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Gode råd 
• Motiver til en sikker adfærd 

• En ulykke er en pludselig opstået hændelse 

• Sæt fokus på tilløb til ulykker 

• Tag evt. foto af ulykker og tilløb til ulykker 

• Lav et grundigt analysearbejde af ulykker og tilløb 

• Synliggør arbejdet over for medarbejderne, og inddrag dem 

• Få et overblik over typer af ulykker, og sæt indsatser i gang ud fra temaer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante links 
• Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed, F.0.6-2, 2005 (opdateret 

2014) 

• Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder, F.0.5, 2003 

• Arbejdstilsynets vejledning om faldrisiko på gulv, A.1.6, 2002 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, Nr. 59 af 

15. januar 2013 

• BAR Jord til bord - Ulykkesprojektet ”Rødkærsbroprojektet”, 2009   

Fakta om ulykker 

Krav 
Vurder om: 

• Pladsforhold, orden og ryddelighed er i orden 

• Der er risiko for fald 

• Bevægelige maskindele er afskærmet 

• Nødstop og skiltninger er til stede 

• Kørende og gående færdsel er adskilt 

• Der er egnet sikkerhedsudstyr, og om det benyttes 

• Instruktionen er tilstrækkelig, og der arbejdes efter 

denne 

• Der løftes og håndteres emner uden risiko for at komme 

til skade 

• Arbejdsstedets indretning kan give anledning til ulykker 

• Der er fulgt op på samtlige ulykker og tilløb til ulykker 

Arbejdstilsynets regler og praksis 

• Ulykker, der har medført 1 dags fravær eller mere, skal 

anmeldes inden 9 dage 

• Medarbejderne skal oplyses om risici 

• Medarbejderne skal instrueres og oplæres så de kan udføre 

arbejdet på en farefri måde 

• Ulykker skal analyseres og forebygges  

• Virksomheden kan blive indstillet til bødestraf ved alvorlige 

personskader og ved overhængende risiko for sådanne 

  

 

 

Yderligere tiltag 
Udarbejd en sikkerheds-

politik, hvor de mål som 

virksomheden vil arbejde 

hen imod beskrives, specifikt 

og målbart.  
Ledelsen skal have afstemt 

holdninger og prioritering i 

forhold til det ulykkesfore-

byggende arbejde. 

Alle ledere skal være 

bevidste om ansvar og være 

rollemodeller. 

 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/forebyggelse-ulykkesrisici-orden-ryddelighed-f-0-6/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/forebyggelse-ulykkesrisici-orden-ryddelighed-f-0-6/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/forebyggelse-arbejdsulykker-store-mellemstore-virksomheder-f-0-5/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/faldrisiko-gulv-a-1-6/
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/brug-autoriserede-raadgivningsvirksomheder-59-sam/
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/brug-autoriserede-raadgivningsvirksomheder-59-sam/
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/Artikel_Arbejdsmiljøbladet_om_Rødkærsbro.pdf

