
Systematik er et must
For at opnå et arbejdsmiljø, der glæder både bundlinjen 
og medarbejderne, kræves først og fremmest systematik. 
Bedriftens sikkerhed og arbejdsmiljø skal sættes i system, 
så alle er klar over, hvad de skal gøre, og hvordan de kan 
bidrage.

Til det formål har Videncentret for Landbrug og Branche-

arbejdsmiljørådet Jord til Bord med støtte fra landdistrikts-
midler udviklet  en håndbog om ”Arbejdsmiljøledelse i 
landbruget – helt enkelt”.

Håndbog skræddersyet til din bedrift
En ”interaktiv” håndbog, der først for alvor kommer til sin 
ret, når du og dine medarbejdere sammen gennemgår 
følgende emner: 

 Arbejdsmiljøarbejdet
 Arbejdsulykker og forebyggelse
 Daglig drift
 Ulykkesberedskab
 Kommunikation
 Særlige forhold

Møder med struktur
Bogen giver jeres møder struktur med oplæg til aktiviteter, 
praktiske øvelser, aftaleark og hjemmeopgaver. En let 
måde at ”få hul på” et emne, som umiddelbart kan fore-
komme stort og svært. Og når I er igennem, har bedriften 
sin egen håndbog til senere brug – baseret på jeres egne 
diskussioner, beslutninger og aftaler. Det giver fælles ejer-
skab! 

Kør processen selv
I kan vælge at køre processen om arbejdsmiljø selv. Det 
kræver, at en af jer er tovholder, klar til at forberede møder, 
skrive aftaler ned og være særligt ansvarlig for processen.

Få proceshjælp af konsulent
I kan også hente hjælp til processen – typisk fra jeres lokale 
arbejdsmiljøkonsulent. Så får I hjælp til at gennemføre 
forløbet, hjælp til forberedelse af møder, ekspertviden om 
arbejdsmiljø og kan få fremvist nyeste værnemidler. 

Flere fluer med ét smæk
Hvis du gennemfører møderækken med håndbog om 
arbejdsmiljøledelse under ledelse af en arbejdsmiljø-
konsulent, får du samtidig et godt fundament for at 
udarbejde den lovpligtige APV (arbejdspladsvurdering 
– værdi 5.-6.000 kr.). Derudover et solidt udgangs-
punkt, hvis du skulle ønske at få bedriften arbejdsmiljø-
certificeret.

Det siger dem, der har prøvet:
Håndbog om arbejdsmiljøledelse er blevet testet i 
praksis på fire bedrifter. 

Arbejdstager:
”jeg tror, at alle er blevet mere opmærksomme på det 
fælles ansvar”

Driftsleder:
”jeg tænker mere på den personlige sikkerhed for mig 
selv og mine kollegaer ”

Arbejdsgiver:
”jeg tror, at et øget fokus på arbejdsmiljø kan hjælpe til 
virksomhedens overlevelse. En grundsten, til at vi ejere 
har det godt, er, at vores medarbejdere trives”



Sæt arbejdsmiljøet i system 
– med jeres egen håndbog 

 

Godt arbejdsmiljø 
– cool cash og brede smil
Dokumentationen er overvældende: Et godt og sikkert 
arbejdsmiljø betaler sig i kroner og ører. Nogle hovedtal 
går igen:
 3.000 personer med arbejdsplads på landet ender 

hvert år på skadestuerne (11 pr. arbejdsdag).
 En arbejdsulykke, hvor en medarbejder er sygemeldt 

en måned, koster gennemsnitligt 45.000 kr. 
 Sygefravær koster gennemsnitligt 4.500 kr. om måne-

den pr. medarbejder.
 Ansættelse af nye medarbejdere koster 30.-40.000 kr. 

pr. gang.
Det var bare økonomien. Hertil kommer de menneskelige 
omkostninger. 

Men tag så lige de POSITIVE BRILLER PÅ og tjek gevin-
sterne ved et godt og sikkert arbejdsmiljø:
 
 Færre arbejdsskader
 Færre sygedage
 Færre fejl
 Bedre bundlinje
 Større effektivitet
 Bedre kvalitet 
 Lettere rekruttering
 Lettere fastholdelse af medarbejdere

Bedre arbejdsmiljø er altså både cool cash og brede smil 
hos medarbejdere, der trives og er glade for deres job. 

APVKommunikation Arbejdsulykker og 
forebyggelse

Daglig drift

Arbejdsmiljø-
arbejdetSærlige forhold

Ulykkes-
beredskab

”vi har fået talt om nogle ting, som vi el-
lers aldrig ville få talt om.”
”vi føler os langt mere som en enhed – 
før passede vi mere hver sit.”
”måden at angribe forholdene er fint – 
det skal være enkelt og ikke for kompli-
ceret.”

Dine kolleger siger:”
Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet 
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har 
deltaget i finansieringen af projektet.

Sådan får du hjælp til arbejdet
Hvis du ønsker hjælp til at gennemføre en møderække på 
grundlag af håndbogen om ”Arbejdsmiljøledelse i landbru-
get – helt enkelt”, så kan Videncentret for Landbrug tilbyde 
assistance fra en arbejdsmiljøkonsulent. 

ET GODT TILBUD
Ved køb af håndbogen tilbydes du en times rådgivning, 
hvor vi præsenterer konceptet og afstemmer forventnin-
ger, så du sikres maksimalt udbytte. Pris i alt inkl. håndbo-
gen 1.200 kr. ekskl. moms. 

Sådan får du fat i håndbogen
Håndbogen om ”Arbejdsmiljøledelse i landbruget – helt 
enkelt” kan downloades gratis fra barjordtilbord.dk. Du 
kan også bestille en samlet mappe hos Videncentret for 
Landbrug. Det koster 399 kr. ekskl. moms og porto. Bestil 
på vfl.dk, Netbutikken.
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