
Arbejdsmiljøværdier

1 • Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø 
i jeres virksomhed

• Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

• Notér ideerne ned til den, der skal formulere arbejdsmiljøpolitikken
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Arbejdsmiljøindsatser

2 • Find tre arbejdsmiljøindsatser, som er vigtige for jeres virksomhed

• Kig på den seneste APV

• Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

• Notér ideerne ned til den, der skal formulere arbejdsmiljøpolitikken
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Sundhedsfremme

3 • Hvad kan virksomheden gøre for at fremme medarbejdernes sundhed?

• Lav en liste over mulige indsatser (se vejledning 2)
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Rummelighed

4 • Hvad kan jeres virksomhed gøre for at skabe plads til eller fastholde 
medarbejdere med f.eks. nedsat arbejdsevne?

• Lav en liste over mulige indsatser (se vejledning 2)
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Mål og handlingsplaner

5 • Hvordan kan I opstille relevante arbejdsmiljømål?

• Hvordan får I flest til at deltage og bidrage til at målene opfyldes?

• Beskriv hvem der gør hvad og hvornår
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Aktivitetskalender

6 • Find en kalender og beslut, hvornår de faste arbejdsmiljøaktiviteter
skal gennemføres i løbet af året (se P-1.2.1)

• Sæt en dato for, hvornår „Spillet om arbejdsmiljøledelse“ skal være 
gennemført

• Sæt kalenderen op og notér undervejs i forløbet, når I planlægger 
andre aktiviteter

Arbejds-
mijøledelse

1

Arbejds-
mijøpolitik

2

Kortlægning,
handlingsplan 

og mål

3

Organisation

4

Uddannelse
og træning

5

Drift og

overvågning af

arbejdsmiljøet

6
Ulykkesunder-

søgelse og 
forebyggelse

7

Lovpligtige 
krav og andre
bestemmelser

8

Interne audits
og evaluering

9

Kommunikation

– information om

arbejdsmiljø

10

Arbejdsmiljø-
redegørelse- og

regnskab

11



Organisering

7 • Find eller tegn et billede af jeres sikkerhedsorganisation

• Drøft, om sikkerhedsorganisationen skal suppleres med flere medlem-
mer, mens Spillet om arbejdsmiljøledelse gennemføres, og hvem der 
skal være ansvarlig for aftalerne efterfølgende

• Beskriv sikkerhedsorganisationens ansvar
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Sygefravær

8 • Find ud af, hvor stort sygefraværet er i virksomheden

• Hvad er den væsentligste årsag til fravær?

• Hvad kan I gøre for at reducere årsagen?
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Indkøbspolitik

9 • Hvordan kan virksomhedens indkøb påvirke arbejdsmiljøet?

• Hvordan kan I sikre, at betydningen for arbejdsmiljøet bliver 
vurderet på forhånd?

• Beskriv hvordan og hvem der er ansvarlig
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Kortlægning af driftsopgaver 
(Fællesopgave – Læg øvrige kort væk)

10 • I skal kortlægge de arbejdsgange i virksomheden, som kan påvirke 
arbejdsmiljøet, hvis ikke de udføres korrekt

• Inddrag øvrige medarbejdere, og lav sammen en liste over arbejds-
gange, som bør beskrives (se vejledning 6)

• Tag de ti gule kort med titlen „Beskrivelse af arbejdsgang“ og skriv en 
arbejdsgang på hvert kort.  Kortene vil indgå i næste runde af spillet
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Beskrivelse af arbejdsgang

11 • Aftal med dem, der udfører opgaven til dagligt, hvordan den 
udføres forsvarligt

• Beslut om aftalen skal være skriftlig eller mundtlig

• Hvis der er en arbejdsbeskrivelse/jobinstruktion på opgaven, skal 
du sikre, at arbejdsmiljøhensynet er medtaget

• Beskriv hvordan opgaven udføres, og hvem der er ansvarlig
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Beskrivelse af arbejdsgang

11 • Aftal med dem, der udfører opgaven til dagligt, hvordan den 
udføres forsvarligt

• Beslut om aftalen skal være skriftlig eller mundtlig

• Hvis der er en arbejdsbeskrivelse/jobinstruktion på opgaven, skal 
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Beskrivelse af arbejdsgang

11 • Aftal med dem, der udfører opgaven til dagligt, hvordan den 
udføres forsvarligt

• Beslut om aftalen skal være skriftlig eller mundtlig

• Hvis der er en arbejdsbeskrivelse/jobinstruktion på opgaven, skal 
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Beskrivelse af arbejdsgang

11 • Aftal med dem, der udfører opgaven til dagligt, hvordan den 
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Beskrivelse af arbejdsgang
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Beskrivelse af arbejdsgang
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Beskrivelse af arbejdsgang

11 • Aftal med dem, der udfører opgaven til dagligt, hvordan den 
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Beskrivelse af arbejdsgang
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Beskrivelse af arbejdsgang
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Beskrivelse af arbejdsgang

11 • Aftal med dem, der udfører opgaven til dagligt, hvordan den 
udføres forsvarligt

• Beslut om aftalen skal være skriftlig eller mundtlig
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du sikre, at arbejdsmiljøhensynet er medtaget

• Beskriv hvordan opgaven udføres, og hvem der er ansvarlig

Arbejds-
mijøledelse

1

Arbejds-
mijøledelse

2

Kortlægning,
handlingsplan 

og mål

3

Organisation

4

Uddannelse
og træning

5

Drift og

overvågning af

arbejdsmiljøet

6
Ulykkesunder-

søgelse og 
forebyggelse

7

Lovpligtige 
krav og andre
bestemmelser

8

Interne audits
og evaluering

9

Kommunikation

– information om

arbejdsmiljø

10

Arbejdsmiljø-
redegørelse- og

regnskab

11



Personlige værnemidler

12 • Er der arbejdsopgaver, der kræver personlige værnemidler?

• Hvordan indkøbes og vedligeholdes de personlige værnemidler?

• Beskriv hvordan og hvem der er ansvarlig
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Teknisk vedligehold

13 • Er der maskiner og andet teknisk udstyr, der kræver periodisk 
vedligehold?

• Hvordan sikres overblik over, hvornår og hvordan teknisk udstyr 
skal have service?

• Beskriv hvordan og hvem der er ansvarlig
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Stoffer og kemikalier

14 • Er der et overblik over, hvilke stoffer og kemikalier der er i 
virksomheden?

• Har I lavet arbejdspladsbrugsanvisninger?

• Har I aftaler om, hvem der må indføre nye stoffer og kemikalier?

• Beskriv hvordan og hvem der er ansvarlig
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Lovgivning

15 • Hvordan bliver virksomheden informeret, når der kommer ny 
arbejdsmiljølovgivning?

• Hvordan sikres, at lovgivningen overholdes?

• Beskriv hvordan og hvem der er ansvarlig (se P-8.1)
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Fremmed på virksomheden

16
• Hvordan kan I sikre, at andre virksomheder/servicefolk og lignende, 

der kommer på virksomheden, kender og overholder jeres arbejds-
miljøregler?

• Beskriv hvordan og hvem der er ansvarlig

Arbejds-
mijøledelse

1

Arbejds-
mijøpolitik

2

Kortlægning,
handlingsplan 

og mål

3

Organisation

4

Uddannelse
og træning

5

Drift og

overvågning af

arbejdsmiljøet

6
Ulykkesunder-

søgelse og 
forebyggelse

7

Lovpligtige 
krav og andre
bestemmelser

8

Interne audits
og evaluering

9

Kommunikation

– information om

arbejdsmiljø

10

Arbejdsmiljø-
redegørelse- og

regnskab

11



Find fem farlige
(Fællesopgave – Læg øvrige kort væk)

17
• Hver deltager skal inden næste møde finde fem farlige situationer 

eller tilløb hertil i virksomheden

• Lav en kort beskrivelse og vedlæg evt. et foto eller en tegning 
(brug evt. bilag 3.2)

• På næste møde gennemgår I situationerne og beslutter, hvordan de 
kan forhindres.  Beskriv evt. indsatserne i jeres handlingsplan

• Beslut, om Find fem farlige skal være en fast aktivitet før jeres 
sikkerhedsmøder
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Ulykker

18 • Hvor ofte forekommer der ulykker på virksomheden?

• Hvorfor sker der ulykker?

• Hvordan håndteres ulykker?

• Beskriv hvordan og hvem der er ansvarlig
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Tæt-på-hændelser

19 • Tag en runde, hvor hver deltager fortæller om en oplevelse, hvor det 
var tæt på at gå galt

• Er der efterfølgende taget forholdsregler, så andre ikke skal opleve det 
samme?

• Vil det være en god idé at registrere tæt-på-oplevelser og dermed få 
mulighed for at forebygge farlige situationer? 

• Beskriv evt. hvem der gør hvad og hvornår
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Arbejdsmiljøpolitik

20 • Find ideer til politikken fra rød runde

• Skriv et udkast til jeres politik

• Find og læs evt. eksempler på andre arbejdsmiljøpolitikker (P-2.1)

• Drøft udkastet i gruppen og i sikkerhedsorganisationen

• Få ledelsens underskrift på politikken
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Uddannelse

21 • Hvordan instrueres/uddannes medarbejdere ved nyansættelse, 
jobrotation, produktionsændringer m.v.?

• Beskriv hvem der gør hvad og hvornår

Arbejds-
mijøledelse

1

Arbejds-
mijøpolitik

2

Kortlægning,
handlingsplan 

og mål

3

Organisation

4

Uddannelse
og træning

5

Drift og

overvågning af

arbejdsmiljøet

6
Ulykkesunder-

søgelse og 
forebyggelse

7

Lovpligtige 
krav og andre
bestemmelser

8

Interne audits
og evaluering

9

Kommunikation

– information om

arbejdsmiljø

10

Arbejdsmiljø-
redegørelse- og

regnskab

11



Arbejdspladsvurdering

22 • Hvordan laver I arbejdspladsvurdering (APV) og følger op på 
kortlægningen? 

• Beskriv, hvem der gør hvad og hvornår (se P-3.1)
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Formidling

23 • Hvordan kan I sikre, at kollegaerne får viden om virksomhedens arbejds-
miljøforhold, politik, mål og handlingsplaner og bliver inddraget, når det 
er muligt?

• Beslut, hvem der gør hvad og hvornår.  Skriv det evt. ned (se P-10.1)
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Arbejdsmiljøgennemgange

24 • Diskuter, om det vil være nyttigt at gennemgå virksomheden periodisk 
efter en checkliste for at se, om der er styr på orden og sikkerhed

• Vil I indføre aktiviteten, beskriv da, hvem der gør hvad og hvornår
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Mål og handlingsplaner

25 • Hvilke mål kan I opstille for at forbedre arbejdsmiljøet? (Mindst 1 mål)

• Hvilke opgaver skal gennemføres for at nå målene, og hvem er 
ansvarlig for hvad?

• Brug den aftale, I beskrev i rød runde
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Vælg certificeringsbureau

26 • Ring til certificeringsbureauerne og oplys om branche og antal 
ansatte og få et tilbud tilsendt

• Beslut i gruppen, hvem I vil anbefale, og forelæg det for ledelsen
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Ledelsens gennemgang

27 • Lav en dagsorden for, hvad ledelsen bør tage stilling til årligt, 
f.eks. politik, mål og organisering

• Husk at medtage, hvordan ledelsen bør melde tilbage (se P-9.2)
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Ansvarsskema

28 • Lav et skema, hvor I foroven i hver sin kolonne skriver de funktioner, 
som har ansvar i forhold til arbejdsmiljøet, f.eks. ledelsen, daglig sikker-
hedsleder, medarbejderne osv., og ned ad rækkerne skriver I de aftaler 
og regler, I har lavet

• Udfyld sammen, ved at sætte kryds i skemaet, hvem der er ansvarlig 
for hver enkelt aftale 
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Afvigelser/forbedringer

29 • Hvordan kan I registrere og følge op, når der opstår hændelser 
i strid med det aftalte

• Beskriv hvordan og hvem der er ansvarlig
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Intern audit
(Fællesopgave – Læg øvrige kort væk)

30 • Hvordan kan I sikre, at de aftaler, I vedtager, følges?

• Beskriv af hvem og hvordan I kan kontrollere, at aftalerne passer til 
virkeligheden, og at de følges. (se P-9.1)

• Planlæg og gennemfør en intern audit inden certificering
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Arbejdsmiljøredegørelse
(Fællesopgave – Læg øvrige kort væk)

31 • Hvem skal være modtagere af jeres arbejdsmiljøredegørelse?

• Hvad skal den indeholde? (se bilag 11.1)

• Fordel opgaverne med at skrive de enkelte afsnit

• Indhent evt. andres arbejdsmiljøredegørelser og lad jer inspirere

• Lad ledelsen godkende redegørelsen og evt. skrive forordet
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Arbejdsmiljøredegørelse

32 • Lav en beskrivelse af, af hvem, hvornår og hvordan 
arbejdsmiljøredegørelsen ajourføres (se P-11.1)

Arbejds-
mijøledelse

1

Arbejds-
mijøpolitik

2

Kortlægning,
handlingsplan 

og mål

3

Organisation

4

Uddannelse
og træning

5

Drift og

overvågning af

arbejdsmiljøet

6
Ulykkesunder-

søgelse og 
forebyggelse

7

Lovpligtige 
krav og andre
bestemmelser

8

Interne audits
og evaluering

9

Kommunikation

– information om

arbejdsmiljø

10

Arbejdsmiljø-
redegørelse- og

regnskab

11






