
Gode arbejdsvaner ved et nyt arbejde er med til at give dig et godt og langt arbejdsliv, 
og kan forebygge mulige arbejdsskader.
Derfor har vi samlet en række gode råd, der kan hjælpe dig med at forebygge skader.

Som ny i branchen er det helt naturligt at føle ømhed eller smerte ved nye 
arbejdsbevægelser.

Når du mærker det, er det en god idè at tænke over:

 Ved hvilke arbejdsopgaver du får smerter!
 Om du kan afl aste din krop ved at udføre arbejdet på en anden måde!
 Om din arbejdsplads kan justeres/laves om!

Sammen med din sikkerhedsgruppe er du selv 
med til at få et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Gode råd 
- til unge, nyansatte og lærlinge! 

Gode arbejdsvaner forebygger arbejdsskader

Et godt arbejdsmiljø er også at have et godt kammeratskab.
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Jeg ved, hvad jeg skal

Mit arbejdstøj og sikkerhedsudstyr passer mig

Min arbejdshøjde er korrekt

Er bordet for højt, løfter 
du skuldrene og får smerter 
i skulderpartiet.

Er bordet for lavt, læner du dig
fremover og nedaf. Det giver 
smerter i ryg og lænd.

Et rigtigt indstillet bord passer til din 
krop og forebygger ømhed og skader.
Arbejdshøjden på dit bord indstilles, 
så kødet er placeret 5-10 cm. under 
albuehøjde.

Checkliste
Inden du begynder på arbejdet, bør du have styr på følgende:

Læs altid arbejdsbeskrivelsen på det arbejde, du skal udføre. 
Følg altid den instruktion du får af din sikkerhedsgruppe og/eller instruktør.
Og stå aldrig alene på en plads eller forrest på en båndlinie, hvor du 
mangler oplæring.

Sørg for, at dit arbejdstøj passer dig:
 Er tøjet for stramt, isolerer det ikke mod kulden
 Er tøjet for kort, får du bar hud og vil fryse
 Er tøjet for løsthængende kan du sidde fast i maskiner.

 Brug altid sikkerhedsudstyr, hvor det er påbudt!
 Brynjeforklædet skal sidde fast omkring lænden
 Brynjehandsken skal slutte tæt til din hånd og   
 dermed passe i størrelsen
 Du skal altid bruge manchet under skærearbejdet

 På knivhånden kan du også bruge en skærefast   
 handske. Den nedsætter risikoen for skæreskader 
 Sørg for at bruge fodtøj som slutter tæt til din fod.

 
Det kan forhindre fald.
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Min arbejdsstilling er korrekt

Arbejd med emnerne så 
tæt på kroppen som muligt. 
Både i stående stilling.........

Arbejder du på for lang afstand 
belaster du både  skuldre, ryg 
og lænd.

Jeg bruger kniven med omtanke

Brug aldrig kniven som løfteredskab. 
Læg den fra dig, når du skal løfte.

Hold korrekt på kniven og gå 
ikke omkring med kniven 
i hånden.

Se på strygestålet, når du 
sliber din kniv.

Jeg husker at holde pauser 

Jeg er omhyggelig med hygiejne og hænder 

Vask dine hænder grundigt!
Det er hygiejnisk og beskytter din 
hud mod infektioner.

Skyl og tør hænderne grundigt. 
Brug creme efter hver håndvask.

Hold dine pauser. 
Lyt til din krops signaler.
Din krop har brug for at hvile sig og få ny energi.

......og når du går i knæ.

Du skal vaske dine hænder:
 før arbejdets start
 ved arbejdets ophør
 når du går til pause
 når du kommer fra pause.
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Din sikkerhedsgruppe er til for dig
Din sikkerhedsgruppe kan orientere dig om:
 Hvordan du indretter og tilpasser din arbejdsplads 
 Hvilken teknik du skal bruge 
 Hvordan du forebygger smerter 
 Hvordan du plejer din hud
 Hvilket sikkerhedsudstyr du skal bruge 

Følg altid sikkerhedsgruppens instruktion.

Sammen med din sikkerhedsgruppe er du selv 
med til at få et godt og sikkert arbejdsmiljø. 

Hvis du i starten føler ømhed ved dine nye arbejdsbevægelser, kan 
følgende øvelser være med til at forebygge gener i din krop:   

Denne pjece er udarbejdet med faglig rådgivning fra Fødevare-BST.

Fødevare-BST rådgiver din sikkerhedsgruppe om alle forhold inden for arbejdsmiljø.

Du kan læse mere på www.foedevare-bst.dk.

Pjecen kan du downloade på www.barjordtilbord.dk.

Øvelse for underarmens bagside. 

Hold strækket i ca. 20 sekunder.

Øvelse for underarmens forside. 

Hold strækket i ca. 20 sekunder.

Sid på en stol med ret ryg og tag fat 

om stolesædet med venstre hånd. Læg 

højre hånd ovenpå dit hovede, og træk 

langsomt hovedet mod højre skulder. 

Hold strækket i ca. 20 sekunder.

Sid på en stol med ret ryg og tag fat 

om stolesædet med højre hånd. Læg 

venstre hånd ovenpå dit hovede, og træk 

langsomt hovedet mod venstre skulder. 

Hold strækket i ca. 20 sekunder.

      Hvor der er farer og risici
 Hvor du fi nder arbejdsbeskrivelsen for det arbejde du står ved
 Hvor du kan få oplysninger om sikkerhedsbestemmelser 
 Hvilken arbejdsmiljøpolitik der er på virksomheden.
 

Klem den ømme muskel i skulderen. 

Gentag ca. 10 gange.

Flet dine fi ngre foran kroppen. Vend håndfl aderne udad og 

stræk armene fremefter. Hold strækket i ca. 20 sekunder.

Øvelser
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