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

KULTUR OG IDRÆTSAKTIVITETER

Hvad kan vi gøre 
for at få et bedre 
psykisk miljø?

Hvad må de 
unge under 18 år 

medarbejdere 
arbejde med?

Hvordan laver 
vi APV?

Hvordan 
forebygger vi 

ulykker?

Hvordan 
håndterer vi 
kemikalier?



Hvad skal vi især være op-
mærksom på i svømmehallen?
I branchevejledningen får I en 
gennemgang af de væsentligste 
problemer og gode råd til fore-
byggelse og løsning af proble-
merne.

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i

svømmehallen

Hvad er de væsentligste ar-
bejdsmiljøproblemer på sports-
anlæg?
Arbejdsmiljøhåndbogen for 
idræts- og sportsanlæg giver jer 
en grundig beskrivelse af mulige 
problemer og gode råd til deres 
løsning.

Arbejdsmiljøhåndbog for 

idræts- og 
sportsanlæg

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

Hvad kan vi gøre for at undgå 
at blive smittet?
Læs vejledningen om, hvordan 
rengøring kan være med til at 
sprede smitte og infektioner, og 
hvordan rengøringspersonalet 
undgår at blive ramt af smitte.

                 Branchevejledning om smitte og risiko for  

smittespredning 
ved rengøring

Hvordan forebygger vi risici ved 
dykning?
Vejledningen giver et grundigt 
indblik i både risici og forebyg-
gelse på dette område.

Adresser

Fællessekretariatet
Sundkrogskaj 20
Postboks 2698
2100 København Ø
Tlf. 70 13 12 00
Fax: 77 33 46 11
www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Arbejdsgiversekretariatet
Sundkrogskaj 20
Postboks 2698
2100 København Ø
Tlf. 70 13 12 00
Fax: 77 33 46 11

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

Arbejdstilsynet 
Postboks 1228
0900 København C 
Tlf. : 70 12 12 88
Fax:70 12 12 89
www.at.dk

Branchevejledning om

erhvervsdykning

Lay-out: Søren Sørensen’s Tegnestue    
Tryk: PrintDivision     
1. udgave, 1. oplag år 2006     
ISBN nr. 87-91106-45-1     
Varenummer 16 20 50



Hvilke sygdomme kan overføres 
fra dyr til mennesker?
Håndbogen om zoonoser er et 
opslagsværk, der giver dig en 
god oversigt over sygdomme, der 
kan overføres fra dyr til menneske 
med anvisninger til forebyggelse.

om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, undgås

Håndbog om Zoonoser

H
åndbog om

 Zoonoser

www.bar-service.dk

www.barjordtilbord.dk

www.arbejdsmiljoweb.dk

www.i-bar.dk

Hvordan får vi et godt arbejds-
miljø for os, der passer dyr?
Håndbogen sætter fokus på ar-
bejdsmiljøet i dyreparker, dyrepar-
ker, akvarier og laboratorier. Brug 
den til at finde de væsentligste 
problemer og gode forebyggen-
de foranstaltninger.

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG
FOR DYREPASSERE

Jeg risikerer at få en høreskade. 
Hvad gør jeg?
I disse vejledninger giver vi en 
række værktøjer og råd, som kan 
være med til at reducere risikoen 
for at få høreskader. 

Branchearbejdsmiljørådet for service- 
og tjenesteydelser har i samarbejde
med branchens partner udarbejdet 
denne Branchevejledning. Formålet er 
at hjælpemed til at reducere risikoen 
for høreskader inden for den klassiske, 
akustiske musik.

Branchevejledningen er målrettet til 
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
•  Måling af lydbelastning
•  Høreskader og risiko
•  Akustik
•  Forebyggelse
•  Indretning
•  Rummet
•  Planlægning af repertoire og spillestil
•  Organisatoriske muligheder.

Behold hørelsen og hold loven

Tekst: Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet af Per Møberg Nielsen og Jens Voxtrup Petersen  
Tegning: Jens Voxtrup Petersen  •  Layout: Mathilde Møberg  •  Tryk: CaseOne  •  Oplag: 10.000 
ISBN 978-87-91106-78-1  •  Varenummer: 16 20 80

Behold 
hørelsen 
& hold arbejdsmi ljøloven 

k l a s s i s k ,  a k u s t i s k  m u s i k

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

   
Adresser 

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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Branchearbejdsmiljørådet for service- 

og tjenesteydelser har i samarbejde

med branchens partner udarbejdet 

denne Branchevejledning. Formålet er  

at hjælpe med at reducere risikoen for 

hørerskader inden for den rytmiske  

musik. Branchevejledningen er rettet  

til arbejdsgiverne, de ansatte og

sikkerhedsorganisationen.

Branchevejledningen tager udgangs-

punkt i Arbejdstilsynets regler om støj,

herunder implementering af EU´s støj-

direktiv.

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 

•  Måling af lydbelastning

•  Høreskader og risiko

•  Akustik

•  Forebyggelse – hvordan

•  Øvelokalet og hverdagen

•  Koncertscenen.

Behold hørelsen og hold loven Behold 
hørelsen 
& hold arbejdsmiljøloven 

r y t m i s k  m u s i k

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

   
Adresser 

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

Tekst: Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet af Per Møberg Nielsen og Jens Voxtrup Petersen  

Tegning: Jens Voxtrup Petersen  •  Layout: Mathilde Møberg  •  Tryk: CaseOne  •  Oplag: 10.000 

ISBN 978-87-91106-78-1  •  Varenummer: 16 20 80
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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 samarbejdemed 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

   
Adresser 

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

tekst: Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet af per Møberg Nielsen og Jens Voxtrup petersen  

tegning: Jens Voxtrup petersen  •  layout: Mathilde Møberg  •  tryk: Caseone  •  oplag: 10.000 
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Hvordan får vi et bedre arbejds-
miljø her i bowlingcentret?
Denne vejledning sætter fokus på 
arbejdsmiljøet i bowlingcentre og 
kan bruges direkte i det daglige 
arbejde med arbejdsmiljøet. Man-
ge gode idéer til forebyggelse!

Branchevejledning om

arbejdsmiljø i 
bowlingcentre

”Vores opgave er at forsyne branchen med de bedste, mest  

relevante og de nyeste informationer på arbejdsmiljøområdet” 



Hvordan arbejder vi sikrest med 
kemikalier?
Læs de 10 gode råd om, hvordan 
I bedst håndterer farlige kemika-
lier.

om arbejde
med kemikalier

gode

Hvordan forebygger vi ulykker i 
arbejdet med stiger?
Læs denne pjece, der med et 
glimt i øjet giver gode råd om 
forebyggelse af ulykker ved stige-
arbejde.

TRIN FOR TRIN

EN sIkkER maNual TIl 
dIN sTIgE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/KULTUR OG IDRÆTSAKTIVITETER

INSTRUKTIONSMATERIALER





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

265410_stress-af_3  10/17/06  10:04 AM  Side 1

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. 

Ledelsesansvar
Ejendomsfunktion

Konflikter

iBRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET
FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/KULTUR OG IDRÆTSAKTIVITETER

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 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

Skal man lave APV i festudlej-
ningsvirksomheder?
Ja – og I får en god vejledning til 
arbejdet i dette hæfte, der foku-
serer på både de væsentligste 
problemer og de bedste løsninger.

Formålet med 
en APV
er at forebygge 
skader

Branchevejledning om 

APV for festudlejere

Hvordan undgår vi de alvorlige 
ulykker i forlystelserne?
I denne værktøjskasse får I en 
række forslag til, hvordan ledelse 
og arbejdsmiljøorganisation kan 
arbejde med forebyggelse af 
ulykker i forlystelser – fra karruseller 
til rutsjebaner.

Værktøjskasse om forebyggelse af 

arbejdsulykker ved forlystelser 

Hvordan forebygger vi ulykker?
Hent gode råd og informationer på forebygulykker.dk.
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VÆRKTØJSKASSER – GODE RåD TIL LØSNINGER 

EN VÆRKTØJSKASSE OM

og hvad man kan gøre for at

 arbejdet ikke bliver ensomt 

eller isoleret

ALENEARBEJDE

Ledelsesansvar
Ejendomsfunktion

Konflikter
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KULTUR OG IDRÆTSAKTIVITETER

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 virksomheder inden for kultur og idræt.

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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