Værktøj 1: Videoklip
Videoklip er en metode til at analysere og forbedre problematiske arbejdssituationer.
Optag korte videoklip af arbejdssituationerne og analyser dem for at udvikle en bedre
praksis.

Det skal du bruge:

Vejen videre:

 Videokamera, iPad eller smartphone

 Vis videoklippene for kollegaer og forklar
arbejdssituationen. Analyser herefter belastende arbejdssituationer i fællesskab med
arbejdsmiljøgruppen.

Sådan gør du:
 Arbejdspladsen vælger et MSB-relateret
tema som f.eks. ”vanskelige løft”.
 Medarbejderne tager herefter korte videoklip af hindandens arbejdssituationer.
 Videoklip bør holdes så kort som muligt
(10-20 sekunder).
Husk, at du skal have tilladelse fra dem du
filmer. Her anbefales det at gøre brug af en
skriftlig samtykkeerklæring. Se en skabelon til
samtykkeerklæring på side 4 og hent den på
www.arbejdsmiljoweb.dk/msb-vaerktoej

 Foreslå forbedringer af arbejdet og diskuter dem. Tag derefter stilling til, om der er
forbedringer, som skal implementeres. De
forandringer, som I beslutter, bør sættes i
gang hurtigst muligt.

Eksempel på samtykkeerklæring

SAMTYKKEERKLÆRING
Undertegnedes navn
Undertegnedes adresse
Undertegnedes personnummer
I forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet har vi brug for at fotografere og optage video af borgere og
medarbejderes arbejde og arbejdsstillinger. Fokus vil være på medarbejderens arbejdsstillinger samt på de
hjælpemidler og arbejdsredskaber, der bliver anvendt.
De optagede videosekvenser og fotografier skal bruges til at analysere, hvad der sker i forbindelse med
arbejdet, og give mulighed for at gennemgå alle arbejdets elementer i detaljer.
Det er ikke lovligt at foretage sådanne optagelser uden de pågældende personers samtykke. Derfor beder
_______________________________________________ hermed om dit samtykke til at videooptage og fotografere
dig i denne forbindelse.
Det indsamlede video- og fotomateriale vil ikke blive benyttet til andet end det beskrevne formål og vil
således ikke blive vist i andre sammenhænge.
Alle rettigheder over det omhandlende video- og fotomateriale tilhører
_______________________________________________
Jeg giver hermed samtykke til, at ______________________________________________ fotograferer og/eller
videooptager mig i forbindelse med det ovenfor beskrevne formål.
Underskrift
Dato

Underskrift

Originalen af denne samtykkeerklæring opbevares _______________________________________________ og
kopien beholdes af medarbejderen/borgeren.
_______________________________________________
Evt. afdeling:
Adresse:
Postnr. og by:

Hent skabelonen i Word på www.arbejdsmiljoweb.dk/msb-vaerktoej og tilpas den efter jeres lokale forhold.

