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ForSvar, politi, FængSler og vagt

Hvordan sikrer vi 
god instruktion og 

oplæring?

Hvordan 
forebygger vi 
fald og andre 

ulykker?

Hvordan gør vi 
skiftehold mindre 

belastende?

Hvordan kan 
vi styrke 

sundheden?

Hvordan 
forebygger vi 

psykiske traumer 
og vold?



Hvordan håndterer vi spræng-
stoffer og andre farlige objek-
ter?
Denne vejledning giver overblik 
over de forholdsregler, man skal 
tage ved håndtering af spræng-
stoffer, ammunition og gasser.

Branchevejledning i sikker håndtering af

ammunition, sprængstoffer og gasser
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Layout: Søren Sørensen’s Tegnestue

Hvordan håndterer vi kemiske, 
biologiske og radioaktive stof-
fer?
Vejledning til både de ansatte og 
arbejdsgiveren, som skal tage de 
første skridt ved faresituationer.

Håndtering af faresituationer i 

Politi og Forsvar
med kemiske, biologiske, og radioaktive stoffer
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Hvordan får vi god ergonomi i 
køretøjerne?
Vejledningen beskriver, hvordan I 
effektivt forebygger at personale 
udsættes for unødig belastning 
af muskler og skelet i forbindelse 
med brug af tjenestebiler. 

God erGonomi
i tjenestebiler
-	 Politi	og	forsvar

Hvad kan vi gøre for at undgå 
høreskader?
Denne vejledning giver gode råd 
om, hvad man skal være op-
mærksom på, og hvordan man 
undgår høreskader i Politiet og 
Forsvaret.

Branchevejledning

Forebyg høreskader

Forsvar og politi

Hvordan undgår vi skader og 
nedslidning i Forsvaret?
I denne vejledning får I god 
vejledning om forebyggelse af 
skader og belastninger, bl.a. ved 
tunge løft.

GOD ERGONOMI I FORSVARET
”LØFT LET – BÆR MINDRE”

Bar Service – her starter det gode arbejdsmiljø!!
Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for service- og tjeneste-
ydelser er et samarbejde mellem arbejdsgiver- og ar-
bejdstagerorganisationer. Vores opgave er at bistå bran-
chens virksomheder med informationer og vejledning om 
arbejdsmiljøområdet. 

Vi har udarbejdet en lang række forskellige vejlednings- og 
inspirationsmaterialer til arbejdsmiljøorganisationen, ledere 

og medarbejder, og de anviser gode løsninger på arbejds-
miljøproblemer. Alle vejledninger er godkendt af Arbejds-
tilsynet. I denne folder får du information om de vigtigste 
rettet mod din virksomheds arbejdsområde. På vores hjem-
meside – bar-service.dk – kan du finde andre vejledninger 
og informationsmaterialer, der måske er rettet mod en 
anden branche, men som kan give dig nyttige informatio-
ner om et arbejdsområde på netop din arbejdsplads. På 
hjemmesiden kan du bestille alle vores materialer.

Hvordan undgår vi ulykker i 
vagtselskaber?
Denne pjece er et godt og mål-
rettet værktøj til at forebygge 
ulykker i vagtbranchen.

A R B E J D S M I L J Ø H Å N D B O G  F O R  V A G T E R  |  2 0 1 2

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR

V A G T E R



Hvad skal vi især være op-
mærksomme på ved arbejde i 
radaranlæg?
Branchevejledningen giver viden 
om risici ved arbejde i radaran-
læg, og hvad man kan gøre ved 
dem.

-undgå risiko
Radaranlæg
BRANCHEVEJLEDNING

Hvordan undgår vi piskesmæld – 
og hvad når skaden er sket?
I denne vejledning finder I infor-
mationer om piskesmæld, fore-
byggelse og hvad man kan gøre 
i tilfælde af skader.

Branchevejledning om

       PISKESMÆLD

Hvordan arbejder vi med god 
ergonomi på militærfly?
Find råd, forebyggelse og infor-
mation i denne vejledning, der 
sætter fokus på præcis dette 
område.

Vejledning om

ergonomiske arbejdsmiljøforhold
ved arbejde på militærfly
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Hvordan forebygger vi risici ved 
dykning?
Branchevejledningen giver et 
grundigt indblik i både risici og 
forebyggelse på dette område.

Miniguide til medarbejderen

Sikker dykker på overfladen
og i dybdenAdresser og telefonnumre

Fællessekretariatet
Sundkrogskaj 20
Postboks 2698
2100 København Ø
Tlf. 70 13 12 00
Fax: 77 33 46 11
www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Arbejdsgiversekretariatet
Sundkrogskaj 20
Postboks 2698
2100 København Ø
Tlf. 70 13 12 00
Fax: 77 33 46 11

Sekretariatet for ledere
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf: 32 83 32 83
Fax: 32 83 32 84

Arbejdstagersekretariatet
H. C. Andersens Boulevard 38, 2 sal
1553 København V
Tlf: 33 23 80 11
Fax: 33 23 84 79

Arbejdstilsynet 
Postboks 1228
0900 København C 
Tlf. : 70 12 12 88
Fax:70 12 12 89
www.at.dk
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Miniguide til medarbejderen  
– sikker dykker på overfladen og 
i dybden
Få god information om spørgsmål 
og facts ved erhvervsdykning – 
og forslag til forebyggelse i den-
ne miniguide til medarbejderen.

Adresser

Fællessekretariatet
Sundkrogskaj 20
Postboks 2698
2100 København Ø
Tlf. 70 13 12 00
Fax: 77 33 46 11
www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Arbejdsgiversekretariatet
Sundkrogskaj 20
Postboks 2698
2100 København Ø
Tlf. 70 13 12 00
Fax: 77 33 46 11

Sekretariatet for ledere
Vermlandsgade 65
2300 København S
Tlf: 32 83 32 83
Fax: 32 83 32 84

Arbejdstagersekretariatet
H. C. Andersens Boulevard 38, 2 sal
1553 København V
Tlf: 33 23 80 11
Fax: 33 23 84 79

Arbejdstilsynet 
Postboks 1228
0900 København C 
Tlf. : 70 12 12 88
Fax:70 12 12 89
www.at.dk

Branchevejledning om

erhvervsdykning

Lay-out: Søren Sørensen’s Tegnestue    
Tryk: PrintDivision     
1. udgave, 1. oplag år 2006     
ISBN nr. 87-91106-45-1     
Varenummer 16 20 50

Download vejlednings- og 
inspirationsmaterialet på 
vores hjemmeside



Hvordan kan vi styrke sundheden i Kriminalforsorgen?
I disse hæfter finder I masser af inspiration til fremme af 
sundhed på arbejdspladser i Kriminalforsorgen. 

Sundhed for deuniformerede medarbejdere

i Kriminalforsorgen 
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Politiets sundhedsprofil
En kortlægning af politiets sundhedstilstandud fra dansk og udenlandsk litteratur

(modelfoto)

POLITI

DEN RØDE TRÅD I SUNDHED
Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt  

“Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen”

0899_den røde tråd-v4.indd   1
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Hvordan kan vi styrke sundheden i politiet?
I disse hæfter finder I masser af inspiration til fremme af 
sundhed på arbejdspladser i Politiet. 

Grib sundheden 

Fem historier om sundhedsfremme i politiet
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BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/FORSVAR, POLITI, FÆNGSLER OG VAGT

inStrUKtionS- og anDet Materiale

Hvordan gør vi skiftehold min-
dre belastende?
Få overblik over risici ved skifte-
holdsarbejde i Politiet og gode 
råd om, hvad I kan gøre i denne 
vejledning. 

1

Held igv is  kan både du og 

d i n  a r b e j d s p l a d s  g ø r e 

s k i f t e t j e n e s t e n  m i n d r e 

s u n d h e d s s k a d e l i g

Mørke sider ved skiftetjeneste
 

2. udgave

Hvordan forebygger vi ptSD?
Her finder I en række værktøjer til 
at forebygge og imødegå Post 
Traumatisk belastningsreaktion 
(PTSD). Hæftet er målrettet Krimi-
nalforsorgen.  

     En værktøjskassE om

  forebyggelse af PTsD 
i Kriminalforsorgen

Hvordan kommer vi bedst gen-
nem store forandringsproces-
ser?
I dette hæfte får du som leder i 
Politiet, Forsvaret og Kriminalfor-
sorgen en målrettet information 
om, hvordan man bedst hånd-
terer omstillingsprocesser på ar-
bejdspladsen.

Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces
Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om

forandringsprocesser





Hvordan kommer jeg i gang 
med arbejdsmiljøledelse?
’Håndbog om arbejdsmiljøledelse 
for små virksomheder’ er en god 
måde at komme hurtigt i gang på. 
En håndbog med et elektronisk 
værktøj til opbygning af certifice-
ret arbejdsmiljøledelse målrettet 
små og mellemstore virksomheder. 

Mini Smil

BAR Service 
i samarbejde med 
Capacent A/S

Arbejdsmiljøcertificering
- på den lette måde

1
Arbejdsmiljø-

arbejdet

6

Tjek

5

Særlige
situationer

4

Daglig
drift

3

Kommunika-
tion

2
APV

Hvor finder vi inspiration til at få 
større arbejdsglæde og trivsel?
’Stress-af- kogebogen’ har sam-
let historier fra virksomheder, der 
gennem arbejde med stress har 
styrket arbejdsglæde og trivsel.

Historier fra arbejdspladser, hvor arbejdsglæde og trivsel hører til dagens orden, 

og hvor stressforebyggelse og stresshåndtering er noget der prioriteres

Stress-afkogebogen
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generelt

EN VÆRKTØJSKASSE OM

og hvad man kan gøre for at

 arbejdet ikke bliver ensomt 

eller isoleret

ALENEARBEJDE

Ledelsesansvar
Ejendomsfunktion

Konflikter

i

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET

FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

EN VÆRKTØJSKASSE OM 

omstru
kturering,

udlicit
ering og nedskæringer

JOBUSIKKERHED

Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse omForebyggelse aF trusler og vold

1027_vold-trusler_v9.indd   1
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En værktøjskassE omKonfliKthåndtering

Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende!så kan du holde liv i den gode stemning,forebygge og håndtere konflikter

vaerktoj-samlet_v2.indd   1 10/5/12   9:53 AM

Hvordan forebygger vi ulykker?
Hent gode råd og informationer på forebygulykker.dk.
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værKtØJSKaSSer – goDe råD til lØSninger 

EN VÆRKTØJSKASSE OM

og hvad man kan gøre for at
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i

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET

FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

EN VÆRKTØJSKASSE OM 

omstru
kturering,

udlicit
ering og nedskæringer

JOBUSIKKERHED

Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse omForebyggelse aF trusler og vold

1027_vold-trusler_v9.indd   1

7/23/12   10:39 AM
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ForSvar, politi, FængSler og vagt

Hvordan laver vi en apv?
På bar-service.dk finder du et link til APV-portalen, som 
giver inspiration, gode idéer, metoder og værktøjer til 
at komme godt i gang med arbejdspladsvurderingen 
(APV) på arbejdspladser i politiet, forsvaret, fængsler 
og vagtselskaber.

Hvordan får vi alle kollegerne til at forstå, hvor vig-
tigt arbejdsmiljøet er?
Hvis man ikke lærer at tage arbejdsmiljøet alvorligt, når 
man starter på en arbejdsplads, kan det udvikle sig til 
en masse dårlige vaner. Derfor har BAR Service udar-
bejdet en lang række film, foldere og hæfter, der kan 
inspirere til at give den bedste oplæring af nyansatte i 
branchen.

vi vil strømline vores arbejdsmiljøledelse  
Hvad gør vi?
På bar-service.dk finder du masser af inspiration, de-
batoplæg og gode råd og anvisninger, der kan være 
med til at støtte processen frem mod en effektiv og god 
struktur for arbejdsmiljøledelsen på din virksomhed.

Find mere inspiration og viden på bar-service.dk

På vores hjemmeside får du det fulde overblik over det 
mangfoldige materialeudbud, som BAR Service stiller til 
din rådighed. Du kan bestille alle materialerne on-line.

Vi ser frem til at hjælpe dig til et bedre arbejdsmiljø på 
din arbejdsplads. 

apv – det vigtigste redskab til et bedre arbejdsmiljø
Arbejdspladsvurderingen er den mest grundlæggende 
undersøgelse af arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads. 
Derfor er det også et fantastisk redskab – måske det 
bedste - til at forbedre arbejdsmiljøet. Men husk: Det nyt-
ter ikke noget at undersøge arbejdspladsen og registrere 
problemer, hvis I ikke også laver en handleplan, som sik-
rer, at der bliver gjort noget ved dem.
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