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Det kan være svært at vurdere, om en arbejdsopgave udgør en risiko. 
Vi har derfor lavet en guide med nogle eksempler på spørgsmål, man 
kan stille sig selv. Når man skal vurdere, om en arbejdsopgave inde- 
bærer en risiko, skal man give sig tid til lige at stoppe og og tænke  
over, om opgaven kan udgøre en risiko. Det er en god idé at kigge  
sig omkring oppe, nede, til siden og tænke opgaven helt til ende.

Når opgaven udføres, så tænk over:
• Er det en ny opgave, vi aldrig har udført før?

• Er det en ny eller uerfaren medarbejder, der skal udføre opgaven?

• Er det ny teknologi?

• Skal nye rutiner implementeres?

• Skal der anvendes nye produkter, og er der en fare ved dem?

• Er der slukket på hovedafbryderen, eller har vi kun slukket for dele af anlægget?

• Er der andre, der er ved at udføre en opgave et andet sted, der påvirker det,  
jeg skal i gang med?

• Bliver opgaven påvirket af vind, regn, sne, kulde?

• Har vi haft en nær-ved-ulykke eller ulykke ved denne type opgave før?



Herunder en række spørsmål, du kan stille dig selv  
og have i baghovedet, når du skal udføre en opgave

KAN DU

• falde ned eller falde over noget?
• komme i klemme?
• blive kørt over?
• blive bidt/sparket?
• få noget i øjnene/på huden? (fx kemi/varm væske)
• indånde støv/skidt/gas?
• falde igennem noget? (fx tag, overdækning, korn i silo)
• udføre opgaven et mere sikkert sted?

ER DER
• roterende dele?
• skarpe genstande?
• ting, der kan falde ned over dig?
• for tunge løft?
• brandfare?
• eksplosionsfare, støv og gas?
• høje lyde?

ER MATERIELLET
• i stykker?
• velegnet til opgaven?
• vedligeholdt?

ER DER BEHOV FOR
• tekniske hjælpemidler?
• værnemidler til støj, støv, kemi, m.v.?
• hjælpere med andre kompetencer?
• mere mandskab?
• specielt arbejdstøj?

BRUGES NØDVENDIG TID PÅ 
• planlægning?
• instruktion?
• tilsyn?
• vedligehold/eftersyn?
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