
SPOT EN RISIKO
Spørg dig selv og dine kolleger

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.

Ved planlægning af arbejdsopgaver, er det vigtigt du tænker over:
• Er det en ny opgave vi aldrig har udført før?

•  Er der nye heste, ungheste eller andre heste hvor man ikke kender dyrenes reaktioner,
involveret i opgaven?

•  Hvad kan gå galt ved denne opgave?

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

•  Har vi haft en nærved ulykke, eller ulykke ved denne type opgave før?

•  Er det forsvarligt at udføre denne opgave med den pågældende medarbejder?

•  Er der andre som kan udføre opgaven mere sikkert?
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Kan du: 
•  Falde ned eller falde over noget? Glide?

•  Komme i klemme?

•  Blive bidt/sparket?

•  Få noget i øjnene/på huden?
(fx kemi/varm væske)

•  Indånde støv/skidt/gas? 

•  Falde igennem noget?
(Fx tag, loft, overdækning)

•  Udføre opgaven et mere sikkert sted?

Er der:
•  Roterende dele?

•  Skarpe genstande?

•  Ting der kan falde ned over dig?

•  For tunge løft?

•  Brandfare? 

•  Høje lyde?

•  Slukket på hovedafbryderen?
(eller kun for dele af anlægget)

•  Vejrlig der kan påvirke opgaven?

Er hestene:
•  Nye heste eller ungheste?

•  Nervøse / aggressive reagerende heste?

•  Ført i grime eller træktov der holdes i
hånden og ikke er viklet rundt om
hånd/ fingere eller lign?

Er der behov for:
•  Tekniske hjælpemidler?

•  Værnemidler til støj, støv, kemi mv.?

•  Hjælpere med andre kompetencer?

Bruges nødvendig tid på:
•  Planlægning?

•  Instruktion? 

•  Tilsyn?

•  Vedligehold/eftersyn?

Anvendes der:
•  Sikkerhedssko

•  Sikkerhedshjelm

•  Sikkerhedsvest

SPOT EN RISIKO
Spørg dig selv og dine kolleger

Konkret kan du stille dig selv følgende spørgsmål 
inden du påbegynder en opgave:


