger, da disse indeholder 
oplysninger om sundhedsfarer, værnemidler og forholdsregler ved brug. 
 
Viser vurderingen ingen problemer, kan man i den almindelige APV henvise til arbejdspladsbrugsanvisningen 
for det farlige stof eller materiale. 
 
Tilbage til indhold  
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Hvis I ved vurderingen finder forhold, som ikke er i orden, skal I beskrive det i handlingsplanen til den 
almindelige APV, fx at der mangler personlige værnemidler, eller at ventilationen ikke er god nok. 
 
Husk at samle abejdspladsbrugsanvisningerne og lave en liste over alle de produkter, som I bruger i 
virksomheden eller på byggepladsen. 
 
På BAR’s hjemmeside www.styrpaastofferne.dk er der yderligere oplysninger og eksempler på, hvordan man 
kan lave en kemisk APV. 

Grænseværdier og målinger 

Arbejdsmiljøloven indeholder grænseværdier (GV) for en række stoffer, materialer og arbejdsprocesser. 
Grænseværdien kan ikke bruges isoleret, men indgår i en samlet vurdering af sundhedsforholdene. 
 
Ofte bliver man udsat for flere stoffer på én gang, fx flere slags dampe fra opløsningsmidler eller svejserøg med 
forskellige stoffer, som hver for sig er skadelige. Her er det ikke nok at overholde grænseværdien for hvert 
enkelt stof, fordi den samlede virkning (kombinationsvirkningen) kan blive kraftigere. Fx opstår en kraftig 
virkning, når hårdt fysisk arbejde bliver kombineret med luftforurening, som støv, røg, damp eller olietåger. 
Man trækker vejret kraftigere ved hårdt arbejde og indånder derfor mere af den forurenede luft. 
Koncentrationen af alle luftforureninger skal derfor generelt holdes så langt under GV som muligt. Er du i tvivl, 
så brug en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. 
 
Det er ikke nok, at grænseværdien er overholdt, hvis man med tekniske foranstaltninger kan begrænse 
forureningen yderligere. Man skal normalt etablere tekniske foranstaltninger, som svarer til, hvad der er god 
praksis i branchen, eller som svarer til processer i andre brancher. Derfor er der sjældent behov for at lave 
målinger for luftkoncentrationer 
af stofferne, da de forebyggende foranstaltninger bliver lavet under alle omstændigheder. 

Brug af målinger 

Målinger er overflødige, hvis man ved, at der sker en luftforurening, og ved, hvor den kommer fra. Det kan man 
fi nde ud af ved en grundig vurdering af følgende: 
 
● Art og mængde af anvendte stoff er og materialer. 
 
● Processer og arbejdsoperationer, herunder hyppighed og varighed. 
 
● Tekniske foranstaltninger. 
 
● Rengøring. 
 
● Oprydning og orden på arbejdspladsen. 
 

Erfaringer fra andre tilsvarende virksomheder og processer kan være en hjælp i vurderingen. Også selvom 
målinger fra én virksomhed ikke kan overføres direkte til en anden virksomhed. 
Tilbage til indhold  
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Er det ikke muligt at vurdere forholdene efter ovenstående principper, kan man foretage en orienterende 
undersøgelse. Formålet er med simple midler at vurdere, om luftkvaliteten er acceptabel. Brug direkte visende 
udstyr ved denne type undersøgelse. Er du i tvivl om, hvorvidt en luftforurening er skadelig, så kontakt en 
autoriseret arbejdsmiljørådgiver. 

Klassificering og mærkning 

Farlige stoffer skal klassificeres efter Miljø- og Energiministeriets regler. 
Sundhedsfarlige, eksplosionsfarlige, brandfarlige eller miljøfarlige stoffer og produkter er inddelt i fareklasser 
og er mærket som vist på figuren nedenfor. 

Overgangsperiode 

I en overgangsperiode fra januar 2009 til juni 2015 kan man vælge mellem at mærke efter de nye regler eller 
efter de gamle. Det betyder, at du frem til 2015 kan støde på både de nye og de gamle symboler. 
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R- og S-sætninger 

Til alle farlige stoffer findes der oplysninger om risiko (R-sætninger) og sikkerhedsforskrifter (S-sætninger). 
R- og S-sætninger og navnet på det farlige kemiske stof skal stå på emballagen. 

Giftige stoffer og produkter 

Virksomheder, der anvender giftige stoffer og produkter, skal meddele dette til 
Arbejdstilsynet.  
Det skal ske på en særlig blanket, som kan fås på politistationer eller i de regionale 
arbejdstilsynscentre. Meddelelsen gælder for tre år.  
 
Giftige stoffer og produkter skal opbevares forsvarligt i et aflåst skab eller rum, der er 
forsynet med en advarselstavle. 

Kodenummerering 

En række produkter skal have et kodenummer. Det gælder malervarer, men også andre produkter som 
træbeskyttelsesmidler, lime og fugemasser. Kodenummeret står enten på emballagen eller i 
leverandørbrugsanvisningen. 
 
I skal bruge kodenummeret til at vælge det rigtige produkt (vælgsom udgangspunkt produkter med lavest 
mulige kodenummer) og til at afgøre, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, fx personlige værnemidler, I skal 
bruge. 
Kodenummeret består af to tal forbundet med en bindestreg. 
Koderne går fra 00-1 til 5-6. 
 
Tallet før bindestregen bliver brugt til at fastsætte 
sikkerhedsforanstaltninger, der kan forhindre indånding af dampe, herunder fra organiske opløsningsmidler. 
 
Jo højere tal før bindestregen - desto større er behovet for at bruge åndedrætsværn og procesventilation til at 
beskytte sig mod risikoen for indånding. Vandige malinger har typisk et kodenummer på 00-1 (1993). 
Alkydmalinger med mineralsk terpentin har typisk et kodenummer på 2-1 (1993). Produkter baseret på xylen 
som opløsningsmiddel har typisk et kodenummer på 4-3 (1993). 
 
Tallet efter bindestregen bliver brugt til at fastsætte sikkerhedsforanstaltninger, der kan forhindre kontakt med 
hud og øjne, indånding af dråber, støv fra en sprøjtetåge og eventuel indtagelse, fx ved rygning og spisning. 

-1 betyder, at der er risiko ved at indånde sprøjtetåge eller ved længerevarende tilsmudsning. 
-2 betyder, at der er risiko ved at indtage og indånde sprøjtestøv. 
-3 betyder, at der er risiko for irritation eller for mulig allergi. 
-4 betyder, at der er risiko for ætsning. 
-5 betyder, at der er stor risiko for allergi. 
-6 betyder, at produktet er giftigt, eller at der er risiko for kræft. 

Princippet er, at jo højere tallet er, jo større fare er der. Et stof kodemærket 5-6 er det mest 
sundhedsskadelige, der findes.  
Et maleprodukt, der er kodet 00-1, er det mindst farlige produkt, man rent teknisk kan fremstille i øjeblikket. 
Tilbage til indhold 
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Anvendelse af kodenummer 

Kodemærkningen kan hjælpe med til at afgøre, hvilke personlige værnemidler, man skal anvende. Arbejdstilsynet har 
skemaer, hvor du kan se, hvilke værnemidler der skal anvendes. Det afhænger af kodemærkning, store eller små flader og 
påføringsmetode. 

 
Et eksempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Der skal males indvendigt i en jernkonstruktion, der er udsat for store påvirkninger og store funktionskrav. 
 
2. Der kan bruges en maling kodet 2-1. 
 
3. Malingen påføres med pensel eller rulle, og det er store flader, der males. 
 
Ud fra skemaet kan du se, at du skal anvende minimum luftforsynet halvmaske og i tilfælde af stænk også 
handsker. 
Tilbage til indhold  
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Tvivlstilfælde 

Hvis du er i tvivl eller står over for et grænsetilfælde, skal du altid vælge den mest effektive beskyttelse. 
 
Betegnelsen ”små flader“ dækker over dørkarme, fodpaneler, rør og lignende, der højst må være 10% af den 
samlede overflade i rummet, og de må til sammen ikke være større end 4 m2. 
 
Hvis temperaturen i rum eller på flader (fx radiatorer) er over normal stuetemperatur, skal tallet før 
bindestregen i kodenummeret forhøjes med én. 
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Biologiske påvirkninger 
 

Ved en række arbejdsprocesser kan man blive udsat for biologiske påvirkninger. Det drejer sig bl.a. om: 
 
● Arbejde på eller med tilslutning af kloak. 
 
● Sanering i forbindelse med skimmelsvampeangreb. 

Kloak og spildevand 

Man kan komme til at kaste op og få diarré ved indånding af aerosoler og efter hudkontakt med spildevand. I 
kan undgå unødig kontakt med spildevand ved at bruge engangsdragter, handsker eller særligt arbejdstøj. 
Dette tøj må man ikke tage med hjem og vaske. 
Hvis dit arbejde for størstedelens vedkommende består i arbejde med spildevand eller kloakslam, skal du 
vaccineres mod stivkrampe, Hepatitis A og polio. 
Ved andet arbejde fx nedrivning af faldstammer og lignende bør du vaccineres mod stivkrampe. 

Håndtering af skimmelsvampe 

Ved renoveringsopgaver kan man støde på skimmelsvamp i bygningskonstruktionerne. 
Skimmelsvamp findes både i private bygninger, offentlige institutioner, skoler m.v. Nogle arter skimmelsvamp 
udskiller giftige svampesporer og kan give sundhedsmæssige gener. Oftest kan man ikke med det blotte øje 
afgøre, om man har med en sundhedsskadelig art at gøre eller ej, så derfor skal man altid håndtere 
skimmelsvamp med omtanke. 
 
Når man fj erner skimmelsvampen, skal man beskytte sig selv og sine omgivelser mod sundhedsskadelige 
påvirkninger. Samtidig skal man sikre, at inficeret støv og svampesporer ikke bliver spredt. Vær opmærksom 
på, at der kan være en risiko ved at opholde sig i inficerede rum. Det bør eventuelle brugere derfor også 
informeres om. 
 
Undgå at røre ved skimmelangrebne materialer med de bare hænder. Anvend støvsuger med mikrofilter, fx 
klasse H støvsuger med HEPA-filter for at undgå at indånde sporer og støv samt at få svampesporer eller støv i 
øjnene. 
Maskinen skal desinficeres efter brug og filter skiftes - eller maskinen skal forsegles og kun anvendes til 
skimmel. Henstår maskinen i længere tid skal denne renses og filtre skiftes. 
 
Anvend personlige værnemidler i form af: 
 
● Tætsluttende handsker og fodtøj. 
 
● Briller. 
 
● Støvtæt heldragt, evt. som engangsdragt. 
 
● Turbomaske med P3/A2-fi lter eller evt. luftforsynet åndedrætsværn. 
Tilbage til indhold 
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Psykiske påvirkninger 

 
Reglerne om psykisk arbejdsmiljø kræver som minimum, at virksomheden 
forholder sig til: 
 
● Tidspres og stor arbejdsmængde. 
 
● Traumatiske hændelser, fx ved alvorlige arbejdsulykker. 
 
● Mobning og seksuel chikane. 
 
Bygge- og anlægsvirksomheder udfører ofte opgaver, der er forbundet med stor ulykkesrisiko. Det kan øge de 
psykiske belastninger, fx hvis medarbejderen arbejder alene ved vejarbejde, eller hvis arbejdets karakter gør 
det vanskeligt at følge normale sikkerhedsprocedurer, fx ved arbejde i højden. 
 
Gode sikkerhedsforanstaltninger er derfor også med til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø. 
 
Psykiske belastninger i arbejdet kan føre til øget fravær, dårlig trivsel, flere konflikter eller til, at medarbejdere 
forlader virksomheden. 
  
Er man udsat for psykiske belastninger over længere tid, kan det føre til koncentrationsproblemer, nervøsitet, 
tristhed og træthed. Psykiske belastninger kan også vise sig som ubehagelig hjertebanken, muskelspændinger 
og hovedpine. I værste fald kan et dårligt psykisk arbejdsmiljø føre til depression og hjerte-karsygdomme.  

Tidspres, stor arbejdsmængde og indflydelse på eget arbejde 

Tidspres og store arbejdsmængder samt opgaver, der ikke bliver lavet til tiden, fører til overarbejde, højt 
tempo og for lidt hvile. Det kan give stress, træthed og søvnbesvær. For meget overarbejde i længere perioder, 
kombineret med for lidt søvn, kan også øge risikoen for arbejdsulykker og trafikulykker. 
 
I kontrakten med kunder og bygherrer bør det fremgå, hvornår opgaverne forventes udført og under hvilke 
betingelser, man kan ændre tidsplan og opgaver. 
 
Med god planlægning kan man undgå for korte tidsfrister eller uforudsete opgaver. Planerne skal hele tiden 
følges op. Få bedre klarhed over opgaver og tidsplaner ved at holde opstartsmøder på byggepladsen og sørg for 
god instruktion, før nye opgaver bliver sat i gang eller ændret. 
 
Bemanding skal passe til opgavernes art og omfang. Hvis der er tale om komplekse opgaver, skal 
medarbejdernes viden og erfaringer også passe til opgavens sværhedsgrad. Akkordarbejde eller anden form for 
præstationsløn kan også føre til et for højt arbejdstempo. 
 
 
 
 
Tilbage til indhold  
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For medarbejdere, der arbejder alene, kan det blive en større psykisk belastning, hvis der opstår tidspres, eller 
hvis der er store opgavemængder. Ledere og kolleger skal derfor informere hinanden og holde god kontakt i 
løbet af en arbejdsdag. Det er en god idé, at medarbejderne altid via mobiltelefon kan komme i kontakt med en 
leder eller kollega. Det øger trygheden og kan forebygge stress. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traumatiske hændelser 

Traumatiske hændelser fx efter oplevelse af en arbejdsulykke kan medføre angst for at udføre bestemte 
arbejdsopgaver eller føre til ligegyldighed overfor virksomhedens arbejdsmiljøpolitik. 
Hvis der sker en arbejdsulykke eller anden alvorlig hændelse (fx trusler om vold), er det vigtigt, at ledere og 
medarbejdere kender virksomhedens beredskab for sådanne hændelser. 
En beredskabsplan kan indeholde en oversigt over hvem, der skal følge med på skadestuen, sikre at den 
ansatte ikke tager alene hjem, ringe til pårørende og informere øvrige i virksomheden. Det bør også stå i 
planen, hvem der kan yde psykisk krisehjælp til vidner og øvrige ansatte i virksomheden. 
Virksomhedens ledelse bør tage stilling til, hvordan man kan støtte den skadeslidte under sygdomsforløbet og 
få vedkommende hurtig tilbage til arbejdspladsen. 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold  
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Mobning eller seksuel chikane 

Mobning eller seksuel chikane bliver oplevet forskelligt fra person til person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobning er, når medarbejdere udsætter andre i virksomheden for ubehagelige drillerier, sårende 
bemærkninger, krænkende telefonsamtaler, fysiske overgreb, trusler eller lignende. 
 
Seksuel chikane er, når medarbejdere udsættes for uønskede handlinger af seksuel karakter. 
 
Mobning eller seksuel chikane giver som regel negativ stemning og dårlig omgangstone i virksomheden. Det 
kan ende med langvarigt sygefravær for en eller flere medarbejdere. 
 
En personalepolitik med vægt på åbenhed og dialog kan være med til at forebygge mobning og seksuel chikane. 
Det kan fx være en fordel at beskrive, hvilke handlinger man ikke vil acceptere, og hvilke sanktioner mobning 
og seksuel chikane vil medføre. Det er også vigtigt sammen med medarbejderne at aftale, hvor de kan få hjælp 
til at klage og få psykologisk rådgivning i tilfælde af mobning og seksuel chikane. 
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Trivsel og samarbejde 

Hvis medarbejderne trives dårligt i virksomheden eller på en byggeplads, opstår der flere konflikter. Har man 
ikke tillid til ledelsen eller til hinanden, kan det føre til utryghed over for sikkerheden i arbejdet. 
Mangel på gensidig respekt kan føre til lav motivation eller negative holdninger til virksomheden. Mangel på 
anerkendelse fører til usikkerhed om, hvorvidt ens arbejde er godt eller skidt. 
 
Et velfungerende samarbejde med åbenhed og dialog betyder meget for det positive fællesskab i virksomheden 
og for forebyggelse af http://www.trivsel.bar-ba.dk/http://www.trivsel.bar-ba.dk/konflikter. 
 
Tillid mellem medarbejdere og kolleger har betydning for, hvordan man udfører sit arbejde og trives i 
virksomheden. 
 
Respekt og retfærdighed er vigtige elementer både i virksomheden og på byggepladsen. Almindelig god 
omgangstone og inddragelse af medarbejdernes synspunkter er vigtige forudsætninger for et godt samarbejde. 
 
Anerkendelse for godt udført arbejde styrker den faglige stolthed og kan være med til at gøre den enkelte 
medarbejder mere motiveret og engageret i nye opgaver. 
 
Se mere om trivsel, samarbejde og psykisk arbejdsmiljø på www.trivsel.bar-ba.dk 
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