
 APV kortlægningsskemaet er udarbejdet af  

 

APV –  Kortlægning 

Rengøringsarbejde 

 
 
Arbejdsplads/afdeling:       
Navn:       
      
 
 
Dette skema kan benyttes som guide ved en kortlægning af arbejdsmiljøet i forbindelse med udar-
bejdelse af APV. I kan fx gennemføre kortlægningen på et fællesmøde, ved en gennemgang på ar-
bejdsstederne eller som en samtale mellem ledelse, sikkerhedsrepræsentant og et begrænset antal 
medarbejdere. 
 
Ved kortlægningen beskriver I de fundne problemer på medfølgende problemoversigt, herefter fore-
tager sikkerhedsgruppen en vurdering og prioritering, således at der kan opstilles en handlingsplan 
for løsning af problemerne. Albertslund kommune har valgt at benytte IPL-systemet til styring af 
APV-arbejdet. De fundne problemer og handlingsplaner indskrives derfor i dette system. 
 
Det kan være nødvendigt og en god idé, at I udarbejder en selvstændig kortlægning for andre områ-
der af virksomheden, for eksempel kontor.  
 
 
Psykisk arbejdsmiljø kortlægges ved Albertslunds kommunes trivselsundersøgelse og er derfor ikke 
medtaget her. 

 

APV – Vejledning 
 

Formålet med APV er at forbedre arbejdsmiljøet. Ar-
bejdsgiveren skal sørge for, at forbedringer foregår 
efter de 9 forebyggelsesprincipper (se AT-vejledning 
om APV). Alle væsentlige problemer skal tages med, 
og APV’en skal være skriftlig. Sikkerhedsgruppen eller 
repræsentanter for de ansatte skal deltage. Sikker-
hedsgruppen eller dennes repræsentanter underskriver 
handlingsplanen.  
 
APV’en skal indeholde 5 elementer: 
• Identifikation og kortlægning af virksomhedens 

arbejdsmiljøforhold – hvilke problemer har vi? 
• Beskrivelse og vurdering af virksomhedens 

arbejdsmiljøproblemer – hvad er årsagerne til 
problemerne? 

 

• Inddragelse af virksomhedens sygefravær – er 
der arbejdsmiljøforhold, der kan medvirke til syge-
fraværet? 

• Prioritering og opstilling af handlingsplan – 
hvordan og hvornår løses problemerne? 

• Retningslinier for opfølgning på handlings 
planen – virker det? Har tiltagene den ønskede 
effekt? Hvordan kommer vi videre? 

 
APV’en skal være tilgængelig for de ansatte, og den 
skal fornyes, hvis der sker ændringer i arbejdsopga-
ver, arbejdsmetoder eller arbejdsbetingelser. APV’en 
skal fornyes mindst hvert 3. år. En mangelfuld APV 
kan udløse påbud og eventuelt rød smiley. 
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1. Er I udsat for hudbelastninger samt kemiske stoffer/produkter, som 

giver anledning til gener/problemer? 
Hvis I arbejder i længere perioder eller meget intensivt med vådt arbejde, øges 
risikoen for at få eksem. Gør I rent med midler, der er mærket ”lokalirriterende”, 
eller som indeholder stoffer, der kan skade luftveje. Vær opmærksom på arbejde 
med spraydåser og trykluft? Rengøringsmidler kan indeholde allergifremkaldende 
stoffer (for eksempel parfumer), organiske opløsningsmidler (for eksempel polish-
fjerner), saltsyre og andre syrer (for eksempel i toiletrens). Galvaniserede, fornik-
lede eller forkromede overflader og redskaber, kan give risiko for nikkelallergi.  
 
Kan skadelige produkter erstattes med mindre skadelige? Mangler der egnede 
beskyttelseshandsker eller bomuldshandsker til at have på under den beskyttende 
handske? Mangler der gode håndplejende cremer? 
 

 
  JA   NEJ 

2. Mangler stoffer og materialer at blive risikovurderet? 
I kan risikovurdere stoffer og materialer ved at udarbejde arbejdspladsbrugsanvis-
ninger på alle produkter. I udarbejder arbejdspladsbrugsanvisningen på bag-
grund af leverandørbrugsanvisningen, og den skal være tilgængelig for de ansat-
te. Der skal desuden være en liste/indholdsfortegnelse over disse produkter. 
 

 
  JA   NEJ 

3. Er indeklimaet utilfredsstillende? 
Er der problemer med temperaturen, er den for høj, lav eller svingende? En tempe-
ratur omkring 21 grader er normalt at foretrække. Er der dårlig udluftning eller 
manglende ventilation? Forekommer der kulde og træk? Er der problemer med pas-
siv rygning? Mangler der en rygepolitik? Er der synlige fugtpletter eller vækst af 
skimmelsvamp på vægge? 
 

 
  JA   NEJ 

4. Er der risiko for ulykker? 
Er der risiko for akut overbelastning af kroppen for eksempel ved løft eller træk og 
skub af tunge vogne eller maskiner? Er der risiko for fald på glatte eller ujævne 
gulve, trapper med videre? Er der risiko for fald fra stiger ved rengøring af inventar 
i høje niveauer, samt ved pudsning af vinduer? Mangler I et ulykkesberedskab (kan 
bl.a. vedrøre almindelig, livreddende og psykisk førstehjælp samt efterfølgende 
krisehjælp)? 
 

 
  JA   NEJ 

5. Er I udsat for overbelastning/nedslidning af kroppen? 
Er der tunge løft af inventar, maskiner, sække, rengøringsspande med videre? Er 
lokalerne indrettet, så der ikke er plads til gode arbejdsstillinger? Er der steder, 
hvor I kan indføre tør-mopning, kopmetode eller en anden lettere rengøringsmeto-
de? Mangler I rengøringsvogne, mopper med videre eller indstillingsmuligheder, så 
I kan tilpasse redskaber til den enkelte medarbejder (fladmoppepresse bør fortrins-
vis være fodbetjent)? Udfører I EGA-arbejde (ensidigt gentaget arbejde)? Mangler I 
variation i arbejdet samt planlægning, så I kan nedbringe EGA-arbejdet? 
 

 
  JA   NEJ 

6. Er I udsat for smitterisiko? 
Der er især infektionsrisiko, når I fjerner blod, opkast og andre sekreter. Hvis I gør 
rent steder, hvor der kan ligge kanyler, kan der være risiko for, at disse bl.a. er 
inficeret med Hepatitis B, C eller HIV-virus? 
 

 
  JA   NEJ 

7. Mangler der at blive taget hensyn til gravides arbejde? 
Udsættes gravide for en kombination af gentagne tunge løft, meget stående og 
gående arbejde, samt træk og skub? Er der tilfælde, hvor det ikke bliver vurderet, 
om den gravide kan udføre sine arbejdsopgaver? Gravide bør fra begyndelsen af 
fjerde måned kun løfte mindre byrder. Den gravide risikerer for tidlig fødsel ved 
løft over 10-12 kg. Fra syvende måned bør gravide ikke løfte mere end 5-6 kg.  
 

 
  JA   NEJ 
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8. Er jeres velfærdsforanstaltninger mangelfulde? 
Overvej for eksempel, om de fornødne faciliteter til omklædning, bad og toiletbe-
søg er til stede, og om de er tilstrækkeligt renholdte. Der skal endvidere være 
passende spiseplads, og man skal kunne varme mad og drikke. 
 

 
  JA   NEJ 

9. Bruger I tekniske hjælpemidler, som giver anledning til 
gener/problemer? 

Overvej om I har leverandørbrugsanvisninger på tekniske hjælpemidler (støvsuge-
re, større rengøringsmaskiner med videre), og om hjælpemidler bliver vedligeholdt 
og efterset, som leverandøren foreskriver. 
 

 
  JA   NEJ 

10. Mangler I instruktion eller uddannelse? 
Mangler I procedurer for oplæring af nyansatte, afløsere, praktikanter og unge 
medarbejdere? Mangler I instruktion eller uddannelse i gode arbejds- og løftetek-
nikker samt i korrekt brug af hjælpemidler, rengøringsprodukter med videre? 
 

 
  JA   NEJ 

11. Har I problemer med arbejdsmiljøet for unge under 18 år? 
Løfter eller bærer unge mere end 12 kg.? Er der eksempler, hvor de unge ikke er 
fortrolige med de oplysninger, der fremgår af brugsanvisninger på kemiske pro-
dukter? Er der eksempler, hvor unge ikke modtager grundig oplæring og instruk-
tion? 
 

 
  JA   NEJ 

12. Er der tegn på arbejdsmiljørelateret sygefravær? 
Manglende trivsel og dårligt samarbejde kan være årsag til stort sygefravær. Et 
belastende arbejdsmiljø med ulykker og nedslidning kan være medvirkende til et 
stort sygefravær. Hvis sygefravær skyldes arbejdsforholdene, bør I overveje, 
hvordan I fremover kan forebygge det. 
 

 
  JA   NEJ 

13. Er der andre forhold af betydning for arbejdsmiljøet? 
Her kan I registrere andre forhold af betydning for arbejdsmiljøet, der eventuelt 
ikke er taget højde for i de forudgående punkter, f.eks. administrativt arbejde. 
 

 
  JA   NEJ 
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Problemoversigt ved APV - Kortlægning  
for arbejdsplads/afdeling: _______________________________________________________________ 
 
 
Beskriv problemet 
 

Beskriv eventuel idé til løsning Indført i IPL-
systemet? 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 


