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Lov om 
Arbejdsmiljø 
Nyttige § 

§ 1 a. Loven omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø 

§ 5. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i den enkelte virksomhed 
varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, 
arbejdslederne og de øvrige ansatte. 

§ 6 c. Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne antallet af 
arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, som er oprettet efter § 6 
a eller § 6 b, under hensyntagen til virksomheden og dens arbejdsmiljøforhold. Antallet skal 
endvidere fastsættes, sådan at de ansatte inden for deres arbejdstid har mulighed for at drøfte 
arbejdsmiljøforhold med arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. 
Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i 
arbejdsmiljøorganisationen. 

§ 6 d.(Kun stk. 1). Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte 
og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og 
sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. I 
virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker tilrettelæggelsen i 
samarbejde med denne. 



Lov om 
Arbejdsmiljø 

Nyttige § - 
Fortsat 

• § 8. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af 
arbejdsmiljøorganisationen får en efter forholdene rimelig tid til 
rådighed til at varetage deres pligter i arbejdsmiljøarbejdet.  
Stk. 2. Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af 
arbejdsmiljøorganisationen lejlighed til at erhverve sig den 
fornødne viden om eller uddannelse i arbejdsmiljømæssige 
spørgsmål. 

• Stk. 3. Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af 
arbejdsmiljøorganisationen lejlighed til at deltage i planlægningen, 
for så vidt angår spørgsmål om arbejdsmiljø på arbejdspladsen. 

• Stk. 4. Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af 
arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at koordinere deres 
samarbejde. 

• § 11 a. Arbejdstilsynet skal ved besøg i virksomheden normalt tage 
kontakt til relevante arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i 
arbejdsmiljøorganisationen. Disse har fri adgang til at forelægge 
spørgsmål af sikkerheds- og sundhedsmæssig art for 
Arbejdstilsynet. 

 



Lov om Arbejdsmiljø 
Nyttige § - Fortsat 

• § 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og 
sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og 
arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal 
forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som fører 
tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i arbejdet, 
arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under 
arbejdet, dog senest hvert tredje år. 

• Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan 
de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. 

• Vurderingen skal indeholde følgende elementer: 

• Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.  

• Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.  

• Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.  

• Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 

• Stk. 3. Arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i planlægningen, tilrettelæggelsen 
og gennemførelsen af samt opfølgningen på arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1 og 2 



Lov om 
Arbejdsmiljø 
Nyttige § - 
Fortsat 

§ 16. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. 

§ 17. Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet 
med deres arbejde. 

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre 
arbejdet på farefri måde. 

§ 17 a. En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og 
umiddelbar fare, som ikke kan undgås. 

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads 
eller et farligt område, jf. stk. 1. 

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder er krænket efter stk. 1 og 2, kan tilkendes en godtgørelse. 

§ 17 b. Arbejdsgiveren skal sørge for, at en ansat under hensyntagen til sin viden og adgang til tekniske hjælpemidler selv har mulighed 

for at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at undgå følgen af en alvorlig og umiddelbar fare for sin egen eller 
andres sikkerhed, når det ikke er muligt at kontakte arbejdsgiveren, virksomhedslederen eller arbejdslederen. 

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte har iværksat 
foranstaltninger efter stk. 1, medmindre den ansatte i den forbindelse har handlet forsætligt eller groft 
uagtsomt. 

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder er krænket efter stk. 2, kan tilkendes en godtgørelse. 



Lov om 
Arbejdsmiljø 
Nyttige § - 

Fortsat 

• § 18. Arbejdsgiveren har pligt til at gøre de ansattes 
arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter 
inden for vedkommende område bekendt med de 
afgørelser, som Arbejdstilsynet har truffet, og de påbud, 
som Arbejdstilsynet skriftligt har afgivet. Tilsvarende 
pligt påhviler arbejdsgiveren over for andre 
arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, 
der fremsætter anmodning om at blive gjort bekendt 
med afgørelsen eller påbuddet, jf. § 78. 
 



Lov om 
Arbejdsmiljø 
Nyttige § - 
Fortsat 

 

• § 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres 
således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt 
forsvarligt. 

• Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har 
sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. 

• § 42. Arbejdsstedet skal indrettes således, at det 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.  
Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har 
sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. 

• § 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede 
konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre 
tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal 
være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- 
og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. 

• Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har 
sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. 

• § 48. Stoffer og materialer med egenskaber, der kan være 
farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, må 
kun fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -
metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker 
og sygdomme. 

• Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har 
sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. 
 

 

 



Lov om 
Arbejdsmiljø 
Nyttige § - 

Fortsat 

• § 76  
• Stk. 6. Arbejdstilsynets medarbejdere kan som led i 

tilsynets udøvelse tale med ansatte, uden at andre er til 
stede. 
 
Stk. 7. Arbejdstilsynets medarbejdere kan som led i 
tilsynets udøvelse gennemføre gruppesamtaler med 
ansatte, når det er arbejdsmiljøfagligt begrundet. Under 
gruppesamtaler med ansatte har arbejdsgiveren, dennes 
repræsentant, jf. §§ 23 og 24, eller en person, som 
arbejdsgiveren har udpeget hertil, ret til at være til 
stede, medmindre Arbejdstilsynets medarbejdere 
vurderer, at der er risiko for, at formålet med 
gruppesamtalen derved forspildes. 



 

Svar på spørgsmål fra 
indledningen. 
Nye spørgsmål? 

www.adweyse.dk 26-09-2019 



KAHOOT - Svar 

• www.amid.dk 
• Videncenter for Arbejdsmiljø 
• BFA-vejledninger 
• Henstilling 
• Ca. 42000 
• Det er en partsaftale 
• Både en arbejdsulykke og en erhvervssygdom 
• Dem i øverste arbejdsmiljøorgan ((Ex. Hoved-MED eller HMU) 
• Alle i AMO 
• Efter forholdene en rimelig tid 

http://www.amid.dk/


 

 Tak for i dag  
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