
  
   

 

Vejledning til dagligt samarbejde mellem arbejdsstudieafdelingen og arbejdsmiljøgrupperne. 

Denne vejledning for arbejdet med tidsstudier og rammeaftale er tænkt som et hjælpeværktøj for arbejdsstudieafdelingen og den enkelte 

arbejdsmiljøgruppe. Vejledningen favner såvel overenskomstens rammeaftale vedr. metodeudvikling og akkord, og protokollatet af den 3. april 2014 

om samarbejde før, under og efter en akkordsætning. 

Før/inden en akkordsætning Under og efter en akkordsætning. Daglig drift. 

 
- Arbejdsstudieafdelingen orienterer 

arbejdsmiljøgruppen om en kommende 
nystudering/akkordændring. 
 

- Arbejdsstudieafdelingen foretager det 
nødvendige metodearbejde og i denne 
proces inddrages arbejdsmiljøgruppen 
med fokus på relevante elementer jf. 
arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser, 
vejledninger mm.  

 
- Arbejdsmiljøgruppen kan ofte bidrage 

med: 

• Risikovurdering. 

• Vurdere indretning af 
arbejdsstedet herunder 
indstillingsmuligheder, 
rækkeafstande med mere. 

• Vurdere behov for brug af tekniske 
hjælpemidler. 

• Vurdere behov for anvendelse af 
værnemidler, iht. f.eks. et lokalt 
etableret tjekskema. 

 

 
- Arbejdsstudieafdelingen sikrer i 

samarbejde med arbejdslederen, at de 
angivne sikkerheds- og sundhedskrav 
overholdes i forbindelse med 
akkordsætningen.  
 

- Arbejdsstudieafdelingen og 
Arbejdsmiljøgruppen vurderer løbende om 
der er behov for eventuelle tilretninger af 
sikkerheds- og sundhedsmæssig karakter i 
arbejdsbeskrivelsen (med eventuelle 
bilag). 
 

- Når akkordsætningen er tilendebragt er 
normaltid og dermed aflønning af det 
beskrevne arbejde, udelukkende et  
mellemværende mellem arbejdsstudie-
afdelingen, arbejdsstudietillids-
repræsentanten, tillidsrepræsentanten og 
de implicerede medarbejdere på 
akkorden. 

 
- Virksomheden har ansvaret for arbejdets 

tilrettelæggelse og i samarbejde med 
arbejdsmiljøgruppen vurderes konkrete  
behov for jobrokering, så regler og 
vejledninger og protokollater ift. EGA, 
løftemængder, støjpåvirkning mm. 
tilgodeses. 
 

- Arbejdsstudieafdelingen, arbejdsstudie-
tillidsrepræsentant, tillidsrepræsentant og 
arbejdsmiljøgruppen bidrager sammen - 
og hver for sig - til, at de sikkerheds- og 
sundhedsmæssige krav der er oplistet i 
arbejdsbeskrivelsen (med eventuelle 
bilag), respekteres. 
 

- Arbejdsmiljøgruppen sikrer og fører tilsyn 
med de af arbejdsmiljøgruppen og 
arbejdsmiljøorganisationen pålagte krav til 
evt. rotation, løftemaksimum, og lign. 
respekteres.  

 
- Hvis der efter en akkord er igangsat, er 

behov for arbejdsmiljømæssige justeringer 
i det arbejde, som akkorden beskriver, 



  
   

 

- Arbejdsstudieafdelingen udarbejder en 
arbejdsbeskrivelse (med eventuelle bilag), 
der tager hensyn til de sikkerheds- og 
sundheds bestemmelser, 
arbejdsmiljøgruppen har givet input til.  
 

- Arbejdsmiljøgruppen kvitterer med deres 
underskrift, at gruppen har været 
inddraget i udarbejdelsen af metoden og 
arbejdsbeskrivelsen (med eventuelle 
bilag), og at de har vurderet metoden for 
det arbejde der skal udføres på stykbasis. 

 
- Beslutninger omkring tempo, rokering 

løftemængder tages der ikke stilling under 
akkordudarbejdelsen. Det skal først 
vurderes under daglig drift. 

 
- Hvis der ikke er enighed om hvorledes 

arbejdet jf. arbejdsbeskrivelsen skal 
tilrettelægges, har dette ikke opsættende 
virkning, det er i sidste instans 
virksomheden der er ansvarlig i forhold til 
Arbejdsmiljøloven.  

kontakter arbejdsmiljøgruppen 
arbejdsstudieafdelingen, således akkorden 
kan tilrettes i henhold til rammeaftalens 
bestemmelser.  

 

Relevante link fra: 

Overenskomsten, Protokollat fra april 2014 


