
 

 

 

Indeklima handler bl.a. temperatur, træk, luftkvalitet samt lys- og lydforhold på arbejdspladsen.  

 

Hvordan er indeklimaet på jeres arbejdsplads? Kig på spørgsmålene i taleboblerne og drøft om der er 

problemer med det fysiske arbejdsmiljø i jeres arbejde. Notér problemerne og beskriv dem i APV-skemaet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTLÆGNING AF FYSISK 

ARBEJDSMILJØ – INDEKLIMA 

 

Er temperaturen 

passende? 

Er belysningen 

passende? 

Er der problemer 

med støj på 

arbejdspladsen?   

 

Er luftkvaliteten på jeres 

arbejdsplads passende? Er 

der passende rengøring og 

ventilation? 

Er der risiko for, at I bliver udsat 

for støv, dampe og gasser eller 

anden sundhedsfarlig 

forurening af luften? 



   

 

 

 

Ergonomi handler om, hvordan kroppen fungerer og bevæger sig, når den udfører et stykke arbejde. God 

ergonomi kan reducere belastning og nedslidning af medarbejdere.    

Hvordan er ergonomien på jeres arbejdsplads? Kig på spørgsmålene i taleboblerne og drøft om der er 

problemer med ergonomien i jeres arbejde. Notér problemerne og beskriv dem i APV-skemaet.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTLÆGNING AF 

ERGONOMI 

Sidder I ned - eller 

står og går I i mange 

timer i træk?  

Er jeres arbejdsplads 

passende indrettet? 

Har I mulighed for 

at variere jeres 

arbejdsstillinger?  

Arbejder I i fastlåste 

arbejdsstillinger, eller 

gentager I den samme 

bevægelse mange gange?  

 

Løfter I tunge genstande 

eller foretager tunge løft i 

forbindelse med 

forflytninger af borgere? 

Har I de nødvendige 

hjælpemidler og 

bruger I dem?  

Får medarbejderne 

instruktion og 

oplæring i løfte- eller 

forflytningsteknik og 

brug af hjælpemidler?  

Har I tunge skub 

og træk i jeres 

arbejde? 

Arbejder I med maskiner, 

der udsætter jer for kraftige 

vibrationer?  



 

 

 

Arbejdet med kemiske stoffer og materialer kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de ikke håndteres korrekt.  

Kig på spørgsmålene i taleboblerne og drøft om I arbejder med kemiske stoffer og materialer. Notér 

problemerne og beskriv dem i APV-skemaet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTLÆGNING AF ARBEJDET 

MED KEMI 

 

Arbejder I med faremærkede produkter - 

rengøringsmidler og desinfektionsmidler, 

håndsprit eller med andre produkter som 

fx lægemidler, der kan indeholde farlige 

stoffer og materialer? 

Arbejder I med 

produkter, der kræver 

særlig uddannelse fx 

asfalt og bitumen, epoxy 

eller styren? 

Når I har skabt overblik over hvilke kemiske stoffer og materialer I arbejder med, så klik her 

og se mere om, hvad I skal foretage jer.  

Har I lavet en 

risikovurdering af de 

produkter, I anvender? 

Har I procedurer for 

oplæring og instruktion i 

arbejdet med kemiske 

produkter? 



 
 
 
 
 
 
Stor arbejdsmængde og tidspres handler om hvorvidt der almindeligvis er balance mellem arbejdet, der 
skal udføres og den tid, der er sat af til det (er der f.eks. intensivt arbejde i højt tempo eller uden pauser 
eller arbejde i lang tid). 
 
Uklare og modstridende krav i arbejdet handler om hvorvidt kravene er utydelige eller uforenelige f.eks. i 
forhold til opgaverne, kvalitetsniveauet, ansvarsområde, rollefordeling, arbejdsmetoder, tidsforbrug, 

tempo eller arbejdstid.   
 
Kig på spørgsmålene i taleboblerne og drøft om der er problemer med stor arbejdsmængde og tidspres 
og/eller uklare og modstridende krav i jeres arbejde. Hvis ja, vurdér, om der er problemer, der skal med i 
APV-skemaet. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KORTLÆGNING AF 

STOR ARBEJDSMÆNGE OG 

TIDSPRES & UKLARE KRAV 

 

Er der balance mellem det 

arbejde, I skal udføre og 

den tid der er sat af til det?  

Er der ledelsesmæssig støtte og 

opbakning, når I skal udføre 

opgaver i travle situationer? (fx 

hjælp til prioritering af 

opgaver)? 

Kan I komme med forslag 

til udvikling, forbedring og 

udførelse af jeres opgaver? 

Er der enighed om 

hvordan opgaverne skal 

løses, af hvem og på 

hvilket kvalitetsniveau? 

Gives der klar instruktion 

og vejledning til, hvordan 

opgaven skal udføres? 
Kan I få hjælp, hvis I 

har spørgsmål til 

opgaven eller hvordan 

den skal udføres? 

Er der opgaver der bliver 

udført forskelligt af to 

eller flere kollegaer?  

 

Kan I være nysgerrige 

på hinandens arbejde, 

og stille kritiske eller 

opklarende spørgsmål 

– uden at det bliver 

personligt? 

Har I den nødvendige 

faglighed og 

kompetencer til at 

udføre jeres opgaver? 

 

Kan I åbent give ledelsen 

besked, hvis der efter 

jeres vurdering ikke er tid 

eller ressourcer til 

opgaverne? 



 

 

 

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker handler om hvorvidt den direkte eller indirekte 

kontakt med fx borgere og pårørende stiller høje krav til 

- at medarbejderen skal sætte sig ind i eller rumme disse menneskers tænkning, følelser 

eller adfærd (fx deres afmagt, frustration, sorg eller vrede)?  

- evnen til at skjule eller undertrykke egne tanker eller følelser (fx frygt, irritation, antipati 

eller bekymringer) 

- at tilpasse kommunikation eller adfærd til de mennesker, der arbejdes med.  

Notér problemerne og beskriv dem i APV-skemaet. 

 

Er der høje følelsesmæssige krav til stede i en væsentlig del af jeres daglige arbejde? Hvis ja, se nærmere 

på taleboblerne her og vurdér, om I har problemer, der skal med i APV-skemaet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTLÆGNING AF 

HØJE FØLELSESMÆSSIGE KRAV 

 

Hvor ofte og over hvor lang tid er I udsat 

for de følelsesmæssige krav? Er nogle 

medarbejdere særligt udsatte? 

Er der mulighed for 

kollegial/ledelsesmæssig 

hjælp og sparring om 

konkrete arbejdsopgaver?  

Får I ledelsesmæssig og kollegial 

feedback om, hvornår jeres 

opgaver er udført godt nok (ift. 

kvalitet og serviceniveau)?  

Er der systematisk mulighed 

for at efterbearbejde høje 

følelsesmæssige krav (fx  ved 

supervision, møder m.v.).  

 

Oplever I, at der gives klar 

instruktion og vejledning 

til, hvordan I skal udføre 

jeres opgaver?  

Har I den nødvendige 

faglighed og kompetencer 

til at udføre jeres opgaver?  

 

Er der fysiske rum til og 

mulighed for at holde pause, 

gennemføre fortrolige/svære 

samtaler uden forstyrrelser 

mm.?  



 

 

 
Arbejdsrelateret vold i og udenfor arbejdstid handler om at personer, der ikke er ansatte eller arbejdsgiver 
i kommunen, herunder borgere og kunder, udøver fysisk og psykisk vold mod ansatte eller arbejdsgiver. 
 
Kig på spørgsmålene i taleboblerne og drøft om der er risiko for vold og trusler forbundet med jeres 

arbejde. Notér problemerne og beskriv dem i APV-skemaet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTLÆGNING AF 

VOLD OG TRUSLER 

 

Har I inden for det seneste år 

oplevet vold eller trusler fra 

borgere, elever, pårørende etc.? 

Foregår volden/truslerne 

/chikanen i eller uden for 

arbejdstiden? 

Har I inden for det seneste år oplevet vold og trusler så klik her og se mere om, hvordan I kan 

identificere, forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold.   

 

Har I inden for det seneste 

år oplevet digital chikane fra 

borgere, elever, pårørende 

etc.?  

https://hjoerring.dk/om-kommunen/kommunen-som-arbejdsplads/vold-mobning-og-chikane


 

 

Krænkende handlinger handler om hvorvidt, der er medarbejdere, der udsættes groft eller gentagne gange 

for mobning, seksuel chikane eller nedværdigende adfærd. 

Kig på spørgsmålene i taleboblerne og drøft om der er problemer med krænkende handlinger på jeres 

arbejdsplads. Notér problemerne og beskriv dem i APV-skemaet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTLÆGNING AF KRÆNKENDE 

HANDLINGER 

Er der inden for det seneste 

år forelagt konkrete 

henvendelser om uønsket 

seksuel opmærksomhed fra 

en leder eller kollega? 

Er der inden for det seneste 

år forelagt konkrete 

henvendelser om mobning 

fra en leder eller kollega? 

Har I inden for det seneste år oplevet krænkende handlinger fra ledere eller kollegaer så klik her og se 

mere om, hvordan I kan identificere, forebygge og håndtere mobning og chikane internt på 

arbejdspladsen.  

 

Er der inden for det seneste 

år forelagt konkrete 

henvendelser om digital 

chikane fra en leder eller 

kollega? 

https://hjoerring.dk/om-kommunen/kommunen-som-arbejdsplads/vold-mobning-og-chikane


 

 

Ulykkesrisiko handler om de ulykker der kan indtræffe i forbindelse med arbejdets udførelse.  

Kig på spørgsmålene i taleboblerne og drøft om der er ulykkesrisici i jeres arbejde. Notér problemerne og 

beskriv dem i APV-skemaet. 

 

Er der risiko for… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTLÆGNING AF 

ULYKKESRISIKO 

…at I kan falde eller snuble 

fordi der er et ujævnt 

terræn, glatte eller våde 

gulve eller på grund af rod 

eller ledninger? 

 

…akut overbelastning 

af kroppen, når I løfter, 

trækker eller skubber  

tunge genstande, 

byggematerialer osv. 

…akut overbelastning af 

kroppen, når I løfter børn, 

forflytter borgere med fysisk 

funktionsnedsættelse mv.? 

… at I bliver smittet 

med infektioner, når 

I passer børn og 

voksne?  

 

… at I bliver smittet 

med Covid-19 i 

forbindelse med 

jeres arbejde?  

 

 

… at I kan blive påkørt eller 

klemt af fx personbiler, 

lastbiler eller trucks på 

byggepladsen og ved 

vejarbejde? 

… at skære sig eller at få 

fingrene i klemme ved 

arbejde med værktøj fx 

hobbyknive, boremaskiner 

og vinkelslibere? 

… at I kan falde ned fra 

transportmidler, stiger, 

udgravninger, arbejdsplatforme 

eller lignnde? 

 



 

 

 

Andre risici i arbejdet kan bl.a. handle om våde og fugtige hænder eller eksem og hudallergi.  

Kig på spørgsmålene i taleboblerne og drøft om der er andre risici i jeres arbejde. Notér problemerne og 

beskriv dem i APV-skemaet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTLÆGNING AF ANDRE RISICI 

I ARBEJDET 

Arbejder I med våde 

eller fugtige hænder i 

mere end 2 timer om 

dagen? 

Er der risiko for, at I 

arbejder med handsker af 

fx naturgummi, der kan 

give allergi? 

 

Er der andre risici, 

der kan udgøre en 

sundhedsrisiko? 
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