
Branchevejledning for teknisk servicepersonale  
på skoler og uddannelsesinstitutioner

Forebyg ulykker  
og fysiske lidelser 

DETTE SKEMA gør det let for Arbejdsmiljøgruppen at lave risikovurderinger 
– for eksempel forud for, at en arbejdsopgave sættes i gang, eller som led i 
en APV-proces. 

Udfyld skemaet sammen i gruppen og tal om risici samt muligheder for 
forebyggelse. I skal udfylde ét skema, for hver arbejdssituation, hvor I fin-
der en risiko. I kan eksempelvis udvælge 2-3 arbejdssituationer, som I vil 
sætte fokus på, og udfylde skemaer på disse. 

På bagsiden finder I en oversigt over de hyppigste risikosituationer inden 
for forskellige brancher. 

RISIKOVURDERING – Værktøj til at forebygge ulykker og fremme en god forebyggelseskultur

ARBEJDSSITUATION:

AFDELING:                                                                                                                                                                       DATO:

UDFØRT AF:

BESKRIVELSE AF ARBEJDSSITUATIONEN  | Beskriv nærmere, hvilken arbejdssituation, der er tale om:             

TIDLIGERE ULYKKER I LIGNENDE SITUATIONER | Beskriv, om der tidligere er sket ulykker i lignende situationer: 

MULIG RISICI| Beskriv mulige risici i situationen: FOREBYGGELSE | Beskriv, hvordan I vil forebygge risiciene i situationen:

RETNINGSLINJER | Beskriv, om I har nogle retningslinjer på området, og i så fald, hvad de indeholder:

OPLÆRING OG INSTRUKTION | Beskriv, om der skal ske ny eller anden oplæring og instruktion i udførelsen af opgaven  
i den givne arbejdssituation:

SÅDAN FØLGER VI OP – DEADLINE | Beskriv, hvornår, hvordan og hvem, der vil følge op:

Skema til 
RISIKOVURDERING

Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og 
i leve- og bomiljøer

•

Guide til forflytnings-
vejlederen

•

Katalog over metoder og værktøjer til at forebygge arbejdsulykker  
og til at analysere og anmelde dem, hvis de alligevel sker

Undgå arbejdsulykker

•

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF ARBEJDSULYKKER

Forebyggelse og 
håndtering af ulykker
Branchevejledning om arbejdspladsens opgaver i 
forbindelse med arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

FA
LD ikke på halen

 det kan forebygges 

Rod, bunker og uorden kan være skyld i ulyk-
ker, hvor nogen falder, snubler eller støder ind i 
genstande. Ting efterladt på gulv og i gangarealer 
besværliggør passage. Uorden og pladsmangel 
kan forebygges med systematisk oprydning 
og udsmidning. Inddrag borgerne, hvor det giver 
mening og skab fælles mål for borgernes selv-
hjulpenhed via de pædagogiske handleplaner. 

Dårlige lysforhold øger risikoen for at falde, snub-
le eller støde ind i noget. Det gælder både man-
gelfuld belysning udendørs på stier og trap-
per og indendørs på trapper og gangarealer. Godt 
oplyste færdselsveje kan være med til at forhin-
dre ulykker. Selvtændende belysning kan være en 
løsning i områder med lejlighedsvis færdsel. Sørg 
også for god belysning på aktivitetsområder.
  

Tænk jeres arbejdsgange igennem. I kan fx 
mindske den tid, I opholder jer i et rum med vådt 
gulv og omfanget af opgaver, I skal udføre, mens 
der er vådt ved at planlægge rækkefølgen af 
opgaverne. Fx badning til sidst og andre opgaver 
som tandbørstning først. Og sørg for at have 
gode hjælpemidler, så I kan fjerne vandet efter 
badet. 

Sørg for vedligehold af aktivitetsarealer, 
gangveje og andre udendørsarealer med jæv-
ne mellemrum. Undersøg om I kan finde nogle 
riste, der er skridsikre – også om vinteren.

Mange fald- og snubleulykker sker på trapper. 
Ulykkerne kan forebygges ved at holde i et  
gelænder og ved ikke at bruge mobilen ved 
færdsel på trapper.  Er der ofte færdsel i begge 
retninger på samme tid, er det en god ide at sæt-
te gelænder op i begge sider. Skridsikkert 
materiale i en kontrastfarve reducerer risikoen for 
at glide eller overse det første eller sidste trin.

Opbygning af en god sikkerhedskultur er 
en fælles opgave for alle på arbejdspladsen. Le-
deren har ansvar for at instruere, sætte rammer 
og følge op. Arbejdsmiljørepræsentanten, lederne 
og medarbejderne bidrager ved at følge instruk- 
tioner og retningslinjer, ved at gøre opmærksom  
på forhold og adfærd, som udgør en sikkerheds- 
risiko og ved at komme med forslag til løsninger. 

Løse ledninger, tæpper, måtter og 
andet løst udgør en faldrisiko. Sørg for at fastgø-
re eller fjerne ledninger, så de ikke hænger eller 
ligger og flyder. Sørg for at måtter, tæpper og 
lignende har skridsikker underside eller underlag. 
Alle har et ansvar for at spotte løse ledninger 
og genstande og enten gøre noget ved det eller 
bringe det videre. 

Sne og is på parkeringspladser og fortove på 
arbejdspladsens område er årsag til faldulyk-
ker. Snerydning umiddelbart før møde- og 
gå-hjem tider kan forebygge fald. Vær særligt 
opmærksomme på riste, som kan blive meget 
glatte. Saltning kan ske om aftenen, hvis der er 
udsigt til frost. 

Våde gulve er årsag til fald- og snubleulykker.  
En vandreducerende rengøringsmetode 
kan begrænse risikoen. Så er gulvet næsten tørt, 
når det er vasket. Efterlades gulvet vådt, skal 
der bruges markeringskegler, afskærmningsbånd 
eller lignende. Alle har ansvar for at tørre op, 
hvis de spilder eller ser væske på gulvet. Arbejdsmiljøgruppen / DØGNTILBUD

FOREBYGGENDEEKSEMPLER PÅ

tiltag og adfærd

Forebyg og håndter

Krænkende handlinger  
af seksuel karakter
Inspiration og værktøjer
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Ansvar og roller i forebyggelse og 
opfølgning af arbejdsulykker

En effektiv forebyggelse involverer hele arbejdsplad-
sen. For at skabe gode resultater har alle derfor en 
fælles opgave med at få indsatsen til at lykkes.

Arbejdsgiveren har det grundlæggende ansvar
for, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarligt. Det er således arbejdsgive-
rens ansvar at forebygge, at der sker arbejdsulykker.

Ledelsens bevågenhed og aktive involvering er helt 
afgørende for at få succes med at forebygge arbejd-
sulykker. Indsatsen skal afspejles på alle ledelses-

”En arbejdsulykke er en  
psykisk eller fysisk personskade 
forårsaget af en hændelse eller 
påvirkning, som sker pludseligt eller 
inden for fem dage.”
Lov om Arbejdsskadesikring §6

Indholdsfortegnelse
Generelt om arbejdsulykker side 3-4

Værktøj til forebyggelse og 
håndtering af arbejdsulykker side 5-13

Metoder og værktøj til
arbejdsmiljøorganisationen side 14-15

niveauer, og den skal tænkes ind i arbejdspladsens 
strategier og i løsningen af kerneopgaven.

Arbejdsmiljøgruppen har bl.a. til opgave at kontrol-
lere og undersøge for forhold og situationer, som 
indebærer risiko for, at der sker en arbejdsulykke, 
at analysere omstændigheder og konsekvenser, når 
der sker en arbejdsulykke, og at påvirke den enkelte 
medarbejder til en adfærd, der fremmer sikkerhed og 
sundhed.

Læs mere i hæftet Forebyggelse og håndtering af arbejd-
sulykker. Hent det på www.arbejdsmiljoweb.dk/ulykker 
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Anmeldelse af  
arbejdsulykker

Arbejdsulykker SKAL anmeldes. Det siger loven. En 
korrekt anmeldelse er nødvendig for, at den skadelidte 
kan få erstatning – og for at arbejdspladsen kan lære 
af ulykken og forebygge, at den sker igen. Arbejdsgiver 
har pligt til at anmelde en ulykke: 

• Hvis en medarbejder er syg mindst én dag udover 
dagen, hvor ulykken sker. Anmeldelse skal ske 
senest 9 dage fra første fraværsdag.

• Hvis ulykken kan medføre ret til erstatning efter 
arbejdsskadesikringsloven. Anmeldelse skal ske 
senest 9 dage efter skaden.

• Hvis den skadelidte ikke har genoptaget sit arbejde i 
fuldt omfang senest på 5-ugersdagen efter ulykken.

Hvis I sjældent anmelder en arbejdsulykke, kan det 
være svært at huske, hvordan I gør det korrekt. Derfor 
har mange kommuner og regionale virksomheder 
valgt at bruge centrale indberettere for at sikre en høj 
kvalitet i registrering og anmeldelse af arbejdsulykker.

Branchevejledning: Forebyggelse  
og håndtering af ulykker 

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF ARBEJDSULYKKER

Forebyggelse og håndtering af ulykker
Branchevejledning om arbejdspladsens opgaver i forbindelse med arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

”Forebyggelse og håndtering af ulykker” er en samlet indfø-
ring i arbejdspladsens opgaver i forbindelse med arbejdsulyk-
ker. Vejledningen er udarbejdet specielt til social- og sund-
hedssektoren, men den kan sagtens bruges i andre brancher.

Vejledningen beskriver, hvordan arbejdspladsen kan forebyg-
ge antallet af arbejdsulykker gennem en systematisk indsats. 
Samtidig giver den gode råd og værktøjer til ledelse, MED og 
arbejdsmiljøgrupper om, hvordan opgaven kan løses i praksis.

Hent vejledningen på www.arbejdsmiljoweb.dk/ulykker
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4 FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF ARBEJDSULYKKER

Quickguide: Sådan håndterer I en arbejdsulykke

• En medhjælper/pædagogisk assistent bliver påkørt af en mooncar og får en skade på akilles-senen.
• En socialpædagog bliver overfaldet af en beboer på et bosted, får slag på hoved og krop og får psykiske gener.

• En sygeplejerske hjælper en kollega med at forflytte en patient. Patienten får overbalance og tager fat i sygeplejersken, som får en akut skade i lænderyggen.
• En lægesekretær bliver på skadestuen verbalt overfuset med grove vendinger, af utålmodige pårørende, og får psykiske gener.

Eksempler på arbejdsulykker  i social- og sundhedssektoren

 
 Arbejdsgiver, leder og arbejdsmiljørepræsentant skal straks orienteres om arbejdsulykken.

 
 Der skal straks følges op i forhold til den skade-lidte og eventuelle kolleger, som har overværet ulykken. Karakteren af denne opfølgning af-hænger af ulykkens art og alvor. Hvis ulykken er alvorlig, ringes direkte efter ambulance (og så bliver Arbejdstilsynet automatisk orienteret). Efter en alvorlig ulykke bør samtlige involverede tilbydes debriefing eller lignende støtte. 

  Inden arbejdet genoptages, skal det undersøges og forebygges, at ulykken kan ske igen. Hvis der er tale om akut risiko for nye tilsvarende ulyk-ker, skal der straks træffes forebyggende for-anstaltninger.

 
 Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en ulykke:• Hvis en medarbejder er syg mindst én dag ud over dagen, hvor ulykken sker. Anmeldelse skal ske senest 9 dage fra første fraværsdag. • Hvis ulykken kan medføre ret til erstatning 

efter arbejdsskadesikringsloven. Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter skaden. • Hvis den skadelidte ikke har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang senest på 5-ugersda-gen efter ulykken.
Den skadelidte har også selv mulighed for at anmelde ulykken til Arbejdsmarkedets Er-hvervssikring, hvis arbejdsgiveren ikke kan eller ikke vil anmelde skaden. Dette skal ske inden for 1 år efter skaden. Læs mere om anmeldelse af arbejdsulykker på side 28. 

 
 Arbejdsulykken skal dokumenteres og analyse-res: Hvad skete der præcis? Hvem var involve-ret? Hvordan kunne ulykken ske? Hvad kunne have forhindret den? Ulykker uden fravær og nærved-ulykker bør også dokumenteres, analy-seres og evt. anmeldes.

 
 Er der brug for mere generelle forebyggende for-anstaltninger, skal der udformes handleplaner, som indarbejdes i APV’en. Læs om forebyggelse på side 9.

• En pædagog falder på et isglat underlag på en legeplads, slår sit knæ og får en meniskskade.• En social- og sundhedsassistent støder hovedet op i en personlift og får en hjernerystelse.• En kirurg falder på et vådt nyvasket gulv og brækker sit håndled.
• En køkkenassistent skærer sig på en elektrisk pålægsmaskine og mister en del af en finger.• En social- og sundhedshjælper bliver påkørt af en bil på vej til hjemmebesøg og brækker benet.• En bioanalytiker stikker sig i fingeren på en uren kanyle under en blodprøvetagning af en urolig patient og bliver udsat for smittefare.

Quickguide: Sådan håndterer I 
en arbejdsulykke

Hvis ulykken sker, er der en række helt faste proce-
durer, som I skal gennemføre. Læs her, hvem der skal 
orienteres, hvordan I følger op over for den skadelidte 
og kollegerne, hvordan I beskriver og dokumenterer, 
hvad der er sket, hvordan I anmelder en arbejdsulyk-
ke og hvad I skal gøre for at sikre, at ulykken ikke sker 
igen.

Tre pointer  
om arbejdsulykker
• Både fysiske og psykiske skader: En arbejds- 

ulykke kan give både fysiske og psykiske skader. 
Psykiske skader er ofte mindre synlige og kan 
være nogen tid om at vise sig – fx i forbindelse 
med følger af vold og trusler. Derfor er det 
vigtigt, at I dokumenterer hændelsen med det 
samme, så der senere er helt styr på, hvad der 
skete. 

• Vold og trusler er også arbejdsulykker: Voldse-
pisoder i forbindelse med arbejdet er arbejds-
ulykker. Det gælder både fysisk og psykisk vold 
– herunder trusler og anden krænkende adfærd 
– både i og uden for arbejdstiden. Trusler og 
chikane, der fremsættes digitalt på fx sociale 
medier eller e-mail, er også arbejdsulykker, hvis 
de kan relateres til arbejdet. 

• Tag nærved-ulykker alvorligt: Nærved-ulykker 
er ulykker, der var lige ved at ske; en pludselig 
hændelse, der kunne have medført personskade, 
men ikke gjorde det. Ligesom faktiske ulykker 
kan nærved-ulykker indeholde vigtig informa-
tion om risici i arbejdet, der skal tages højde for. 
De skal derfor ikke slås hen med et ”der skete jo 
ikke noget”, men tværtimod tages alvorligt som 
et varsel om behovet for bedre forebyggelse. Hent guiden på www.arbejdsmiljoweb.dk/ulykker

!
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FIND LØSNINGER SOM FOREBYGGER FALDULYKKER
Der er forskellige måder at arbejde med at forebygge fald- og snubleulyk-

ker. Herunder kan I se eksempler på, hvordan man systematisk kan arbejde 

med forebyggelsen. 

Synliggør processenHar I en tavle, en flipover eller lignende kan I udarbejde et ’processkema’ 

bestående af fire kolonner: Risikofaktorer; Besluttede løsning; Ansvarlig 

og Status. Hvis I fx har et problem med dårlige lysforhold på en udendørs 

trappe, skriver I i første kolonne ’Manglede belysning ved udendørs trappe’, 

i anden kolonne skriver I fx ’Opsætning af lamper på trappe, så hele trap-

peforløbet er oplyst’, i tredje kolonner skriver I fx ’Afdelingssygeplejersken 

aftaler med teknisk afdeling og følger op på aftalen’. Status på løsningen 

skrives i sidste kolonne, og når problemet er løst, kan linjen slettes. 
I stedet for at skrive på tavlen/flipoveren, kan I anvende post-it, som be-

skrevet under metoden ”Post-it sedler”, dvs. røde post-it til beskrivelse af 

risikofaktorer, gule post-it til løsninger og grønne post-it til at angive, når 

et problem er løst.  

Inddrag kollegerne Det er en god idé at inddrage kollegerne i forebyggelsesprocessen. I kan fx 

opfordre til løbende at komme med forslag, og I kan tage punktet ’Fore-

byggelse af faldulykker’ op på et personalemøde. På mødet kan I tage 

udgangspunkt i indkomne risikofaktorer eller starte med en brainstorm.  

Drøft derefter i mindre grupper, hvordan de identificerede risikofaktorer 

kan fjernes eller minimeres og saml op i fællesskab. Beslut løsninger, der 

ligger lige for, og tag øvrige beslutninger i AM-gruppen efterfølgende.   
Hvis I holder tavlemøder til målstyring eller til systematisk arbejde med 

forbedringer, er det oplagt at indtænke arbejdet med ulykkesforebyggelse i 

disse møder.
Det kan også være relevant at inddrage kollegerne i løsningerne. Hvis I 

beslutter jer for at gennemføre en systematisk oprydning, er der måske 

et par kollegaer, som vil stå i spidsen for den. I arbejdet med at opbygge 

og fastholde en forebyggelseskultur er kollegernes aktive medvirken helt 

afgørende. 

> 

FAL
D ikke på halen det kan forebygges 

Kampagnepakke:  
”Fald ikke på halen...”

2X4 generelle råd

Til arbejdsgiveren:

• Vedligehold gulve, trapper og udendørs 
arealer og sørg for god belysning.

• Undgå at de ansatte skal bære ting, anskaf 
fx rulleborde, sækkevogn mv.

• Lav et beredskab ift. vinterglatføre.
• Aftal med de ansatte, hvad du vil have dem 

til at gøre for at undgå snubleulykker.

Til de ansatte:

• Brug fx rulleborde, sækkevogn mv. - undgå 
at bære ting.

• Hold gulve, hvor der færdes og arbejdes, fri 
for genstande.

• Tør straks op, hvis du spilder væsker, 
fødevarer mv. på gulvet.

• Løb ikke på arbejdspladsen – især ikke på 
trapper.

Snublen på jobbet er skyld i hver femte alvorlige 
arbejdsulykke. Men rigtig mange faldulykker kan 
forebygges gennem en systematisk indsats. 

Kampagnepakken ”Fald ikke på halen” er et sæt af 
værktøjer og metoder, som kan bruges til at øge op-
mærksomheden og mindske risikoen på den enkelte 
arbejdsplads.

Pakken findes i fire versioner, som er rettet mod:

• Hospitaler
• Daginstitutioner
• Døgntilbud
• Plejecentre. 

Hver pakke indeholder plakater, foldere samt viden 
og metoder til ledelse og arbejdsmiljøorganisation.

De fire målrettede pakker er suppleret med viden og 
information om forebyggelse inden for hjemmeple-
jen, skoler og undervisningssteder samt kontorer. 

Læs mere om fald- og snubleulykker og hent kam-
pagnepakken på www.arbejdsmiljoweb.dk/ulykker
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FA
LD ikke på halen

 det kan forebygges 

Rod, bunker og uorden kan være skyld i ulyk-
ker, hvor nogen falder, snubler eller støder ind i 
genstande. Ting efterladt på gulv og i gangarealer 
besværliggør passage. Uorden og pladsmangel 
kan forebygges med systematisk oprydning 
og udsmidning. Inddrag borgerne, hvor det giver 
mening og skab fælles mål for borgernes selv-
hjulpenhed via de pædagogiske handleplaner. 

Dårlige lysforhold øger risikoen for at falde, snub-
le eller støde ind i noget. Det gælder både man-
gelfuld belysning udendørs på stier og trap-
per og indendørs på trapper og gangarealer. Godt 
oplyste færdselsveje kan være med til at forhin-
dre ulykker. Selvtændende belysning kan være en 
løsning i områder med lejlighedsvis færdsel. Sørg 
også for god belysning på aktivitetsområder.
  

Tænk jeres arbejdsgange igennem. I kan fx 
mindske den tid, I opholder jer i et rum med vådt 
gulv og omfanget af opgaver, I skal udføre, mens 
der er vådt ved at planlægge rækkefølgen af 
opgaverne. Fx badning til sidst og andre opgaver 
som tandbørstning først. Og sørg for at have 
gode hjælpemidler, så I kan fjerne vandet efter 
badet. 

Sørg for vedligehold af aktivitetsarealer, 
gangveje og andre udendørsarealer med jæv-
ne mellemrum. Undersøg om I kan finde nogle 
riste, der er skridsikre – også om vinteren.

Mange fald- og snubleulykker sker på trapper. 
Ulykkerne kan forebygges ved at holde i et  
gelænder og ved ikke at bruge mobilen ved 
færdsel på trapper.  Er der ofte færdsel i begge 
retninger på samme tid, er det en god ide at sæt-
te gelænder op i begge sider. Skridsikkert 
materiale i en kontrastfarve reducerer risikoen for 
at glide eller overse det første eller sidste trin.

Opbygning af en god sikkerhedskultur er 
en fælles opgave for alle på arbejdspladsen. Le-
deren har ansvar for at instruere, sætte rammer 
og følge op. Arbejdsmiljørepræsentanten, lederne 
og medarbejderne bidrager ved at følge instruk- 
tioner og retningslinjer, ved at gøre opmærksom  
på forhold og adfærd, som udgør en sikkerheds- 
risiko og ved at komme med forslag til løsninger. 

Løse ledninger, tæpper, måtter og 
andet løst udgør en faldrisiko. Sørg for at fastgø-
re eller fjerne ledninger, så de ikke hænger eller 
ligger og flyder. Sørg for at måtter, tæpper og 
lignende har skridsikker underside eller underlag. 
Alle har et ansvar for at spotte løse ledninger 
og genstande og enten gøre noget ved det eller 
bringe det videre. 

Sne og is på parkeringspladser og fortove på 
arbejdspladsens område er årsag til faldulyk-
ker. Snerydning umiddelbart før møde- og 
gå-hjem tider kan forebygge fald. Vær særligt 
opmærksomme på riste, som kan blive meget 
glatte. Saltning kan ske om aftenen, hvis der er 
udsigt til frost. 

Våde gulve er årsag til fald- og snubleulykker.  
En vandreducerende rengøringsmetode 
kan begrænse risikoen. Så er gulvet næsten tørt, 
når det er vasket. Efterlades gulvet vådt, skal 
der bruges markeringskegler, afskærmningsbånd 
eller lignende. Alle har ansvar for at tørre op, 
hvis de spilder eller ser væske på gulvet. Arbejdsmiljøgruppen / DØGNTILBUD

FOREBYGGENDEEKSEMPLER PÅ

tiltag og adfærd

         FÅ ØJE PÅ 
RISIKOFAKTORER
 
Når I som AM-gruppe inddrager jeres kolleger i at finde risikofaktorer,  
skal det være enkelt. Det vigtigste er, at være på udkig efter steder og  
situationer, hvor der er en risiko for at falde, snuble eller støde ind i gen-
stande. Måske kan det gøres sjovt, så der fx udloves en lille præmie til  
den, der får øje på flest risikofaktorer inden for en bestemt periode.

Her er foreslået tre enkle måder, som alle har været brugt på hospitaler:  

Post-it sedler
En meget enkel metode er at skrive risikofaktorer på post-it sedler.  
Det kan være helt almindelige gule post-it sedler, hvor kollegaen skriver 
hvilket sted eller i hvilken situation, der kan være en risiko. Forslag til at 
forebygge risikoen kan enten skrives på den samme post-it seddel eller  
på en anden.

Metoden kan udvides, så I fx bruger røde, gule og grønne post-it sedler til 
at skrive forskellige trin i processen. I denne metode kan risikofaktorer  
skrives på røde post-it og forslag til at forebygge risikoen kan skrives på 
gule. På grønne sedler kan det synliggøres, at risikoen er forsøgt forebygget 
(se evt mere i dokumentet ’Find løsninger som forebygger faldulykker’). 

Fotos
En anden måde at synliggøre en risiko på er at tage et billede af situatio-
nen eller af stedet, hvor risikoen forekommer. Mange har en mobiltelefon 
med kamera, og for de fleste vil det være meget hurtigt at tage et billede 
og sende det til AM-gruppen. I kan opfordre kollegaerne til at uddybe med 
kommentarer og komme med forslag til, hvordan risikoen kan forebygges.

Husk at det er steder og situationer, der skal fotograferes og ikke personer. 

Blanketter
Fortrykte blanketter er en tredje metode, som er enkel at bruge, men som 
kræver lidt mere forberedelse af jer i AM-gruppen.  

Gør det nemt 
Uanset hvilken metode I beslutter jer for, skal I som AM-gruppe gøre det 
nemt for jeres kolleger at videregive deres sedler eller foto. Eksempelvis 
ved at have en bakke, de kan lægges i eller en tavle, de kan sættes på.  

Hvis I opfordrer kollegerne til at skrive deres navn eller initialer på risiko-
faktorer og løsningsforslag, har I mulighed for at få dem uddybet, hvis der 
er behov for det. Det kan også være relevant, at skrive tidspunktet, hvor 
risikofaktoren bliver opdaget, da der kan være forskel på hvilken risiko, der 
er om dagen, aftenen eller natten.

FA
LD ikke på halen

 det kan forebygges 

GODE RÅD TIL 
INDSATS OG PROCES 

 

Hjælp med at finde sammenhængen til det  
pædagogiske arbejde
Understøt en proces med arbejdsmiljøgrupperne, hvor sammenhængen 
mellem det pædagogiske arbejde og fald- og snubleulykker bliver synlig-
gjort, fx ved:

• At tænke indretning, der både tilgodeser børnenes behov for leg og ud-
vikling og reducerer risikoen for at falde eller snuble 

• At inddrage børnene i at rydde op i løbet af dagen

• At lade børn gå og ’handle’ mest muligt selv i stedet for at løfte eller 
bære. Det styrker børnenes motorik og oplevelse af at kunne selv,  
og mindsker samtidig risikoen for at falde og komme alvorligt til skade. 

Indsatsen kan også kobles til arbejdspladsens indsats med at forebygge 
ulykker og nedslidning ved løft og bæring. 

>

Som arbejdsmiljøprofessionelle kan jeres
rolle være at:
• Hjælpe med at finde sammenhængen mellem ulykkesforebyg-

gelse og det pædagogiske arbejde
• Skabe overblik over forekomsten af fald- og snubleulykker og 

målrette indsatsen
• Vurdere om anmelde- og registreringspraksis kan forbedres
• Dele erfaringer på tværs af området
• Skabe strategisk fokus på indsatsen
• Understøtte arbejdsmiljøgruppernes arbejde med indsatsen

FA
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Næsten hver tredje alvorlige arbejdsulykke i dag- og fritidstilbud skyldes 
fald eller snublen. Ulykkerne koster ofte langt sygefravær og kan give vari-
ge mén. De fleste fald- og snubleulykker kan forebygges og Arbejdstilsynet 
har derfor fokus på dette i deres tilsynspraksis på dagtilbudsområdet. 

Når I vil forebygge fald- og snuble-
ulykker i dag- og fritidstilbud Arbejdsmiljøprofessionelle

DAG- OG FRITIDSTILBUD

På andre ude-arealer

På andre inde-arealerPå gangveje

På legepladsen
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Plakater og opslag 
Gør indsatsen synlig på ar-
bejdspladsen med plakater, 
foldere og opslag på op-
slagstavlen.

Vejledning til proces
Gode råd til de arbejdsmiljø-
professionelle om jeres syste-
matiske arbejde med forebyg-
gelse af fald- og snubleulykker.

FOREBYG
FALD
 
Fald- og snubleulykker kan forebygges. Nogle ulykker kan forebygges ved 
at alle er opmærksomme på risikoen, mens andre kræver en større indsats. 

Herunder er konkrete eksempler på løsninger og forebyggende adfærd som 
inspiration i jeres arbejde. 

Forebyggelseskulturen er afgørende
Opbygning af en god forebyggelseskultur er en fælles opgave. Lederen har 
ansvar for at instruere, sætte rammerne og følge op. Medarbejderne og 
arbejdsmiljørepræsentanten bidrager ved at følge instruktioner og ret-
ningslinjer, ved at gøre opmærksom på forhold og adfærd, som udgør en 
sikkerhedsrisiko og ved at komme med forslag til løsninger. 

Forebyggelse og pædagogik går hånd i hånd 
Forebyggelse af fald- og snubleulykker hænger sammen med det pædago-
giske arbejde. Den fysiske indretning har stor betydning både for børnenes 
leg og udvikling og for de ansattes risiko for at falde. Inddragelse af børne-
ne i oprydning har både et pædagogisk og et ulykkesforebyggende per-
spektiv. Børnenes motorik og oplevelse af selv at kunne, kan styrkes ved at 
lade dem gå og handle selv. Samtidig begrænses risikoen for at den voksne 
falder og kommer alvorligt til skade, hvis løft og bæring begrænses. 

Eksempler på løsninger og forebyggende adfærd
• Få fyldt huller på legepladsen eller boldbanen op, få rettet skæve fliser 

op, få fjernet fritlagte rødder og få sikret at der bliver saltet og ryddet 
sne.

• Sørg for god belysning på trapper og adgangsveje.
• Hold gangveje fri for madrasser, møbler, legetøj og andet, der kan for-

hindre fri passage - både i gange, garderober, legerum og på gangveje 
på stuer.

• Gør det let for både medarbejdere og børn at rydde op ved at have let- 
tilgængelig og synligt mærket opbevaringsplads til legetøj og materialer.

• Vær opmærksom på at tørre spildt vand, mad eller andet på gulvet op.
• Synliggør trapper og dørtrin med skridsikker advarselstape.
• Sørg for at trapper er forsynet med gelænder og brug det altid ved 

færdsel på trappen. Et ekstra gelænder i børnehøjde motiverer børnene 
til at gå selv.

• Anskaf og brug hjælpemidler som rulleborde, taburetter med hjul og 
indendørs klapvogne i stedet for at bære børn og ting. 

• Inddrag gerne forældrene fx ved at sætte fokus på, hvor selvhjulpne 
børnene er.

Hvis I har brug for hjælp til at forebygge en risiko, så vurder hvem der kan 
involveres. Det kan for eksempel være kommunens arbejdsmiljøkonsulent, 
ejendomsservice, områdeledelsen eller en ekstern rådgiver.

FA
LD ikke på halen

 det kan forebygges 

Arbejdsmiljøgruppen
DAG- OG FRITIDSTILBUD

Enkle metoder
Sådan kan I vurdere risikoen 
i det daglige arbejde og finde 
gode løsninger til forebyggelse 
af fald- og snubleulykker.

Materialerne 
i kampagnepakken
”Fald ikke på halen”
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Forflyt.dk: Viden, inspiration  
og værktøj til forflytninger 

På hjemmesiden Forflyt.dk finder I viden, inspiration 
og værktøjer til arbejde og uddannelse inden for for-
flytning af personer i social- og sundhedssektoren.

Forflytning er en arbejdsmetode, som begrænser den 
fysiske belastning på kroppen. På Forflyt.dk findes 
både konkret viden om gode forflytningsteknikker og 
hjælpemidler samt en bred vifte af værktøjer og me-
toder til at udvikle viden og kultur på, så teknikkerne 
bliver brugt.

Til ansatte, elever og studerendei ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

•

FORFLYTNINGSGUIDEN

•

Materialerne henvender sig både til ledelsen, arbejds-
organisation og de forflytningsvejleder og underviser, 
som arbejder på at sikre et godt og sikkert arbejds-
miljø for pleje- og sundhedspersonalet.

På hjemmesiden kan man bl.a. hente inspiration i 
andre arbejdspladsers erfaringer via cases, podcasts 
og meget mere.

Læs meget mere på www.forflyt.dk

Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

•

Guide til forflytnings-vejlederen

•

INFORMATION OM FORFLYTNINGTil nyansatte i sundhedssektoren

Denne folder er skrevet til dig, der netop er blevet ansat eller er elev på et sygehus, et plejehjem eller i hjemmeplejen. Vores erfaringer viser, at det ofte er nye, der kommer til skade, når de skal forflytte en borger, fordi de endnu ikke er inde i rutinen med at anvende den rette teknik og ikke kender procedurerne på arbejdspladsen.

Som nyansat er du særligt udsat for ulykker

Med forflytningsteknik og ved at bruge lifte og andre forflytningshjælpemidler er risikoen for at få skader mindre. Samtidig er forflytning også en vigtig del af kerneopgaven i plejen og den øvrige omsorg. Forflytningsteknik går nemlig også ud på at gøre borgeren aktiv og selv hjælpe med i forflytningen. Når man fx er sengeliggende, kan det være en lille sejr, hvis man selv kan hjælpe med til at komme på benene.

Brug forflytningsteknik – for din egen og for borgerens skyld 

Din arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at du får den nødvendige instruktion i, hvordan du forflytter og bruger hjælpemidler. Det er typisk arbejdslederen fx afdelings-sygeplejersken på et sygehus eller gruppe-lederen i hjemmeplejen, der skal sikre, at du bliver undervist. Selvom du bliver ansat midt i en travl periode, skal du have en grundig instruktion. Det gælder også, hvis du er midlertidigt ansat, elev eller vikar.

Hvem har ansvaret for at du bliver undervist? 

I praksis er det ofte forflytningsvejlederen eller en terapeut på din arbejdsplads, der instruerer dig i forflytning. Vejlederen viser dig, hvordan du kan arbejde med forflytning, og hvordan du anvender de tekniske hjælpemidler. Forflytningsvejlederen er også den person, som du kan stille spørgsmål, og som kan hjælpe, når du har brug for det. Og husk at når det handler om forflytning, er det bedre at bede om hjælp én gang for meget end én for lidt. 

Hvem skal instruere dig i forflytningsteknik? 

TÆNK DIG OM
    - før du forflytter!
Information om forflytning til nyansatte i sundhedssektoren

En podcastserie i otte episoder om forebyggelse af akut fysisk overbelastning på social- og sundhedsområdet •

Forflyt
med omtanke
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Branchevejledning:  
At arbejde i borgerens hjem

Mange medarbejdere inden for social- og sundheds-
sektoren arbejder i borgernes hjem. Som medarbej-
der kan man opleve dilemmaer mellem hensynet til 
borgeren og ens eget arbejdsmiljø.

Branchevejledningen ”At arbejde i borgerens hjem” 
beskriver, hvordan arbejdsmiljøgrupper kan arbejde 
systematisk med denne udfordring. 

Vejledningen tager afsæt i rammer og lovgivning og 
beskriver derefter fem typiske dilemmaer og giver 
ideer til konkrete handlemuligheder, metoder og 
værktøjer:

• Hvor går grænsen for, hvor uhumsk et miljø, man 
henholdsvis kan arbejde i og lade borgeren bo i?

• Hvordan tackler I det, når borgeren ryger i hjemmet, 
mens medarbejderne er der?

• Hvad kan man kræve, og hvordan kan man indgå i 
dialog, når plejen kræver plads, særlige hjælpem-
idler eller inventar?

• Hvor går grænsen for, hvad medarbejderne skal 
finde sig i?

• Hvordan kan I sætte grænser for en seksuelt 
krænkende adfærd?

Et hovedbudskab er, at der skal arbejdes systematisk
med risikovurdering, fx i forbindelse en løbende 
APV-proces. Det sikrer systematikken i forhold til 
den kerneopgave, der skal løses, samtidig med at det 
sikrer et godt arbejdsmiljø.

Hent vejledningen på www.arbejdsmiljoweb.dk/ulykker

 
AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1

At arbejde  
i borgernes hjem
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Arbejd trygt ude
Forebyg trusler og vold

Hæftet Arbejd trygt ude er skrevet til ledere, til-
lids- og arbejdsmiljørepræsentanter, MED-udvalg 
og arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladser, hvor 
udearbejde indebærer en risiko for vold eller trusler. 

Hvis I har medarbejdere, der arbejder i udgående 
funktioner, skal I som arbejdsplads sikre, at de trygt 
kan tage afsted. Hæftet her klæder jer godt på til at 
facilitere dialogen på hele arbejdspladsen om, hvor-
dan I forebygger vold og trusler ved udearbejde.

Hæftet Arbejd trygt ude indeholder 
bl.a. konkrete værktøjer og metoder til 
at sikre en systematisk forebyggelse 
af og opfølgning på trusler og vold.

Hent hæftet på  
www.arbejdsmiljoweb.dk/vold

Anbefalde indsatser før, under og efter en opgave ude:

Forebyg vold og trusler mod udgående medarbejdere

Arbejd trygt ude 

FØR
At være godt  
forberedt på opgaven
1.  Risikovurdering
2. Kompetence- 

vurdering 
3. Forholdsregler

UNDER
At håndtere 
situationen rigtigt

1.  Personvurdering

2. Miljøscreening 

3. Handlestrategi 

EFTER
At bearbejde 
kritiske episoder
1.  Deling og refleksion 
2. Personlig støtte
3. Registrering og  

anmeldelse
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Værktøj og metoder:
Forebyg risiko for smitte

FOREBYG STIKUHELD
Undgå smitte

www.arbejdsmiljøweb.dk/stikboksen

Covid-19 epidemien har givet massivt fokus på betyd-
ningen af at forebygge smitte og reducere spredning 
af skadelige bakterier og virus på jobbet. 

På Arbejdsmiljøweb er der oprettet et særligt afsnit 
om Covid-19 og arbejdsmiljø, hvor vi har samlet en 
lang række informationer, metoder og værktøjer, som 

Særligt om stik- og skæreskader

ledelse og arbejdsmiljøorganisation kan bruge. Her 
finder I informationer og faktaark om bl.a. håndhy-
giejne og rengøring. 

Hent også film, plakater og andre materialer, som I 
kan bruge til at sikre og fastholde en arbejdskultur 
med fokus på forebyggelse af smittespredning. 

Stik-og skæreskader er en risiko i rigtig mange fag. Det er vigtigt, at 
medarbejderne er oplyst om smitterisici og er uddannet og oplært i 
sikre arbejdsrutiner og forholdsregler i tilfælde af stikuheld.

På Arbejdsmiljøweb kan I finde omfattende viden og råd om fore-
byggelse og gode sikkerhedsrutiner. I kan også hente en værktøjs-
kasse med bl.a. undervisningsmaterialer og plakater til brug på 
arbejdspladsen samt en test, I kan bruge til at kortlægge medarbej-
dernes viden.

Læs mere på www.arbejdsmiljoweb.dk/stikogskæreskader
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Forebyg ulykker 
og fysiske lidelser

Branchevejledning for teknisk servicepersonale  på skoler og uddannelsesinstitutioner

Forebyg ulykker  og fysiske lidelser 

”Forebyg ulykker og fysiske lidelser” er en bran-
chevejledning rettet mod det tekniske service-
personale på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Vejledingen beskriver de typiske risici i arbejdet 
og hvordan de kan forebygges i praksis. Desuden 
beskriver vejledningen god praksis omkring bl.a. 
tunge løft, affald, kemiske stoffer og værktøj, 
samt de forskellige personlige værnemidler, som 
kan bruges i arbejdet.

Hent vejledningen på  
www.arbejdsmiljoweb.dk/ulykker

På siden kan I desuden få råd til, hvordan I kan ind-
drage medarbejderne i forebyggelsen og sætter både 
forebyggelse og håndtering af epidemiens følgevirk-
ninger i system. Siden vil løbende blive udvidet med 
nyt indhold.

Smitte med covid-19 og andre alvorlige sygdomme er 
anerkendt som en arbejdsulykke og skal håndteres og 
anmeldes som sådan. Covid-19 epidemien medfører, 
at medarbejdere i alle dele af samfundet har fået helt 
nye opgaver i forhold til at medvirke til bl.a. rengøring 
og god hygiejne for at stoppe smitten. Det betyder, at 
de skal instrueres og oplæres i de nye opgaver. 

Læs mere på www.arbejdsmiljoweb.dk/covid-19
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Seks guider og kort: 
Forebyg og håndtér 
voldsomme episoder

På Arbejdsmiljøweb kan I finde seks guider og seks startkort 
om at forebygge og håndtere voldsomme episoder. I kan bruge 
materialet til at komme i gang med arbejdet med at forebygge 
og håndtere voldsomme episoder. De seks kort er en introduk-
tion til de mere udførlige guider. De seks guider tager fat i seks 
centrale indsatser for at forebygge og håndtere trusler og vold 
på arbejdet:

• Vurdering af jeres risiko for voldsomme episoder.
• Tjekliste til jeres retningslinjer for identifikation, forebyg-

gelse og håndtering.
• Beredskabsplan for voldsomme episoder.
• Jeres kompetencer i forhold til forebyggelse og håndtering.
• Sådan udøver du psykisk førstehjælp.
• Systematisk læring og evaluering af hændelser.

Hent materialet på www.arbejdsmiljoweb.dk/vold

Voldsepisoder i forbindelse med  
arbejdet er arbejdsulykker. Det gælder 
både fysisk og psykisk vold – herunder 
trusler og anden krænkende adfærd – 
både i og uden for arbejdstiden.
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Hvor går grænsen? Krænkende 
handlinger af seksuel karakter

Forebyg og håndterKrænkende handlinger  af seksuel karakter
Inspiration og værktøjer

Uønsket seksuel opmærksomhed kan have store 
konsekvenser. Det kræver åben dialog, god kollegial 
støtte og stærk ledelsesmæssig opbakning at fore-
bygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed 
på arbejdspladsen. 

I hæftet Krænkende handlinger af seksuel karakter 
kan I finde konkrete værktøjer, der kan være en hjælp 
til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give 
tryghed på arbejdspladsen. I kan også finde eksem-
pler på politikker og gode råd til opfølgning.

Hæftet handler både om krænkelser på arbejdsplad-
sen og krænkelser der involverer borgere, pårørende 
og andre uden for arbejdspladsen.

Uønsket seksuel opmærksomhed  er en 
særlig risiko for medarbejdere, der tilhører 
mindretallet på arbejdspladser med en 
skæv kønsfordeling, eller medarbejdere, 
der er underordnede. Dette gælder alle 
køn.

På Arbejdsmiljøweb kan I finde meget mere om 
krænkende handlinger og egentlig sexchikane. Se 
også kampagnen Hvor går grænsen? med bl.a. film, 
plakater og dialogkort.

Hent hele materialet om seksuelle krænkelser på 
www.arbejdsmiljoweb.dk/krænkelser
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DETTE SKEMA gør det let for Arbejdsmiljøgruppen at lave risikovurderinger 

– for eksempel forud for, at en arbejdsopgave sættes i gang, eller som led i 

en APV-proces. 

Udfyld skemaet sammen i gruppen og tal om risici samt muligheder for 

forebyggelse. I skal udfylde ét skema, for hver arbejdssituation, hvor I fin-

der en risiko. I kan eksempelvis udvælge 2-3 arbejdssituationer, som I vil 

sætte fokus på, og udfylde skemaer på disse. 

På bagsiden finder I en oversigt over de hyppigste risikosituationer inden 

for forskellige brancher. 

RISIKOVURDERING – Værktøj til at forebygge ulykker og fremme en god forebyggelseskultur

ARBEJDSSITUATION:

AFDELING:                              
                               

                               
                               

                               
             DATO:

UDFØRT AF:

BESKRIVELSE AF ARBEJDSSITUATIONEN  | Beskriv nærmere, hvilken arbejdssituation, der er tale om:             

TIDLIGERE ULYKKER I LIGNENDE SITUATIONER | Beskriv, om der tidligere er sket ulykker i lignende situationer: 

MULIG RISICI| Beskriv mulige risici i situationen: FOREBYGGELSE | Beskriv, hvordan I vil forebygge risiciene i situationen:

RETNINGSLINJER | Beskriv, om I har nogle retningslinjer på området, og i så fald, hvad de indeholder:

OPLÆRING OG INSTRUKTION | Beskriv, om der skal ske ny eller anden oplæring og instruktion i udførelsen af opgaven  

i den givne arbejdssituation:

SÅDAN FØLGER VI OP – DEADLINE | Beskriv, hvornår, hvordan og hvem, der vil følge op:

Skema til 

RISIKOVURDERING

En vigtig kilde til at vurdere risikoen for arbejdsulyk-
ker er at analysere de arbejdsulykker, der er sket. 

Det handler om at lære af episoder for at undgå 
gentagelser. Det kan I fx gøre ved at tegne et såkaldt 
årsags- og konsekvenstræ. I kan også hente et skema 
til risikovurdering, som gør det let for Arbejdsmil-
jøgruppen at vurdere risiko fx forud for, at en arbejds-

Værktøj:
Analyse og 
risikovurdering

opgave sættes i gang, eller som led i en APV-proces. 
Prioriteringsværktøjet kan I bruge som hjælp til at 
prioritere mellem problemer, når I laver APV-handle-
plan.

Hent de to skemaer og årsagstræet på 
www.arbejdsmiljoweb.dk/ulykker
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Jeres vigtigste redskab i kortlægningen og håndtering 
af risici på arbejdspladsen er arbejdspladsvurderin-
gen, APV. Det gælder også ift. risikoen for arbejds-
ulykker og nærved-ulykker. Med APV´en laver I en 
risikovurdering af hele arbejdspladsen. 

Det behøver ikke at være svært at lave en APV. Ved 
hjælp af de to enkle skemaer, som I kan hente på Ar-
bejdsmiljøweb, kan I let komme i gang med arbejdet. 
De to skemaer består af et simpelt kortlægningsske-
ma og et simpelt processkema, som begge er lige til 
at gå til.

APV skal laves minimum hvert tredje år, eller når der 
sker ændringer, som har betydning for arbejdsmil-
jøet. Nogle arbejdspladser gennemfører APV ofte, 
og nogle benytter i APV-arbejdet en systematik, der 
understøtter, at fx nye arbejdsprocesser, lokaler og 
arbejdsredskaber løbende bliver risikovurderet, bl.a. 
ift. risikoen for arbejdsulykker.

VÆRKTØJ   I  ARBEJDSPLADSVuRDERInG

PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

Nævn 1-3 gode forhold i dit psykiske 

arbejdsmiljø:

PRIORITERING
·  Beskrivelse af de positive og negative 

forhold

·  Hvilke problemer skal løses/positive 

forhold styrkes?

·  Hvor mange er omfattet af problemet?

·  Hvor alvorligt er det?

·  Haster det eller kan det vente?

OPFØLGNING
·  Er handleplanen fulgt?

·  Fungerer løsningerne?

·  Er der opstået nye positive og negative 

 forhold?

FYSISK ARBEJDSMILJØ 

Nævn 1-3 negative forhold i dit  

fysiske arbejdsmiljø:

PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

Nævn 1-3 negative forhold i dit 

psykiske arbejdsmiljø:

HANDLEPLAN
·  Hvordan kan problemerne løses/positive 

forhold styrkes?

·  Valg af løsninger?

·  Hvem gør hvad?

·  Hvornår gør de det?

·  Er der brug for hjælp? – i organisationen 

(HR, arbejdsmiljøenhed) eller udefra?

vEDLIGEHOLD OG UDvIKLING

Hvordan får I APV-arbejdet til at slå rod?

·  Aftal, hvordan resultater formidles, fx 

hvordan bliver det synligt i hverdagen?

·   Hvordan får I nyt liv i APV-arbejdet, fx nye 

nøglepersoner

·  Hvad er organisationen optaget af? 

·   Hvordan kan APV-arbejdet knyttes til dette?

Fx akkreditering, trivselsundersøgelse mv.

SPØRGSMÅL TIL PROcES 

SKEMA TIL KORTLæGNING

FYSISK ARBEJDSMILJØ

Nævn 1-3 forhold der fungerer godt i 

dit fysiske arbejdsmiljø:

Hent de to enkle skemaer til APV på  
www.arbejdsmiljoweb.dk/apv

Værktøj: 
Skemaer til arbejdet  
med APV



Et fremtidssikret arbejdsmiljø

Et godt samarbejde er væsentligt for et godt 
arbejdsmiljø nu og i fremtiden. Derfor samarbe-
jder arbejdsgivere og arbejdstagere i BFA om at 
udvikle information, inspiration og vejledning. 

Vi udarbejder konkrete værktøjer, så arbejdsplad-
serne kan handle og forebygge lokalt. Vi præsen-
terer ambitiøse, forebyggende løsninger, som 
baserer sig på erfaring fra arbejdspladser og på 
forskning. Løsninger, som tager udgangspunkt i 
de problemer, der skal løses nu, og de problemer, 
som kan opstå. 

Det gør vi i enighed – til gavn for ledere, 
medarbejdere og borgere. 

I BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for 
Velfærd og Offentlig administration deltager 
repræsentanter udpeget af arbejdsmarkedets 
hovedorganisationer.

BFA Velfærd og Offentlig administration 
har udarbejdet en lang række værktøjer, 
kampagnematerialer og vejledninger, som 
kan bruges i arbejdet med at forebygge og 
håndtere arbejdsulykker.

Få overblikket her, så I kan finde præcis de 
materialer, I har brug for. 


