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APV-tjekliste

Energi og råstoffer
Når I gennemgår spørgsmålene, skal I være opmærksomme på, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der har betydning for jeres 
sygefravær. Hvis I finder arbejdsmiljøproblemer, der kan medvirke til sygefravær som fx arbejdsulykker, dårlige arbejdsstillinger og 
arbejdspres, skal I tage dem med, når I prioriterer og udarbejder en handlingsplan.

Fald og snublen

Er der risiko for, at I kan falde eller snuble over fx brugt eller ødelagt emballage eller paller, eller fordi der er glat
på gulvet eller udendørs?

Ja Nej

Fald til lavere niveau

Er der risiko for, at I kan falde ned fra fx stiger, gallerier, reposer, transportbånd eller trapper på elefantgitre?

Ja Nej

Akut fysisk overbelastning

Er der risiko for akut overbelastning af kroppen, når I løfter, trækker eller skubber fx transportbånd, maskindele,
el-kabler og andre tunge materialer?

Ja Nej

Arbejdsstillinger

Står og går I det meste af arbejdsdagen?

Ja Nej

Tunge løft

Løfter I generatorer, maskindele, kæder eller andre tunge materialer?

Ja Nej

Stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav

Har I ofte for mange opgaver eller for travlt i virksomheden?

Ja Nej

Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger

Mangler I hjælp og støtte fra jeres ledelse og kolleger?

Ja Nej

Krænkende handlinger

Er der nogen på arbejdspladsen, der bliver udsat for mobning, seksuel chikane, diskrimination eller andre krænkende 
handlinger fra ledelse eller kolleger?

Ja Nej

Hånd armvibrationer

Har I snurrende eller følelsesløse fingre, når I har arbejdet med meget vibrerende værktøj som fx vinkelslibere,
borehamre og mejselhamre?

Ja Nej

Helkropsvibrationer

Kører I med entreprenørmaskiner, transportmaskiner og andre maskiner, der udsætter jer for kraftige
vibrationer?

Ja Nej

Farlige stoffer og materialer

Arbejder I med faremærkede produkter som fx overfladebeskyttelse, affedtningsmidler, bejdsemidler, ammoniak
til røgrensning, restprodukter fra røggasrensning, cement eller beton?

Ja Nej



https://apv.at.dk/

Støv, gasser og røg

Er der risiko for, at I bliver udsat for støv fra fx brændsel, sand, svejserøg, udstødningsgasser eller anden
sundhedsfarlig forurening af luften?

Ja Nej



 
 

 

APV-tjekliste 

Handlingsplan 

Beskriv problemet Beskriv løsningen Ansvarlig Tidsfrist og 
prioritering 

Underskrifter:

Arbejdsgiver  Dato  Medarbejder  Dato  
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