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Gode råd 

Til virksomheden 

 Lav en oversigt over jeres alenearbejde, beskriv arbejdsopgaverne og lav en risikovurdering.  

 Få overblik over de personer, som skal arbejde alene, ikke har fysiske og psykiske lidelser. 

 Lav procedure for kontakt til dem, der arbejder alene fx rundgange, telefonopkald eller lign. med fastlagte 
intervaller. 

 Sikre særligt at de personer, der arbejder alene, kender til førstehjælpsudstyr og kontakt til hjælp. 

 Sikre jer, at de personer, der skal arbejde alene, ikke er utrygge ved alenearbejdet. 
 
Til den ansatte 

 Orientér dig om virksomhedens evt. procedurer for alenearbejde. 

 Overhold sikkerhedsbestemmelserne og anvend de tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler. 

 Kontakt arbejdsmiljøgruppen, hvis forholdene ved alenearbejdet kan forbedres. 

 Kontakt din arbejdsmiljøgruppe eller arbejdsleder, hvis du er utryg eller usikker ved alenearbejde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relevante links 
 Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse, paragraf 11 og 12: nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer 

Fakta om alenearbejde 

Krav  
 

Vurder om: 

 Arbejdet indebærer særlig risiko for f.eks. forgiftning, 
fastklemning, kvælning, eksplosion og lignende. 

 Arbejdet kan tilrettelægges således, at faren imødegås.  

 Den ansatte er over 18 år samt fysisk og psykisk er i 
stand til at udføre arbejdet på en risikofri måde. 

Man kan som hovedregel sige at arbejde, der kan udføres 

som alenearbejde indenfor normal arbejdstid, også kan 

udføres som alenearbejde udenfor normal arbejdstid (aften 

og nat). 

 

Arbejdstilsynets regler og praksis 

Den ansatte må kun arbejde alene, når det ikke medfører særlig fare 

for den pågældende. 

Særlig fare er risiko for f.eks. forgiftning, fastklemning, kvælning, 

eksplosion og lignende. 

Arbejdet skal tilrettelægges således, at faren imødegås.  

Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene.  

Man må heller ikke arbejde alene: 
 hvis man er under 18 år eller  
 har psykiske eller fysiske lidelser (f.eks. epilepsi), hvis lidelsen i 

den konkrete arbejdssituation medfører farer. 
 

 

Yderligere tiltag 

Sørg for at: 

 utryghed og  

 usikkerhed 
 

imødegås ved  
 

 information om arbejds-

opgavernes indhold. 

 mulighed for støtte, hvis 

der opstår tvivl. 

 

 

 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejdets-udforelse-559.aspx

