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Hvordan laver vi en APV?
På bar-service.dk finder du et link til APV-portalen, som 
giver inspiration, gode idéer, metoder og værktøjer til 
at komme godt i gang med arbejdspladsvurderingen 
(APV) inden for din arbejdsplads’ område.

Hvordan får vi alle kollegerne til at forstå, hvor vig-
tigt arbejdsmiljøet er?
Hvis man ikke lærer at tage arbejdsmiljøet alvorligt, når 
man starter på en arbejdsplads, kan det udvikle sig til 
en masse dårlige vaner. Derfor har BAR Service udar-
bejdet en lang række film, foldere og hæfter, der kan 
inspirere til at give den bedste oplæring af nyansatte i 
branchen.

Vi vil strømline vores arbejdsmiljøledelse  
Hvad gør vi?
På bar-service.dk finder du masser af inspiration, de-
batoplæg og gode råd og anvisninger, der kan være 
med til at støtte processen frem mod en effektiv og god 
struktur for arbejdsmiljøledelsen på din virksomhed.

Find mere inspiration og viden på bar-service.dk

På vores hjemmeside får du det fulde overblik over det 
mangfoldige materialeudbud, som BAR Service stiller til 
din rådighed. Du kan bestille alle materialerne on-line.

Vi ser frem til at hjælpe dig til et bedre arbejdsmiljø på 
din arbejdsplads. 

APV – det vigtigste redskab til et bedre arbejdsmiljø
Arbejdspladsvurderingen er den mest grundlæggende 
undersøgelse af arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. 
Derfor er det også et fantastisk redskab – måske det 
bedste - til at forbedre arbejdsmiljøet. Men husk: Det nyt-
ter ikke noget at undersøge arbejdspladsen og registrere 
problemer, hvis I ikke også laver en handleplan, som sik-
rer, at der bliver gjort noget ved dem.
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Hvordan 
laver vi APV?

Find løsninger  
og gode råd på  
bar-service.dk
Se vores materialer/
værktøjer i denne 
folder!

AndEn SERViCE

Hvordan 
forebygger vi 
nedslidning 
på jobbet?

Hvordan skal 
vi forholde os til 

kemikalier?

Hvad kan vi gøre 
for at forbedre 
det psykiske 

arbejdsmiljø?



Har i særlig information til os, 
der arbejder som bedemænd 
eller i krematorier?
Vi har en vejledning som gennem-
går de væsentligste arbejdsmiljø-
problemer på området – og anvi-
ser veje til at forebygge dem.

Hvordan finder vi gode arbejds-
stillinger og -rutiner?
Læs vejledningen om, hvordan I 
undgår ergonomiske belastninger 
som frisører.

Branchevejledning for bedemænd
og ansatte i krematorier

Bedemænd og ansatte i krematorier 

varetager en meget væsentlig samfunds-

mæssig opgave med at sikre et værdigt 

forløb i forbindelse med begravelse eller 

kremering af afdøde.

Ergonomi og Fr isører
Branchevej ledning – Forebyggelse af  ergonomiske belastn inger i  f r isør faget

Hvordan arbejder vi sikkert med 
frisørprodukter?
I denne vejledning får I en grundig 
gennemgang af frisørkosmetik og 
hvordan de påvirker medarbejde-
ren. I får også gode råd om fore-
byggelse, arbejdspladsbrugsanvis-
ninger og gennemførelse af APV.

Fr isørprodukter
Branchevej ledning – om arbejde med f r isørprodukter

Hvilke særlige problemer er der 
for os kosmetikere?
I vejledningen får I en gennem-
gang af de væsentligste arbejds-
miljøproblemer – og nogle gode 
råd om at løse problemerne.

Branchevejledning om arbejdsmiljø forkosmetikere

BAR Service – her starter det gode arbejdsmiljø!!
Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for service- og tjeneste-
ydelser er et samarbejde mellem arbejdsgiver- og ar-
bejdstagerorganisationer. Vores opgave er at bistå bran-
chens virksomheder med informationer og vejledning om 
arbejdsmiljøområdet. 

Vi har udarbejdet en lang række forskellige vejlednings- og 
inspirationsmaterialer til arbejdsmiljøorganisationen, ledere 

og medarbejder, og de anviser gode løsninger på arbejds-
miljøproblemer. Alle vejledninger er godkendt af Arbejds-
tilsynet. I denne folder får du information om de vigtigste 
rettet mod din virksomheds arbejdsområde. På vores hjem-
meside – bar-service.dk – kan du finde andre vejledninger 
og informationsmaterialer, der måske er rettet mod en 
anden branche, men som kan give dig nyttige informatio-
ner om et arbejdsområde på netop din arbejdsplads. På 
hjemmesiden kan du bestille alle vores materialer.

Download vejlednings- og inspirationsmaterialet 

på vores hjemmeside
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inSTRUKTionS- og AndET MATERiAlE

Hvordan laver vi bedst en kemi-
kaliebrugsanvisning på labora-
toriet?
Hent miniguiden udviklet specielt 
til dentallaboratorier.

Forholdsregler ved uheld og spild
-  Opsamlingsmateriale/afleveringssted/brug 

af værnemidler
- Relevant telefon nr.

Bortskaffelse
- Hvor skal affald afleveres
-  Særlig beholders placering.

Transportoplysninger 
- Foranstaltninger ved intern transport mv.

Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om
- Arbejde med stoffer og materialer
-  Leverandørbrugsanvisning og teknisk datablad 

for stoffer og materialer
-  Brand- og eksplosionsfare ved arbejde med 

brandfarlige væsker
-  Kræftrisikable stoffer og materialer

og besøg

www.bar-service.dk
www.at.dk
www.lab-link.dk 

Arbejdstilsynet har haft folderen til gennemsyn og 
finder, at indholdet i den er i overensstemmelse 
med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet 
har alene vurderet folderen, som den foreligger 
og ikke taget stilling til, om den dækker samtlige 
relevante emner indenfor det pågældende område.
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Indhold af tillæg til leverandørbrugsanvisningen

Identifikation af stoffet/materialet
- Anvendelsesområde på virksomheden.
-  Handelsnavn samt virksomheden/afdelingens 

interne navne. 

Evt. anvendelsesbegrænsninger
- Må ikke anvendes af gravide
- Må ikke anvendes af unge under 18 år
- Forbud mod brug til …
- Uddannelseskrav. 

Evt. kræftrisikable stoffer

Opbevaring på virksomheden

Forholdsregler ved brug på virksomheden
-  Arbejdsstedets indretning, herunder ventilations–

krav
-  Ryge- og spiseforbud
- Personlige værnemidler
 • handsker/type/udskiftning 
 • briller/ansigtsskærm
 • åndedrætsværn.
-  Værnemidlerne opbevares og kan rekvireres 

hos: 

Førstehjælp
- Førstehjælpsudstyret opbevares
- Relevant telefon nr. 

Brandbekæmpelse 
-  Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: 

5 6

  
Miniguide

til kemikalie-
brugsanvisninger

Det siger loven om:
Ansvar • Leverandørbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger • Stoffer og 
materialer • Udformning • Indhold

Kampagne indenfor dentalområdet

Hvordan undgår jeg som frisør-
elev håndeksem?
I denne folder kan I læse, hvordan 
I undgår håndeksem, og hvilke 
værnemidler I med fordel kan 
bruge.

Fremtiden er i dine hænder
Undgå håndeksem som frisørelev

Hvordan forebygger vi skader 
som laboratorietandteknikere?
Hent magasinet ’Lablivet’, hvor vi 
sætter fokus på netop skader på 
hænder, arme og skuldre, som er 
et problem for laboratorietandtek-
nikere. I kan også se en video fra 
et temamøde om emnet. 

Lablivet
Godt arbejdsmiljø for laboratorietandteknikere

***
Tema
Arbejdsskader 
- når jobbet  
  gør ondt

Skift arbejdsstilling i  
løbet af dagen

Afspændingsøvelser  
giver sammenhold

Afsløring:
Med ny opfindelse kan du undgå “hvide fingre”

SMS-konkurrence

Vind et wellness-
ophold for to

Produkttest

Handsker



Hvordan kan vi arbejde for et 
bedre psykisk miljø?
Brug ’Håndbog om psykisk ar-
bejdsmiljø fra A-Å et opslagsværk, 
der fokuserer på særlige proble-
matikker inden for BAR Service 
brancher.
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Hvordan kommer jeg i gang 
med arbejdsmiljøledelse?
’Håndbog om arbejdsmiljøle-
delse for små virksomheder’ er 
en god måde at komme hurtigt 
i gang på. En håndbog med et 
elektronisk værktøj til opbygning 
af certificeret arbejdsmiljøledelse 
målrettet små og mellemstore 
virksomheder. 

Mini Smil

BAR Service 
i samarbejde med 
Capacent A/S

Arbejdsmiljøcertificering
- på den lette måde

1
Arbejdsmiljø-

arbejdet

6

Tjek

5

Særlige
situationer

4

Daglig
drift

3

Kommunika-
tion

2
APV

Hvor finder vi inspiration til at få 
større arbejdsglæde og trivsel?
’Stress-af kogebogen’ har samlet 
historier fra virksomheder, der gen-
nem arbejde med stress har styr-
ket arbejdsglæde og trivsel.

Historier fra arbejdspladser, hvor arbejdsglæde og trivsel hører til dagens orden, 

og hvor stressforebyggelse og stresshåndtering er noget der prioriteres

Stress-afkogebogen
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Hvordan forebygger vi ulykker?
Hent gode råd og informationer på forebygulykker.dk.


