
Checkliste til brug for APV på Dental Laboratorier
Brug denne checkliste som supplement til standard APV materialet
fra Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 
De konstaterede problemer overføres til APV-skema for Dental Laboratorier

Arbejdsstedets indretning

1.1 Er der glatte gulve ?
1.2 Er inventar, arbejdssteder og maskiner placeret med passende afstand 

- eller i seperate rum ?
1.3 Kan arbejdsstolen indstilles, således den passer til den enkelte medarbejder ?
1.4 Er der tilstrækkeligt dagslys, lofts- og arbejdsbelysning ? Ubehagelig refleksion m.m ?
1.5 Er der toiletter, bad, garderobe og separat spiserum ?
1.6 Er støjniveauet under 85 dB ?
1.7 Er der punktudsug, hvor der arbejdes med stoffer og materialer ?
1.8 Er punktudsuget tilstrækkeligt og vedligholdt ?
1.9 Er der behov for rumventilation ?
1.10 Er rumventilationen vedligeholdt ?
1.11 Findes der flugtvejeskiltning ?
1.12 Er der passende rengøringsintervaller på arbejdspladsen ?

Arbejdets udførelse

2.1 Er der en procedure for instruktion af nye medarbejdere generelt ?
2.2 Er der en procedure for instruktion af nye medarbejdere i sikkerhedsforhold ?
2.3 Er der gentagne sundhedsskadelige løft og vrid af kroppen, arme eller led ?
2.4 Er der gentagne sundhedsskadelige træk og skub af tunge ting ?
2.5 Findes der sundhedsskadelige hånd- og armvibrationer ?
2.6 Finder der hyppigt gentagne bevægelser, der belaster samme muskelgrupper ?
2.7 Er der et passende interval mellem stående, siddende og gående arbejdsopgaver ?

Maskinsikkerhed

3.1 Er maskinen CE mærket ? 
3.2 Har maskinen en dansk leverandørbrugsansvining ?
3.3 Er medarbejderen instrueret i brugen af maskinen / sidemandsoplæring ?
3.4 Er det nødvendig med en skriftlig instruktion ved maskinen ?
3.5 Er der foretaget den nødvendige afskærmning af maskinen ?

- således fingre og tøj ikke kommer i klemme ?
3.6 Er der behov for nødstop ved maskinen, og er dette indenfor rækkevidde ?
3.7 Virker nødstoppet som cyclusstop / momentant stop - er dette et problem ?
3.8 Kan de bevægelige farlige dele berøres ?
3.9 Kan maskinen startes fra flere forskellige steder ?
3.10 Er maskinen passende støjdæmpet ?
3.11 Er reparation og vedligeholdelse beskrevet i brugsanvisningen ?
3.12 Udføres rengøring og vedligeholdelse af maskinen ?
3.13 Er maskinen indrettet således at rengøring og vedligehold kan foregå hensigtsmæssigt ?



3.14 Er maskinen sikret så farlige bevægelser ikke kan forekomme,
 når der skal udføres rengøring og vedligehold ?

3.15 Er maskinen opstillet så der kan arbejdes ergonomisk hensigtsmæssigt ?

Stoffer og materialer

4.1 Er medarbejderen instrueret i korrekt brug af stoffet eller materialet ?
4.2 Findes der en leverandørbrugsanvisning på stoffet eller materialet ?
4.3 Er stoffet eller materialet mærket med den lovpligtige fareetikette ?
4.4 Findes der en opdateret mappe med samtlige leverandørbrugsanvisnnger 

eller en laboratorieinstruks i en opdateret mappe med samtlige leverandørbrugsanvisninger ?
4.5 Efterses beholdningen jævnligt, m.h.p erstatning af stoffer med mindre farlige 

på anvendte stoffer og materialer ?
4.6 Bruges der stinkskab, når methyl-metacrylat-monomere og acrylpulver 

blandes til acrylproteser ? 
4.7 Bruges der stinkskab ved arbejde med organiske opløsningsmidler ?
4.8 Bruges der punktudsugning eller stinkskab, når der slibes på proteser mm ?
4.9 Er der mulighed for at indføre lukkede systemer ved slibearbejde m.m ?
4.10 Er der problemer med hudlidelser, allergier eller overfølsomhed ?
4.11 Er der problemer med bakterie- eller svampevækst ?
4.12 Opbevares farlige stoffer og materialer i stinkskab, opbevaringsrum eller 

køleskab med udsug ?
4.13 Bortskaffes stoffer og materialer på forsvarlig vis og jf. kommunale regulativer ?

Personlige værnemidler

5.1 Er der behov for værnefodtøj, sikkerhedsbriller, masker, handsker, høreværn eller 
forklæde ?

5.2 Er de nødvendige værnemidler til rådighed på arbejdspladsen ?
5.3 Har de ansatte kendskab til brugen og placeringen af øjenskyllevæske ? 
5.4 Er holdbarhedsdatoen for øjenskyllevæsken i orden ?
5.5 Har de ansatte kendskab til brugen og placeringen af nødhjælpskassen ? 
5.6 Vedligeholdes nødhjælpskassen ? 

Psykiske påvirkninger

6.1 Er medarbejderen tilstrækkelig instrueret ?
6.2 Er arbejdet godt tilrettelagt ?
6.3 Har medarbejderen indflydelse på egen arbejdssituation ?
6.4 Er der unormal stor arbejdsmængde i lange perioder ?
6.5 Er arbejdet monotont / ensidigt gentaget ?
6.6 Kræver arbejdet konstant din koncentration ?
6.7 Er der god kontakt til leder, kollegaer m.m ?

Andet der kan være relevant at medtage i APV'en

7.1 Har virksomheden en sikkerhedsgruppe, da der er mere end 5 ansatte ?
7.2 Kendskab til brug og placering af brandslukningsudstyr ?
7.3 Valg af leverandører
7.4 Ansættelsesaftale
7.5 Overenskomstforhold

Tilføj evt. selv emner til checklisten 

3.14 Er maskinen sikret så farlige bevægelser ikke kan forekomme,
 når der skal udføres rengøring og vedligehold ?

3.15 Er maskinen opstillet så der kan arbejdes ergonomisk hensigtsmæssigt ?

Stoffer og materialer

4.1 Er medarbejderen instrueret i korrekt brug af stoffet eller materialet ?
4.2 Findes der en leverandørbrugsanvisning på stoffet eller materialet ?
4.3 Er stoffet eller materialet mærket med den lovpligtige fareetikette ?
4.4 Findes der en opdateret mappe med samtlige leverandørbrugsanvisnnger 

eller en laboratorieinstruks i en opdateret mappe med samtlige leverandørbrugsanvisninger ?
4.5 Efterses beholdningen jævnligt, m.h.p erstatning af stoffer med mindre farlige 

på anvendte stoffer og materialer ?
4.6 Bruges der stinkskab, når methyl-metacrylat-monomere og acrylpulver 

blandes til acrylproteser ? 
4.7 Bruges der stinkskab ved arbejde med organiske opløsningsmidler ?
4.8 Bruges der punktudsugning eller stinkskab, når der slibes på proteser mm ?
4.9 Er der mulighed for at indføre lukkede systemer ved slibearbejde m.m ?
4.10 Er der problemer med hudlidelser, allergier eller overfølsomhed ?
4.11 Er der problemer med bakterie- eller svampevækst ?
4.12 Opbevares farlige stoffer og materialer i stinkskab, opbevaringsrum eller 

køleskab med udsug ?
4.13 Bortskaffes stoffer og materialer på forsvarlig vis og jf. kommunale regulativer ?

Personlige værnemidler

5.1 Er der behov for værnefodtøj, sikkerhedsbriller, masker, handsker, høreværn eller 
forklæde ?

5.2 Er de nødvendige værnemidler til rådighed på arbejdspladsen ?
5.3 Har de ansatte kendskab til brugen og placeringen af øjenskyllevæske ? 
5.4 Er holdbarhedsdatoen for øjenskyllevæsken i orden ?
5.5 Har de ansatte kendskab til brugen og placeringen af nødhjælpskassen ? 
5.6 Vedligeholdes nødhjælpskassen ? 

Psykiske påvirkninger

6.1 Er medarbejderen tilstrækkelig instrueret ?
6.2 Er arbejdet godt tilrettelagt ?
6.3 Har medarbejderen indflydelse på egen arbejdssituation ?
6.4 Er der unormal stor arbejdsmængde i lange perioder ?
6.5 Er arbejdet monotont / ensidigt gentaget ?
6.6 Kræver arbejdet konstant din koncentration ?
6.7 Er der god kontakt til leder, kollegaer m.m ?

Andet der kan være relevant at medtage i APV'en

7.1 Har virksomheden en sikkerhedsgruppe, da der er mere end 5 ansatte ?
7.2 Kendskab til brug og placering af brandslukningsudstyr ?
7.3 Valg af leverandører
7.4 Ansættelsesaftale
7.5 Overenskomstforhold

Tilføj evt. selv emner til checklisten 

Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær?
Kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at sygefraværet mindskes?
Kendskab til brug og placering af brandslukningsudstyr? 

Sygefravær og andet der kan være relevant at medtage i APV´en?
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Fællessekretariatet
Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø
Telefon : 77 33 47 11          Telefax 77 33 46 11

3.14 Er maskinen sikret så farlige bevægelser ikke kan forekomme,
 når der skal udføres rengøring og vedligehold ?

3.15 Er maskinen opstillet så der kan arbejdes ergonomisk hensigtsmæssigt ?

Stoffer og materialer

4.1 Er medarbejderen instrueret i korrekt brug af stoffet eller materialet ?
4.2 Findes der en leverandørbrugsanvisning på stoffet eller materialet ?
4.3 Er stoffet eller materialet mærket med den lovpligtige fareetikette ?
4.4 Findes der en opdateret mappe med samtlige leverandørbrugsanvisnnger 

eller en laboratorieinstruks i en opdateret mappe med samtlige leverandørbrugsanvisninger ?
4.5 Efterses beholdningen jævnligt, m.h.p erstatning af stoffer med mindre farlige 

på anvendte stoffer og materialer ?
4.6 Bruges der stinkskab, når methyl-metacrylat-monomere og acrylpulver 

blandes til acrylproteser ? 
4.7 Bruges der stinkskab ved arbejde med organiske opløsningsmidler ?
4.8 Bruges der punktudsugning eller stinkskab, når der slibes på proteser mm ?
4.9 Er der mulighed for at indføre lukkede systemer ved slibearbejde m.m ?
4.10 Er der problemer med hudlidelser, allergier eller overfølsomhed ?
4.11 Er der problemer med bakterie- eller svampevækst ?
4.12 Opbevares farlige stoffer og materialer i stinkskab, opbevaringsrum eller 

køleskab med udsug ?
4.13 Bortskaffes stoffer og materialer på forsvarlig vis og jf. kommunale regulativer ?

Personlige værnemidler

5.1 Er der behov for værnefodtøj, sikkerhedsbriller, masker, handsker, høreværn eller 
forklæde ?

5.2 Er de nødvendige værnemidler til rådighed på arbejdspladsen ?
5.3 Har de ansatte kendskab til brugen og placeringen af øjenskyllevæske ? 
5.4 Er holdbarhedsdatoen for øjenskyllevæsken i orden ?
5.5 Har de ansatte kendskab til brugen og placeringen af nødhjælpskassen ? 
5.6 Vedligeholdes nødhjælpskassen ? 

Psykiske påvirkninger

6.1 Er medarbejderen tilstrækkelig instrueret ?
6.2 Er arbejdet godt tilrettelagt ?
6.3 Har medarbejderen indflydelse på egen arbejdssituation ?
6.4 Er der unormal stor arbejdsmængde i lange perioder ?
6.5 Er arbejdet monotont / ensidigt gentaget ?
6.6 Kræver arbejdet konstant din koncentration ?
6.7 Er der god kontakt til leder, kollegaer m.m ?

Andet der kan være relevant at medtage i APV'en

7.1 Har virksomheden en sikkerhedsgruppe, da der er mere end 5 ansatte ?
7.2 Kendskab til brug og placering af brandslukningsudstyr ?
7.3 Valg af leverandører
7.4 Ansættelsesaftale
7.5 Overenskomstforhold

Tilføj evt. selv emner til checklisten 


