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Forord 

Denne arbejdsmiljøredegørelse er udarbejdet for Rengøringsselskabet RENT ApS på baggrund 

af Green Networks manual for arbejdsmiljø. 

Sommer 2008 besluttede ledelsen af Rengøringsselskabet RENT ApS, at virksomheden skulle 

agere ud fra CSR (Corporate Social Responsibility) principperne om at tage samfundsansvar. 

på det grundlag blev der besluttet at lave Green Networks redegørelser i 2008-2010. 

Formålet med at udarbejde Green Networks arbejdsmiljøredegørelse er at opprioritere og 

systematisere arbejdsmiljøarbejdet og samtidigt dokumentere, at Rengøringsselskabet RENT 

ApS prioritere arbejdsmiljø højt. Yderligere skal processen øge de eksisterende kompetencer, 

der er inden for arbejdsmiljøområdet i Rengøringsselskabet Rent ApS. 

Målgruppen af denne redegørelse er Rengøringsselskabet RENT ApS’s kunder, potentielle 

kunder og medarbejdere. Rengøringsselskabet RENT ApS vil gerne vise ikke kun 

medarbejdere men også sine kunder at arbejdsmiljøet er prioriteret højt. 

Rengøringsselskabet RENT ApS beskæftiger sig i dag med 150 medarbejdere hvoraf 80 % er 

medarbejdere med anden etnisk baggrund. Rengøringsselskabet RENT ApS medarbejdere er 

beskæftiget hos forskellig type virksomheder, fra hotelrengøring til bagerirengøring. 

Mange af medarbejderne har ikke hørt om arbejdsmiljø før og forstår derfor heller ikke hvad 

det skal gøre godt for.  

Vi er derfor i en proces med at synliggøre, hvad arbejdsmiljø er og hvordan det kan bidrage til 

arbejdspladsen og deres arbejdsliv. 

Redegørelsen har givet et overblik over arbejdsmiljøet, samt hvad der skal til for at sikre 

Rengøringsselskabet RENT ApS er en virksomhed, hvor arbejdsmiljø befinder sig over 

lovgivningsniveau. 

I processen med udarbejdelsen af redegørelsen er det blevet belyst, at Rengøringsselskabet 

RENT ApS vil have nytte af at systematisere oplæringsprocessen og instruktionerne ved 

nyansatte og derved få fokus på ergonomi og arbejdsteknik.  
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Derfor er der under forløbet blevet igangsat en række tiltag. Eksempelvis er der lavet en 

tjekliste til oplæringsforløbet og der blev besluttet at arbejdsmiljørepræsentanten skal varetage 

en del af oplæringen.  

 

 

Politik 

Overordnet arbejdsmiljøpolitik 

Rengøringsselskabet RENT ApS skal leve op til arbejdsmiljø lovningen og samtidigt skal 

arbejdsmiljøforholdene være så gode, at arbejdspladsen skal fastholde og rekruttere attraktivt 

arbejdskraft. 

Rengøringsselskabet RENT ApS skal arbejde aktivt på, at ingen medarbejdere udsættes for 

arbejdsbetingede skader, nedslidning eller dårlig arbejdsmiljø. 

 

Arbejdsmiljø mål 

 Udarbejde Green Networks arbejdsmiljøredegørelse og fastholde diplomet. 

 Systematisk instruktion af medarbejdere med den hensigt at forebygge nedslidning. 

 Være opdateret om nye rengøringstekniske tiltag i branchen, eksempelvis mere 

ergonomisk skånsomme rekvisitter og rengøringsmidler med mindre skadelig kemi. 

 Arbejde målrettet med forudsigelighed i arbejdet. 
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Virksomhedsbeskrivelse af Rengøringsselskabet RENT ApS 

Rengøringsselskabet RENT ApS er opstartet i efteråret 2007.  

Rengøringsselskabet RENT ApS blev dannet i foråret 2008. 

Rengøringsselskabet RENT ApS er dannet på baggrund af ejernes ønske om at skabe en 

arbejdsplads, hvor arbejdsglæde og engagement er i højsæde. 

Rengøringsselskabet RENT ApS mål er: 

 At være anerkendt som en seriøs og professionel samarbejdspartner som omverdenen 

har tillid til. 

 At være et førende rengøringsselskab i landet. 

 Arbejde udfra CSR (Corporate Social Responsibility). 

Rengøringsselskabet RENT ApS arbejder udfra værdierne troværdighed, fleksibilitet, 

nytænkning og forskellighed. 

Rengøringsselskabet RENT ApS beskæftiger sig med erhvervsrengøring, eksempelvis 

servicerer Rengøringsselskabet RENT ApS deres kunder med hotelrengøring, rengøring af 

kontor miljøer, køkkener og bagerier. 

Rengøringsselskabet RENT ApS bruger hovedsagligt svanemærkede rengøringsmidler, 

formålet med at bruge svanemærkede rengøringsmidler er at tage hensyn til miljøet samt at 

skåne medarbejdere og kunder. For disse midler bliver der brugt doseringsanlæg, så vi sikre os 

at få de rigtige doseringer ud til vore kunder. 
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Beskrivelse af sikkerhedsorganisationen  

Sikkerhedsorganisationen består af et sikkerhedsudvalg, hvor medlemmerne er Jane Nygaard 

og Gulnaz Begum. Sikkerhedsudvalget er blevet etableret i efteråret 2008. 

Sikkerhedsudvalgets opgaver består i at holde mindst 4 sikkerhedsmøder pr. År. På dagsordnen 

er der faste punkter; behandling af evt. arbejdsulykker og nærved ulykker, opfølgning af APV 

herunder lave APV for nye kunder/arbejdspladser. 

Yderligere består af sikkerhedsudvalgets arbejde i at sikre at datablade og APB er tilgængeligt 

for alle medarbejdere. Eksempelvis ved opstart af nye kunder skal der laves mappe med 

datablade, APB og maskine brugsanvisninger eller hvis der er ændringer af rengøringsmidler, 

skal der laves nye datablade og APB til de arbejdspladser hvor rengøringsmidlet bruges. 

Sikkerhedsgruppen skal også sikre sig, at der bliver lavet instruktioner og 

instruktionsopfyldninger på nye medarbejdere. 

Sikkerhedsrepræsentanten har til opgave at lave sikkerhedsvurderinger, dette foregår således, at 

der planlægges en rundering pr. måned som kombineres med følgende instruktioner af 

medarbejderen.  

Det er sikkerhedsgruppens opgave at følge med i det rengøringstekniske udvikling i 

rengøringsbranchen. Det har til formål at sikre at Rengøringsselskabet RENT ApS benytter så 

ergonomiske rekvisitter som muligt og de mest skånsomme rengøringsmidler i forhold til miljø 

og medarbejdere.  
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Den rengøringstekniske viden sikres ved at abonnere på fagbladet” RENT i Danmark”, holde 

årligt møde med leverandører samt at følge med i hvad der udkommer af materiale fra 

BARservice. 

Væsentlige arbejdsmiljøforhold og nøgletal 

De væsentlige arbejdsmiljøforhold og nøgletal vil blive beskrevet i nedenstående afsnit. På 

bilaget ses kortlægningen. 

Kortlægningen er lavet udfra Green Networks skabeloner samt Rengøringsselskabet RENT 

ApS’s APV.  APV’en er lavet i forbindelse med redegørelsen. 

Der er lavet en generelt APV for hvert af områderne: rengøring og kontor. 

Den generelle APV ses på bilag 5 som eksempel. Den generelle APV er udfyldt af 

sikkerhedsudvalget og direktøren. Yderligere er der lavet APV for hvert enkelt arbejdsplads, 

denne APV er lavet ved dialog mellem medarbejderne og miljørepræsentant. 

Det fremgår af kortlægningen, at der på kontorområdet ikke er nogen væsentlige 

arbejdsmiljøforhold for rengøringsselskabet RENT ApS, derfor kommenteres dette område 

ikke yderligere. 

På bilag 2 er der kortlagt mulige ulykke risici, for rengøringsselskabet RENT ApS er der risiko 

for fald på glatte gulve/underlag. De to mulige ulykke risici medtages i relevante 

arbejdsmiljøforhold, de resterende ulykkes risici kommenteres ikke yderligere. 

På bilag 3 er der kortlagt mulige farekilder. Der er ikke fundet nogen mulige farekilder, derfor 

kommenteres dette ikke yderligere. 
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De arbejdsmiljøforhold, der er relevante for Rengøringsselskabet RENT ApS er noteret i 

nedenstående skema, derefter er problematikkerne kommenteret og der er beskrevet, hvilke 

tiltag der er iværksat. 

Relevante arbejdsmiljøforhold inden for rengøringsområdet 

Tunge løft 

Træk og skub 

Belastende arbejdsstillinger og bevægelser 

Fysisk anstrengende arbejde 

EGA 

Vådt arbejde 

Ætsende og lokal irriterende stoffer 

Faremærkning og datablade 

Stor arbejdsmængde og tidspres 

Mangel på forudsigelighed  

Falde og snuble 

Trafik  

Gravide  
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Tunge løft, træk og skub  

I rengøringsarbejdet kan der forekomme tunge løft f.eks. når beskidte mobber og klude skal 

bringes tilbage til vaskeri, når rengøringsudstyr skal bringen fra bilen indtil den kunde hvor der 

skal gøres rent.  

Træk og skub forekommer f .eks. på bagerierne, hvor tunge maskiner  

I forbindelse med udarbejdelsen af Green Networks redegørelse om det sociale engagement og 

arbejdsmiljø er der sat fokus på, at der under instruktion af medarbejderne ligges vægt på at de 

tilrettelægger deres arbejde, så tunge løft så vidt muligt undgås. De instrueres i at skubbe og 

trække med den rette teknik for at mindske nedslidning. 

Belastende arbejdsstillinger, bevægelser, EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde) 

og fysisk anstrengende arbejde.  

I rengøringsarbejdet er der uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser f.eks. når der skal 

gøres rent under møbler eller over skulder højde. Der er også EGA ved f.eks. meget gulvvask 

og støvsugning. Rengøringsarbejdet kan være fysisk anstrengende f .eks. ved vask af trapper.  

I forbindelse med udarbejdelsen af Green Networks redegørelser om sociale engagement og 

arbejdsmiljø er der sat fokus på, at der under medarbejdernes instruktionsforløb lægges vægt 

på at arbejdet hos kunden tilrettelægges på en måde så rengøringsarbejdet variere. Både for at 

der ikke opstår ensidigt gentaget arbejde, men også for at arbejdet varierer i fysisk intensitet. 

Målet er at forbygge nedslidning. 
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 Vådt arbejde 

På rengøringsområdet er der vådt arbejde, dvs. at medarbejderne er udsat for at arbejde med 

vand og derfor instrueres alle medarbejdere i at bruge handsker. 

Kemi: datablade, APB (ArbejdsPladsBrugsanvisninger), ætsende og 

lokalirriterende stoffer  

I Rengøringsselskabet RENT ApS bruges der hovedsagligt svanemærkede rengøringsmidler. 

Der er undtagelser f .eks. ved kundekrav og særlig beskidt arbejde. I bilerne ligger datablads 

mappen i en kasse, hvor der også er værnemidler, øjenskyld samt APV ` en 

(ArbejdsPladsVurdering). 

Stor arbejdsmængde og tidspres samt mangel på forudsigelighed 

Rengøringsarbejdet består oftest i en mængde arbejde, der skal udføres inden for en bestemt 

tidsramme. I Rengøringsselskabet RENT ApS opstår tidspresset når f.eks. et bestemt antal 

værelser skal være færdigt til et bestemt tidspunkt. Planlægningsmæssigt. er det ikke altid 

muligt at vide, hvor meget arbejde der er før samme dag. Det gør, at de medarbejdere som har 

opgaven kan føle sig presset. Det gør også, at andre medarbejdere måske bliver omplaceret for 

at løse problemet med tidspres og derved ikke har forudsigelighed i deres arbejde.  

Rengøringsselskabet RENT ApS har ikke haft fokus på forudsigelighed. l forbindelse med 

udarbejdelsen af arbejdsmiljøredegørelsen er der fokuseret meget på planlægning for at skabe 

forudsigelighed for medarbejderne. 

 

 



 

 Rengøringsselskabet RENT ApS – Kaltoftevej 9 - 7000 Fredericia 
Tlf. 70 21 55 00 - Fax 70 21 55 01 - info@rs-rent.dk - www.rs-rent.dk - CVR nr. 30 51 05 18 -  

Danske Bank 3205-3205462597 

 11 

Fald og snublen 

På rengøringsområdet er der risiko for flad og snublen.  

F.eks. ved arbejde på våde og fugtige gulve. Medarbejderne går fra bilen og ind til kunden og i 

vinter perioden er der risiko for fald på isglatte flader.  

Når medarbejderne ansættes bliver de gjort opmærksom på, at de skal have fodtøj på, som 

egner sig til vejret, ved opgaver som der kræves ekstra fokus på arbejdsområdet evt. i 

forbindelse med vådt arbejde, leveres der fodtøj til personalet. 

Trafik  

Når Rengøringsselskabet RENT ApS,s medarbejdere færdes i trafikken er der risiko for 

ulykker. 

Varme, kulde og træk 

 Når vores medarbejdere færdes ind og ud af bilerne er der store varmeforskelle i 

vinterhalvåret.  

 

Gravide 

Rengøringsselskabet RENT ApS har p.t en gravid (driftschef), som er delvis sygemeldt. 

Vedr. graviditet bestræbes der på at tilpasse arbejdet efter dette. evt. ved at ændre nogle 

arbejdsfunktioner. 

 

Sygdom  

Rengøringsselskabet RENT ApS har ikke registret sygdom. I forbindelse med udarbejdelse af 

Green Networks redegørelse om social engagement er dette blevet valgt som indsatspunkt. 

Men dog kan vi i vores lønsystem se, hvis der er/har været sygemeldinger. 
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Arbejdsulykker  

Rengøringsselskabet RENT ApS har ikke haft nogen arbejdsulykker til dagsdato. I januar 2009 

er vi i forbindelse med denne redegørelse begyndt at registrere nærved ulykker. Det er 

sikkerhedsleder og sikkerhedsrepræsentant der i fællesskab har ansvaret for at registrerer 

nærved ulykker. Det foregår ved at nærved ulykken beskrives på et skema som er udarbejdet til 

dette. Efterfølgende behandles nærved ulykken på det efterfølgende sikkerhedsudvalgsmøde   

 

Prioritering  

I prioriteringsskemaerne på bilag 6 ses der, hvordan Rengøringsselskabet RENT ApS, 

arbejdsmiljøproblemer er prioriteret. 

Det er ledergruppen og sikkerhedsrepræsentant, der har udfyldt prioriteringsskemaerne med 

henblik på at få dannet sig et overblik over, hvilke indsatsområder virksomheden vil prioritere 

højst. 

Den samlet prioritering er baseret på prioriteringsskemaet på bilag 6og nedenstående  

kriterier:  

              

 hyppigst fremkomne problemer i APV `erne for de enkelte arbejdssteder  

 generel branche problemer 

 økonomi   
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Handleplan 

I nedenstående ses Rengøringsselskabet RENT ApS handleplan i prioriteret rækkefølge. 

Handleplanen er lavet af ledelsen og sikkerhedsgruppen udefra prioriteringsskemaet. 

 

Påvirkning Politik Mål Handling Ansvar tid 
Belastende 

arbejdsstillinge

r og bevægelser 

-Leve op til lovkrav 

-Systematisk 

instruktion 

-Mindske 

nedslidning 

-Forebygge akut 

skader 

-Der er lavet 

instruktionsskemaer 

-Besluttet procedure for 

opfølgning 

-Besluttet procedure for 

fastholdelse 

-Ledelsen 

-Sikkerheds- 

gruppen 

(tovholder) 

Januar 

2012 

EGA -Leve til lovkrav 

-Systematisk 

instruktion 

-mindske 

nedslidning 

-forebygge akut 

arbejde 

-der er lavet 

instruktionsskemaer 

-besluttetde procedure for 

opfølgning 

-besluttet procedure for 

fastholdelse 

-ledelsen 

-sikkerhedsgruppen 

(tovholder) 

Januar 

2012 

Vådt arbejde -leve op til lovkrav 

-systematisk 

instruktion 

-mindske vådt 

arbejde 

-stor fokus på at bruge 

handsker 

-anvende metode, således 

hænder ikke kommer i 

vand 

-ledelsen Januar 

2012 

4. kvartal 

2012 

 

Mangel på 

forudsigelighed 

-arbejde målrettet 

med 

forudsigelighed i 

arbejdet 

-medarbejdere 

ved hvad de skal 

og derved føler 

sig trygge 

- lave arbejdsplaner og 

fastholde dem 

Planlægning over længere 

tid 

-ledelsen Januar 

2012 

3. kvartal 

2012 

Træk og skub -leve op til lovkrav 

-systematiks 

instruktion  

-mindske 

belastende træk 

og skub 

-finde nye 

metoder/rekvisitter 

-instruere i korrekte træk 

og skub 

-ledelsen  

-sikkerhedsgruppen 

Januar 

2012 

Løbende 

 

Tunge løft -leve op til lovkrav 

-systematisk 

instruktion 

-mindske tunge 

løft 

-løfte korrekt 

-instruktion ved 

nyansættelser  

-opfølgning 

-ledelse 

-sikkerhedsgruppen 

Januar 

2012 

3.kvartal 

2012 

 

 

 

 



 

 Rengøringsselskabet RENT ApS – Kaltoftevej 9 - 7000 Fredericia 
Tlf. 70 21 55 00 - Fax 70 21 55 01 - info@rs-rent.dk - www.rs-rent.dk - CVR nr. 30 51 05 18 -  

Danske Bank 3205-3205462597 

 14 

 

Store 

arbejdsmængder 

og tidspres 

-arbejde 

målrettet med 

forudsigelighed 

i arbejdet 

-

medarbejder 

ved hvad de 

skal og hvad 

der forventes 

af dem 

-fokus på 

optimal 

planlægning 

af arbejdet 

-lave arbejdsplaner 

og fastholde dem 

-instruere/ 

forventninsafklare i 

forhold til 

rengøringskvalitet 

-planlægning over 

længere tid 

-ledelsen Januar 

2012 

2 kvartal 

2012 

Ætsende og 

lokalirriterende 

stoffer 

-leve op til 

lovkrav 

-leve op til 

lovkrav 

-sørge for at der er 

datablade og APB 

-mindske brugen 

-sikkerhedsgruppen 

-ledelsen 

Løbende 

 

Faremærkning 

og datablade 

-leve op til 

lovkrav  

-leve op til 

lovkrav 

-sørge for at der er 

datablade og APB 

-sikkerhedsgruppen Løbende 

Fald og snublen  -mindske 

fald og 

snublen 

-undersøge 

”nærved”ulykker 

der har været inden 

for fald og snublen. 

Derefter sættes 

initiativ i gang til 

forebyggelse  

-ledelsen 3. kvartal 

2012  

Fysisk 

anstregende 

arbejde 

 -mindske 

fysisk 

anstrengende 

arbejde 

-undersøge 

områder-hvor vi 

har fysisk 

anstrengende 

arbejde. Derefter 

undersøge 

mulighederne til at 

tilrettelægge 

arbejdet. 

-ledelsen 2012 

 

Lovpligtig uddannelse og eftersyn. 

I nedenstående skema er der kortlagt mulige uddannelses- og eftersynskrav for områderne: 

Rengøring og kontor. 

Uddannelse Rengøring Kontor  

Lovpligtig arbejdsmiljø 

uddannelse 

Ja  Ja  

 

Eftersyn   

Stiger Ja   

Støvsugere  Ja  

Gulvmaskiner  Ja  

Skurremaskiner Ja   
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Risikoanalyse 

I nedenstående skema kortlægges der mulige resici på områderne.: 

Rengøring og kontor. 

Risikofyldte 

situationer 
Det er situationer, 

hvor…. 

 

Akut risiko Risiko på langt sigt kombination 

Medarbejdere kan pga. 

uhensigtsmæssig 

bevægelse komme i 

kontakt med farekilder 

Nej  Nej Nej 

Der er en koncentration 

af energi, f.eks. varme, 

kulde, el, lys, stråling og 

hvor energien kan blive 

udløs uhensigtsmæssigt 

Nej Nej  Nej 

 Genstande kan blive 

slynget ud fra maskiner 

og processer 

Nej  Nej  Nej 

Hvor der er let at miste 

kontrollen over 

maskiner, værktøjer, 

hjælpemidler og 

materialer 

Nej  Nej Nej 

Medarbejdere kan falde, 

glide, snuble på gulv og 

færdselsarealer 

Ja  Nej Nej 

Det underlag 

medarbejderen står på 

kan skride ud eller falde 

sammen(stiger) 

Nej Nej Nej 

Genstande kan falde ned 

og ramme medarbejdere 

Nej Nej Nej 

Materialer, 

hjælpemidler, rør, kedler 

mm kan blive sprængt 

eller revet itu 

Nej  Nej  Nej 
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Der kan opstå brand 

eksplosion, udslip af 

kemiske dampe/stoffer 

Nej Nej Nej 

Der er mulighed for 

kontakt med 

aggressive dyr 

Nej  Nej Nej 

Der er mulighed for 

kontakt med aggressive 

eller voldelige 

mennesker 

Nej Nej  Nej  

Kilde: fakta om arbejdsmiljø 2005 – Kirsten Jørgensen Direktoratet for Arbejdstilsynet 

 

Farekilder 

I nedenstående skema er der kortlagt mulige farekilder for områderne: Rengøring og kontor.  

Farekilder  
Vær især opmærksom 

på…. 

Akut risiko Risiko på langt sigt Kombination 

Skarpe kanter, værktøjer 

og overflader 

Nej Nej Nej 

Genstande der river, 

saver, høvler, snitter osv. 

Nej Nej Nej 

Højt pres eller tryk Nej Nej Nej 

Flader der presses mod 

hinanden (fare for 

klemning) 

Nej Nej Nej 

Genstande med skjulte 

kræfter  

Nej Nej Nej 

Genstande eller personer 

der bevæger sig med 

stort fart 

Nej Nej Nej 

Niveauforskelle Nej Nej Nej 

Kraftige varmekilder Nej Nej Nej 

Kraftig kuldepåvirkning Nej Nej Nej 

Elektrisk påvirkning Nej Nej Nej 

Kemiske påvirkninger 

der er giftige eller 

ætsende   

Nej Nej Nej 

Biologiske påvirkninger 

der er akut skadelige 

Nej Nej Nej 

Blændende lys og stærk 

stråling 

Nej Nej Nej 

Voldsom vibration Nej Nej Nej 
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Stor kropsbelastning og 

vrid med tunge byrder 

Nej Nej Nej 

Vold fra dyr eller 

mennesker med bid, lag, 

våben 

Nej  Nej Nej  

Manglende it – kvælning Nej Nej Nej  

Kilde: fakta om arbejdsmiljø 2005 – Kirsten Jørgensen Direktoratet for arbejdstilsynet. 

 

 Prioriteringsskema 

 

Prioriteringsskema for rengøringsområdet 

Prioritering 

af væsentlige 

arbejdsmiljø 

forhold 

Samlet 

vurder

ing 

Lovmedh

oldelig 

Alvorligh

ed af 

påvirning

/ 

risici 

Antal 

berørt

e 

Udsæt-

telses-

periode 

Myndig-

heds-

interes-se 

Let 

løsning 

Omfatt

et af 

politik 

Øko

nom

i 

Påvirk

ning 

på 

bund-

linje 

Positiv 

sam-

men-

hæng 

m. 

miljø 

Tunge løft høj høj høj høj lav høj mel-

lem 

høj lav lav lav 

Træk og skub høj høj høj lav lav høj mel-

lem 

høj lav lav lav 

Belastende 

arbejdsstilling

er og -

bevægelser 

høj høj høj høj lav høj mellem høj mell

em 

lav lav 

Fysisk 

anstrengende 

arbejde 

lav høj lav lav lav lav lav lav lav lav lav 

EGA høj høj høj høj lav høj høj høj lav lav lav 

Vådt arbejde høj høj høj høj lav høj mellem mellem mell

em 

lav mellem 

Ætsende og 

lokal 

irriterende 

stoffer 

lav høj høj høj lav høj høj lav lav lav høj 

Faremærkning 

og datablade 

lav høj høj høj mellem høj lav lav lav lav høj 

Stor 

arbejdsmængd

e og tidspres 

mellem høj høj mellem lav høj høj mellem høj høj lav 

Mangel på 

forudsigelighe

d  

høj høj høj lav mellem høj høj høj høj høj lav 
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APV for rengøringsarbejde, distribution og servering 
 

Denne APV er udarbejdet i december 2008 og fulgt op til sikkerhedsmøde i januar 2009. Apv’en 

bliver gennemgået og fulgt op til hvert sikkerhedsmøde.  
 

Problemer typisk for 

branchen. 

Mulige løsninger Generelt problem Generel løsning Prioritering Ansvarlig 

Ergonomi      

EGA instruere i 

arbejdsstillinger og 

bevægelser 

ja instruktion i 

arbejdsstillinger og 

bevægelser 

1 Bente 

 variation   variation 2 Mudassar 

belastende 

arbejdsstillinger og 

bevægelser 

instruere i 

arbejdsstillinger og 

bevægelser 

ja instruktion i 

arbejdsstillinger og 

bevægelser 

1 Bente 

 variation  variation 2 Mudassar 

tunge løft/træk instruere i 

arbejdsstillinger og 

bevægelser 

løft at våde mobber, 

støvsugere, tunge 

træk på bagerierne 

instruktion af 

arbejdsteknik 

1 Bente 

 variation  variation 2 Mudassar 

Fysisk anstrengende 

arbejde 

Variation ja – ved f.eks. 

trappevask 

variation 3 Mudassar 

Problemer typisk for 

branchen. 

Mulige løsninger Generelt problem Løsning Prioritering Ansvarlig 

Fysisk arbejdsmiljø/ 

Hud 

     

Vådt arbejde Mindske berøringen 

af vand og kemi. 

Mindske 

rengøringsmetoder 

– hvor der bruges 

handsker 

ja anden metode 4 ledergrupp

en 

 handsker ja fokus på at bruge 

handsker 

 ledergrupp

en 

Manglende brug af 

teknisk hjælpemidler 

Støvsuge rør skal 

kunne justeres 

Vogn justeres i 

højden 

Stiger 

Gulvvaskemaskiner 

Rygstøvsuger 

Bruge rekvisitter til 

højderne 

Nej 

Vi har ikke vogne 

der kan justeres – pt 

har ingen omtalt det 

som et problem. 

 5 ledergrupp

en 

Kemi      

Fald og 

snublen 

lav lav høj høj lav lav mellem lav lav lav lav 

Gravide lav lav høj lav høj lav høj lav høj høj lav 
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Faremærket 

rengøringsmidler 

Mindske brugen Nej    

Parfume Bruge 

rengøringsmidler 

uden parfume 

Vi bruger mest 

muligt uden 

parfume 

 6  

Datablade og APB  nej    

Manglende brug af 

Værnemidler 

Handsker 

Skridhæmmende 

fodtøj 

 

ja fokus 1 ledergrupp

en 

Problemer typisk for 

branchen. 

Mulige løsninger Generelt problem Løsning Prioritering Ansvarlig 

Psykisk arbejdsmiljø      

Arbejdspres  nej, (problem på 

hotel, sommerhus 

og kørsel) 

planlægning  Mudassar 

ingen indflydelse på 

arbejde 

 nej    

alene arbejde  nej    

manglende social 

støtte 

 Nej    

skiftende arbejdstider  Nej, (ind i mellem 

problem) 

   

manglende 

forudsigelighed 

 ja planlægning 2 Mudassar 

manglende 

udviklingsmulighede

r 

 nej    

Adgang til 

velfærdsfaciliteter 

 Nej    

Risiko for indbrud  Nej (er hændt et 

sted) 

laver generel 

procedure 

  

Risiko for ulykker      

glatte gulve instruktion i 

arbejdsteknik 

Nej    

 skridhæmmende 

fodtøj 

nej    

snuble/falde  nej    

Problemer typisk for 

branchen. 

Mulige løsninger Generelt problem Løsning Prioritering Ansvarlig 

Indeklima      

tilstrækkeligt lys  nej (enkelt sted 

problem med lys) 

   

træk  nej    

varme/kulde  ja (ind og ud biler i 

vinteren) 

  ledergrupp

en 

 

Er der nogen af evt. arbejdsmiljøproblemerne som har ført til sygdom? Beskriv problem, baggrund og tiltag. 

Der er til dagsdato inden der har været syge pga. arbejdsmiljøproblemer. 

 

APV udarbejdet af: Gulnaz Begum 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Dato:__________ 

 


