
FALD, GLIDEN OG SNUBLEN  
Sikkerhedstest - medarbejdere 

Hvor enig er du i følgende spørgsmål? 

December 2016 

 

 

 
Tema Spørgsmål Enig  Både og  Uenig  
Viden om sikkerhed Jeg er blevet informeret om, hvad jeg skal gøre for at 

undgå at falde, glide eller snuble, når jeg arbejder. 
   

Involvering i sikkerhed Jeg bidrager med ideer til, hvordan ulykker ved fald, 
gliden og snublen kan forhindres. 

   

Deltagelse i sikkerhed Jeg gør en indsats for, at jeg og andre ikke skal falde, 
glide eller snuble, fx ved at være opmærksom på farer 
og fjerne dem eller gøre opmærksom på dem. 

   

Sikkerhedsregler Jeg holder de aftaler, som er lavet med min leder, om 
hvad jeg skal gøre for at undgå at glide, falde eller 
snuble, også når jeg har travlt. 

   

Sikkerhedsledelse Min nærmeste leder tjekker, om vi rent faktisk er udsat 
for situationer, hvor der er fare for at falde, glide eller 
snuble. 

   

Tillid til lederen Jeg har tillid til, at min nærmeste leder prioriterer 
sikkerheden ift. faren for at falde, glide og snuble på 
arbejdspladsen. 

   

Forandringsparathed Jeg er villig til at ændre min adfærd for at undgå 
ulykker med fald, gliden og snublen. 

   

Arbejdsmiljørepræsentanten Arbejdsmiljørepræsentanten er engageret i at forebygge, 
at vi kommer til skade ved at falde, glide og snuble. 

   

 Godkendt Vær opmærksom Problemområde - Gør 
noget! 

 

Hvilke tiltag kan forbedre problemområderne: 
 
 

 



FALD, GLIDEN OG SNUBLEN 
Sikkerhedstest - leder 

Hvor enig er du i følgende spørgsmål? 

December 2016 

 

 

 
Tema Spørgsmål Enig  Både og  Uenig  
Viden om sikkerhed Jeg sørger for, at mine medarbejdere kender til de 

sikkerhedsregler, der gælder ift. fald, gliden og 
snublen. 

   

Involvering i sikkerhed Jeg sørger for, at mine medarbejdere bliver involveret i 
beslutninger om faren for fald, gliden og snublen. 

   

Deltagelse i sikkerhed Medarbejderne gør en indsats for at undgå at komme 
til skade ved fald, gliden og snublen 

   

Sikkerhedsregler Jeg sørger for, at mine medarbejdere overholder 
sikkerhedsreglerne vedr. faren for fald, gliden og 
snublen, også hvis tidsplanen er stram. 

   

Sikkerhedsledelse Jeg tjekker, om medarbejderne arbejder sikkert ift. 
faren for fald, gliden og snublen 

   

Tillid til lederen Mine medarbejdere har tillid til at jeg prioriterer 
sikkerheden ift. faren for fald, gliden og snublen. 

   

Forandringsparathed Mine medarbejdere er villige til at ændre deres adfærd 
for at højne sikkerheden ift. faren for fald, gliden og 
snublen. 

   

Arbejdsmiljørepræsentanten Arbejdsmiljørepræsentanten er engageret i at forebygge, 
at vi kommer til skade ved at falde, glide og snuble. 

   

 Godkendt Vær opmærksom Problemområde - Gør 
noget! 

 

Hvilke tiltag kan forbedre problemområderne:: 
 
 

 


