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

HOTEL OG RESTAURATION

Hvad kan  
vi gøre for at  

komme mobning  
til livs?

Hvordan forebygger  
vi belastning af  

skuldre og nakke?Hvordan undgår  
vi faldulykker på  
de glatte gulve?

Hvad må de  
unge medarbejdere 

under 18 år  
arbejde med?

Hvordan laver 
vi APV?



Jeg risikerer at få en hørerskade 
Hvad gør jeg?
Selvom musikken er god, er den 
også en belastning, når man 
udsættes for høj musik ofte og 
i lang tid ad gangen. Det er et 
problem for mange, der arbejder 
på diskoteker og musiksteder, og 
i dette hæfte giver vi en række 
værktøjer og råd, som kan være 
med til at reducere risikoen for at 
få høreskader.

Behold 
hørelsen 
& ho ld  a rbe jdsmi l j ø loven 

S p i l l e S t e d e r  &  d i S k o t e k e r

Branchearbejdsmiljørådet for service- 
og tjenesteydelser har i samarbejde
med branchens parter udarbejdet  
denne Branchevejledning. Formålet er  
at reducere risikoen for hørerskader 
blandt de ansatte på spillesteder og 
diskoteker.

Branchevejledningen er målrettet  
arbejdsgiverne, de ansatte og sikkerheds-
organisationen. Branchevejledningen 
tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets 
regler om støj, herunder implementering 
af eU´s støjdirektiv.

i danmark har en gruppe faglige  
eksperter udarbejdet et vidensgrundlag, 
som vejledningen er baseret på, og  
som kan findes på www.bar-service.dk.  
det samlede projekt er gennemført 
under ledelse af per Møberg Nielsen, 
Akustik Aps. 

Arbejdstilsynet har haft vejledningen 
til gennemsyn og finder, den er i over-
ensstemmelse med arbejdsmiljøloven. 
Arbejdstilsynet har alene vurderet 
vejledningen, som den foreligger, og 
har ikke taget stilling til, om den dækker 
samtlige relevante emner inden for det 
pågældende område.

Branchevejledningen sætter  
fokus på:
•  lovgivningen 

•  Høreskader og risiko

•  Forebyggelse af høreskader

• organisatoriske ændringer 

• rum-akustiske ændringer 

• Arkitektoniske ændringer 

• lydtekniske ændringer.

Behold hørelsen og hold loven

Læs mere

•   BAr service (2007): ”Vidensgrundlag. Musik- og underholdningsbranchen”.  
www.bar-service.dk

•   Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006 (gennemfører eU-direktiv 2003/10/eF  
af 6/2 2003): ”Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet”. www.at.dk 

•   Arbejdstilsynets vejledning d.6.1 (2007): ”Støj”.  www.at.dk

•   Arbejdstilsynets vejledning d.7.4 (2003): ”Måling af støj på arbejdspladsen”. www.at.dk

•   Jensen, J. G. & Nielsen, p. M. (1999): ”Grundbog i støjbekæmpelse”. københavn: ASC.  
www.arbejdsmiljoviden.dk, se under butikken
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Fællessekretariatet, Sundkrogskaj 20, 2100 københavn Ø, telefon 77 33 47 11, fax 77 33 46 11. 
Øvrige sekretariater henvises til hjemmesiden www.bar-service.dk. 

denne vejledning kan hentes på www.bar-service.dk eller købes i Videncenter for Arbejdsmiljø 
eller bestilles på hjemmesiden www.arbejdsmiljobutikken.dk
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Hvad må unge under 18 år 
arbejde med – og hvad må de 
ikke?
Der er mange ansatte under 18 år 
i branchen, og i denne vejledning 
kan du se, hvad ledelsen og ar-
bejdsmiljøorganisationen skal være 
specielt opmærksomme på i for-
hold til denne gruppe af ansatte.  

Branchevejledning om

unge under 18 år 
i hotel- og restaurationsbranchen

Kan I hjælpe os til en bedre 
ventilation i køkkenet?
Er der problemer med ventilatio-
nen, kan I i denne branchevej-
ledning få en enkel og overskue-
lig oversigt over jeres muligheder 
for at skabe en god ventilation i 
restaurationskøkkenet.

Vej led n i ng  om  i nd r e t n i ng  a f

       ventilation i 
restaurationskøkkener

Fællessekretariat
Børsen
1217 København K
Kontoradresse: Sundkrogskaj 20
2100 København
Tlf.: 7013 1200
Fax.: 7733 4611
www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Arbejdsgiversekretariat
HTS – Handel, Transport og Serviceerhvervene
Børsen
1217 København K
Kontoradresse: Sundkrogskaj 20
2100 København
Tlf.: 7013 1200
Fax.: 7733 4611

Sekretariat for ledere
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf.: 3283 3283
Fax.: 3283 3284

Arbejdstagersekretariat
H.C. Andersens Boulevard 38
1553 København V.
Tlf.: 3323 8011
Fax.: 3323 8479     
barservice@mail.tele.dk

Vejledningen kan også hentes på BAR’ens hjemmeside:
www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø
Tlf.: 3915 2000
Fax.: 3915 2560
www.arbejdstilsynet.dk

Arbejdsmiljørådets Service Center
Ramsingsvej 7
2500 Valby
Tlf.: 3614 3100
Fax.: 3614 3180
www.bar-web.dk

Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service 
Center eller bestilles på hjemmesiden:
www.arbejdsmiljobutikken.dk
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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





Hvordan kan vi undgå tunge 
løft og den slags?
Bestil videoen, ’Gode råd om at 
undgå tunge løft, træk og skub’.

ISBN 978-87-92754-00-4
Varenummer 162123
1. udgave 2011

INSpIratIoNSmaterIale
Gode råd om at undGå 
tunGe løft, træk oG skub

adresser
 
fællessekretariatet
Hannemanns alle 25
2300 København S
tlf.  33 77 33 77
Fax: 33 77 33 70
www.bar-service.dk

arbejdsgiversekretariatet
Hannemanns alle 25
2300 København S
tlf.  33 77 33 77
Fax: 33 77 33 70
 
sekretariatet for ledere
Vermlandsgade 65
2300 København S
tlf:  32 83 32 83
Fax: 32 83 32 84

arbejdstagersekretariatet
H. C. andersens Boulevard 38, 2 sal
1553 København V
tlf:  33 23 80 11
Fax: 33 23 84 79

Denne instruktionsvideo kan også hentes på 
Bar’ens hjemmeside www.bar-service.dk

andre adresser

arbejdstilsynet 
postboks 1228
0900 København C 
tlf.:   70 12 12 88
Fax:  70 12 12 89
www.at.dk

det nationale forskningscenter  
for arbejdsmiljø 
lersø parkallé 105
2100 København Ø
tlf.: 39 16 52 00
Fax:39 16 52 01
www.arbejdsmiljoforskning.dk

Videncenter for arbejdsmiljø
lersø parkallé 105
2100 København Ø
tlf.: 39 16 52 30
www.arbejdsmiljobutikken.dk

Denne instruktionsvideo kan købes  
i Videncenter for arbejdsmiljø eller  
bestilles på hjemmesiden:  
www.arbejdsmiljobutikken.dk

 
 

Hvordan minder vi hinanden om 
det vigtige ved et godt arbejds-
miljø?
Brug vores postkortserie, hvor der 
sættes fokus på de alvorligste 
problemer med et lille glimt i øjet.

Hvordan forebygger vi nedslid-
ning ved serveringsarbejde?
’Server med maner’ giver god 
inspiration til, hvordan I kan fore-
bygge nedslidning og skader ved 
serveringsarbejde.

Inspirationsmateriale om serveringsarbejde

server med manér!

0568_BAR_serveringsarbejde_v4.indd   1 1/4/10   1:01 PM

Hvordan sikrer vi, at køkken-
medarbejderne udfører arbejdet 
sikkert og sundt?
I denne pjece får du 10 gode råd 
om, hvordan man bedst udfører 
arbejdet i køkkenet på en forsvarlig 
måde.

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 

10 tips for a better work environment

inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk

Hvordan sikrer vi, at stuepi-
gerne udfører arbejdet sikkert 
og sundt?
I denne pjece får du 10 gode råd 
om, hvordan man bedst udfører 
arbejdet på en forsvarlig måde.

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 

10 tips for a better work environment

inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk

Hvordan undgår vi dårlige ar-
bejdsstillinger og tunge løft?
’Skru op for arbejdsmiljøet’ giver 
en række gode råd om arbejds-
stillinger og tunge løft i køkkenet.

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/HOTEL OG RESTAURATION

INSTRUKTIONSmATERIALER

Kan man få rådgivning om stue-
pigers og køkkenmedarbejder-
nes arbejde på CD?
Ja, hent denne CD, der giver 
gode råd i lyd og levende billeder.

Mere information
Du kan hente flere relevante informationer om et godt arbejdsmiljø på  
Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelsers hjemmeside,  
www.bar-service.dk, hos Arbejdstilsynet og hos Videnscenter for Arbejdsmiljø. 

Varenummer 162111

10 goDe råD til et BeDre ArBejDsmiljø 
10 tips for a better work environMent

0577_BAR_dvdcover_v3.indd   1 1/8/10   4:15 PM



Har I materiale, der kan hjælpe 
mig med instruktion og oplæring? 
’Følg rytmen’ er et elektronisk 
værktøj til instruktion og oplæring 
af elever og nye medarbejdere.

Hvordan kan vi inspirere hinan-
den til et sundere arbejdsmiljø?
’Gi’ dine kolleger et kram’ har 
fokus på sundhed og inspirerer på 
områder som Kost, Rygning, Alko-
hol og Motion - KRAM-faktorerne. 

Gi’ dine 
kolleger et 

KRAM

Hvordan sikrer jeg, at eleverne 
trives?
’Elevtrivsel’ giver dig som elevan-
svarlig en række gode råd, som 
kan være med til at sikre bedre 
trivsel for elever i gastronom- og 
tjenerfaget.

Elevtrivsel
 Vejledning om god oplæring
 i gastronom- og tjenerfaget

En god dag er at komme på arbej-
de og jeg og de andre er glade… 
når det svinger i køkkenet og i 
restauranten.                                                         

                         Elev

Arbejdsmiljøet skal være i top! 
At det er dejligt at komme på 
arbejde, at man også kan have et 
smil på læben. Det giver en meget 
bedre hverdag.

                         Elev

Hvordan inspirerer vi hinanden 
til at holde fokus på et sundt 
arbejdsliv?
Brug vores postkortserie, hvor der 
sættes fokus på KRAM-faktorerne 
med et lille glimt i øjet.

Det er da ikke min
skyld, at du ikke har
haft frokostpause.

Det er min bøf, miiiiin!

Husk at holde dine spisepauser. Sid behageligt og i fred og ro når du spiser.

Hvordan kan jeg som underviser 
forberede eleverne på det sær-
lige arbejdsmiljø i branchen?
Brug vores hjemmeside,  
Bonrykket.dk, som med fængen-
de cases, korte tekster m.v. giver 
en god indgang til branchens 
særlige arbejdsmiljø.

Hvordan laver vi en god alarm-
plan her på hotellet?
Det er vigtigt, at alarmsystemerne 
på et hotel er i orden, så alle ved 
præcis, hvad de skal gøre, hvis 
der opstår brand eller en gæst 
bliver alvorligt syg. I dette hæfte 
– og i den elektroniske guide på 
hjemmesiden – får du enkle og 
præcise anvisninger, også når det 
gælder forholdsregler ved trusler 
og vold mod personalet.

Vær sikker - hver dag

Alarmering på hoteller 
Brand og trusler

Branchevejledning for hoteller mv.

Hvordan laver vi bedst arbejds-
pladsbrugsanvisninger?
I dette hæfte får du en række 
gode råd, en masse værktøjer og 
metoder, der gør det enklere at 
lave arbejdspladsbrugsanvisninger 
(APB), som sikrer, at rengøringsmid-
ler og kemikalier anvendes rigtigt. 
Du kan også downloade en række 
eksempler på APB’er, som du kan 
bruge direkte på din arbejdsplads.

Inspirationsmateriale om 
arbejdsplads-
brugsanvisninger
Hotel- og restaurationsbranchen

0648_bar_arb-brugsanvisninger_v10.indd   1 5/27/10   11:05 AM



Hvordan laver vi en APV?
Klik ind på apvportalen.dk og 
hent inspiration, metoder og 
værktøj til en god Arbejdsplads-
vurdering i hotel- og restaurati-
onsbranchen. Se også bagsiden 
af denne folder.

Hvordan kommer jeg i gang 
med arbejdsmiljøledelse?
’Håndbog om arbejdsmiljøledelse 
for små virksomheder’ er en god 
måde at komme hurtigt i gang på. 
En håndbog med et elektronisk 
værktøj til opbygning af certifice-
ret arbejdsmiljøledelse målrettet 
små og mellemstore virksomheder. 

Ledelsesansvar
Ejendomsfunktion

Konflikter

iBRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET
FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

Hvordan kan vi arbejde for et 
bedre psykisk miljø?
Brug ’Håndbog om psykisk ar-
bejdsmiljø fra A-Å et opslags-
værk, der fokuserer på særlige 
problematikker inden for BAR 
Service brancher.

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

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/HOTEL OG RESTAURATION

GENERELT

EN VÆRKTØJSKASSE OM

og hvad man kan gøre for at

 arbejdet ikke bliver ensomt 

eller isoleret

ALENEARBEJDE

Ledelsesansvar
Ejendomsfunktion

Konflikter

i

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET

FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

EN VÆRKTØJSKASSE OM 

omstru
kturering,

udlicit
ering og nedskæringer

JOBUSIKKERHED

Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse omForebyggelse aF trusler og vold

1027_vold-trusler_v9.indd   1

7/23/12   10:39 AM

En værktøjskassE omKonfliKthåndtering

Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende!så kan du holde liv i den gode stemning,forebygge og håndtere konflikter

vaerktoj-samlet_v2.indd   1 10/5/12   9:53 AM

Hvordan undgår vi ulykker?
På forebygulykker.dk kan du hente et værktøj, der 
giver gode råd om, hvordan man forebygger ulykker i 
hotel- og restaurationsbranchen. 



BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/HOTEL OG RESTAURATION

VÆRKTØJSKASSER – GODE RåD TIL LØSNINGER 

EN VÆRKTØJSKASSE OM

og hvad man kan gøre for at

 arbejdet ikke bliver ensomt 

eller isoleret

ALENEARBEJDE

Ledelsesansvar
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Konflikter
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En værktøjskassE omKonfliKthåndtering

Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende!så kan du holde liv i den gode stemning,forebygge og håndtere konflikter
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HOTEL OG RESTAURATION

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) på arbejdspladser i hotel- og restaurationsbran-
chen.

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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