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APV –  Kortlægning 

Hjemmepleje og døgninstitutioner for voksne 

 
 
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, rengøring mv.  
 
 
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. 
 

 
 



 2 

 

1. Er indeklimaet utilfredsstillende 
Tænk på om I får gener af følgende indeklimapåvirkninger på jeres arbejd: Varme, 
kulde, træk, fugt, afgasninger, statisk elektricitet, passiv rygning, mange mennesker, 
belysning. Hvordan er ventilation og udluftning? Er rengøringsstandarden generelt 
utilfredsstillende? Er lokalerne rengøringsvenlige? 
 

   JA   NEJ 

2. Er der risiko for ulykker? 
Overvej om der er risiko for ulykker f.eks. fordi du er udsat for et højt arbejdstempo 
og stort tidspres. Tænk også på ulykker ved personhåndtering, fald, trafikuheld, stik 
på kanyler, stød fra defekte hjælpemidler og manglende ryddelighed på arbejdsstedet. 
Overvej om der er risiko for fysisk forulempelse fra aggressive og voldelige brugere. 
Mangler I et ulykkesberedskab (kan bl.a. vedrøre almindelig, livreddende og psykisk 
førstehjælp samt efterfølgende krisehjælp)? 
 

   JA   NEJ 

3. Er I udsat for overbelastning/nedslidning af kroppen? 
Forekommer der f.eks. tunge, skæve eller gentagne løft/forflytninger. Arbejdes der i 
vredne eller skæve arbejdsstillinger? Er arbejdspladsen uhensigtsmæssigt indrettet, er 
der pladsmangel, er arbejdet uhensigtsmæssigt tilrettelagt, bliver der ikke taget højde 
for klienters fysiske og psykiske helbredstilstand. Overvej om I mangler viden og 
kundskab til at kunne benytte korrekt løfte- og forflytningsteknik?  
 

  JA  NEJ 

4. Er I udsat for smitterisiko? 
I er udsat for smitterisiko ved kontakt med blod, sekreter og ekskreter fra brugere, 
f.eks. spyt, urin eller afføring. Har I god håndhygiejne? Er der nærkontakt med per-
soner, som tilhører særlige risikogrupper, f.eks. relevant for Hepatitis B, C eller HIV-
virus? Er der risiko for bid, riv eller niv fra sådanne brugere, og er de fornødne vær-
nemidler til stedet?  
 

  JA  NEJ 

5. Mangler der at blive taget hensyn til gravides arbejde? 
Udsættes gravide for en kombination af gentagne tunge løft, forflytninger, meget stå-
ende og gående arbejde, samt træk og skub? Sker det, at 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. Tænk desuden på 
om gravide arbejder i hjem med katte, af hensyn til risiko for smitte med mikroorga-
nismer, der bl.a. kan føre til abort  
 

  JA  NEJ 

6. Bruger I maskiner/tekniske hjælpemidler, som giver anledning til ge-
ner/problemer? 

Mangler de nødvendige maskiner og tekniske hjælpemidler? Har I tekniske hjælpe-
midler, som ikke kan tilpasses medarbejderen eller opgaven? Er der problemer med 
sikkerheden? Bliver tekniske hjælpemidler ikke efterset og vedligeholdt, som leveran-
døren foreskriver? Mangler der leverandørbrugsanvisninger? 
 

  JA  NEJ 

7. Er jeres velfærdsforanstaltninger mangelfulde? 
Overvej for eksempel om de fornødne faciliteter til omklædning, bad og toiletbesøg er 
til stede, og om de er tilstrækkeligt renholdte. 
 

   JA   NEJ 

8. Er I udsat for hudbelastning? 
Hvis I arbejder i længere perioder eller meget intensivt med vådt arbejde, stiger risiko-
en for pådragelse af eksem, f.eks. ved vask og pleje af brugere, hyppig håndvask og 
rengøring. Overvej i øvrigt, om I gør rent med midler, der er mærket ”lokalirriterende” 
eller håndterer medicinske præparater, der kan påvirke huden f.eks. penicillin, strepto-
mycin og klorpromazin? Er der eksempler hvor egnede beskyttelseshandsker ikke har 
været til rådighed, eller hvor brugerne ikke har villet, at handsker blev benyttet? 
 

   JA   NEJ 
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9. Mangler stoffer og materialer at blive risikovurderet? 
Mangler der arbejdspladsbrugsanvisninger på dansk til kemiske produkter, som f.eks. 
rengøringsmidler? Arbejdspladsbrugsanvisningen udarbejdes på baggrund af leveran-
dørbrugsanvisningen, og skal være tilgængelig for de ansatte. Der skal endvidere 
være en liste/indholdsfortegnelse over disse produkter. Ovenstående gælder også for 
arbejde i private hjem?. 
 

   JA   NEJ 

10. Mangler I instruktion eller uddannelse? 
Mangler I procedurer for oplæring af nyansatte, afløsere, praktikanter og unge med-
arbejdere? Mangler I den nødvendige efteruddannelse? Mangler I instruktion eller 
uddannelse i gode arbejds-, løfte- og forflytningsteknikker samt i korrekt brug af 
hjælpemidler? 
 

   JA   NEJ 

11. Har I problemer med arbejdsmiljø for unge under 18 år 
Løfter eller bærer unge mere end 12 kg.? Er der eksempler hvor unge ikke er fortrolige 
med de oplysninger, der fremgår af brugsanvisninger på stoffer og materialer? Mangler 
der at blive ført effektivt tilsyn med de unge, tilsyn som er tilpasset arbejdets art 
 

   JA   NEJ 

12. Er der tegn på arbejdsmiljørelateret sygefravær? 
Manglende trivsel og dårligt samarbejde kan være årsag til stort sygefravær. Et bela-
stende 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 

 



 4 

Problemoversigt ved APV - Kortlægning  
for arbejdsplads/afdeling/: ______________________________________________________________ 
 
 
Beskriv problemet 
 

Beskriv eventuel idé til løsning Indført i IPL-
systemet? 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 


