
Arbejdspladsvurdering
Vejledning i gennemførelse af arbejdspladsvurdering



APV - hvad er det?
Ifølge lovgivningen skal alle virksomheder udarbejde en arbejdspladsvurdering – også kaldet APV.
APV’en skal omfatte alle virksomhedens arbejdsmiljøforhold og alle virksomhedens arbejdspladser. Den
skal udformes skriftligt og skal som minimum foretages hvert 3. år. Derudover skal der laves APV løbende
ved ændringer i produktion, ved ændringer i organisering af arbejdet, ved nyanskaffelser og ved andre
ting med betydning for arbejdets udførelse.

Formålet med arbejdspladsvurderingen er:
•  at sikre, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle virksomhedens arbejds-

miljøforhold
•  at lette sikkerhedsgruppens daglige arbejde, herunder sikre opfølgning og kontrol med opgaverne
•  at øge overblikket over, hvilke arbejdsmiljøforhold der kræver tiltag
•  at danne baggrund for mere langsigtede handlingsplaner til generel forbedring af arbejdsmiljøet
•  at sikre et systematisk arbejdsmiljøarbejde.

APV – hvordan gør vi det?
Først må man sikre sig, at SiO har den nødvendige viden om arbejdsmiljøfaktorer.
Dernæst er det vigtigt, at man er enig om spillereglerne, inden man starter APV.

Man bør derfor have afklaret følgende spørgsmål på forhånd:

•  Hvad forventer ledelse og medarbejdere af APV?
•  Hvem har ansvaret og kompetencen?
•  Hvem skal deltage?
•  Hvilke metoder skal anvendes?
•  Hvordan inddrages medarbejderne?
•  Hvor megen tid og hvor mange ressourcer skal anvendes?
•  Hvordan skal opsamling og prioritering være?
•  Hvordan skal informationen til medarbejderne være?
•  Hvordan sikres opfølgning?

Fødevare-BST tilbyder gerne at deltage i et introduktionsmøde med sikkerhedsorganisationen, inden
gennemførelsen af APV sættes i gang. På mødet kan sikkerhedsudvalget lægge en plan for, hvordan der
skal arbejdes med APV på virksomheden .



Hvad skal
der ske?

Kortlægning Vurdering og
prioritering

Beskrivelse af  tiltag
og handlingsplan

Udførelse og
opfølgning

Hvad kan-
der bru-
ges?

Skema 1 Skema 2 Skema 3 og  4 Skema 3 og 4

Hvem har
ansvaret?

SiG SiG SiG og SiU SiG og SiU

Gode råd

Husk at spørge til
medarbejderens for-
slag til ændringer og
skriv det ned.

Få inspiration til de
arbejdspsykologiske
spørgsmål ved at læ-
se vejledningen på
denne bagside.

Tjek at antal arbejds-
pladser er korrekt
sammentalt.

Koncentrer jer om de
”røde” belastninger.

Beskriv allerede nu
mulige løsningsfor-
slag.

De problemer, der er
et ønske om at løse,
skal beskrives detalje-
ret. Til dette formål
kan tiltagsskemaet
bruges.

Handlingsplanske-
maet bruges til at
skaffe overblik over,
hvad man vil arbejde
med fremover.

Det er en god idé at
hænge handlings-
planskemaet op som
information til med-
arbejderne.

Husk at få noteret, når
problemer er løst.

Husk at følge op på,
om løsningerne fun-
gerer.

Notater



Arbejdspsykologisk del
Ved samarbejde forstås, at der er en god omgangstone i afdelingen, og at man oplever et tilfredsstillen-

de samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes. Der kan også

spørges til, om uenighed bliver løst på en tilfredsstillende måde.

Ensformighed er et spørgsmål om, hvorvidt der er tilstrækkelig variation i arbejdsopgaverne, om man laver

det samme arbejde hele dagen, hver dag, om arbejdet kræver for lidt af medarbejderen  eller om arbejdet

kræver løbende opmærksomhed fra medarbejderen.

Indflydelse betyder, at man har indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde, på væsentlige ændrin-

ger i arbejdssituationen eller på arbejdstempoet.

Ved tidspres menes, om man har for meget at lave, om man kan nå det hele, eller om man skal presse sig

selv for meget for at nå sit arbejde.

Alenearbejde betyder, at man arbejder uden for kollegers synsfelt, eller at der er tekniske forhold, der

forhindrer samtale.

Produktion - spørgsmål om EGA (punkt 4 a-h)
Punkt 4  e omhandler graden af EGA. Såfremt der kan svares ja til spørgsmålet, er arbejdet karakteriseret

som højrepetetivt EGA og vurderes at kunne udgøre en risiko for helbredsskade alene ud fra hyppighe-

den, hvormed arbejdsbevægelserne gentages. Det vil derfor altid kræve tiltag!

Punkt 4 f omhandler tiden med EGA. Foretages der EGA i mere end 4 timer dagligt, vurderes det at ud-

gøre en helbredsfare, og tiden med EGA bør derfor nedsættes.

Punkt 4 a, b, c, d, g og h omfatter forværrende faktorer ved EGA. Findes disse, er risikoen for helbreds-

skader yderligere forøget, også selv om EGA kun eksempelvis foregår i 2 timer i løbet af en arbejdsdag.

Kontor og administration
For skærmterminalarbejde findes der specifik lovgivning:

•  Arbejdsmiljøvejviser nr. 27 - Kontor og administration

•  At-vejledning D.2.3. - Arbejde ved skærme.

De kan begge findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk.
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