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Sikkerhed i Bravida
Vi arbejder i en risikofyldt branche med et hurtigt tempo, mange aktører og farlige miljøer.  
Ingen ønsker at komme til skade, men alligevel sker det. I denne pjece kan du læse om, hvad 
du kan gøre for at undgå de mest almindelige arbejdsulykker. 

En ulykke kan ske for alle. Selv dig eller din kollega. Ofte er det et spørgsmål om arbejdsulykker, der let kunne have været undgået, hvis 
man havde tænkt sig om, tjekket en ekstra gang og/eller brugt de korrekte personlige værnemidler. 

Arbejd sikkert – nogle enkle huskeregler
Det er ikke svært at arbejde sikkert. De fleste risici kan undgås  
ved et par enkle foranstaltninger. 

1. Begynd med at tale med din projektleder og/eller arbejdsmiljøkoordinatoren,  
som har ansvaret for koordinering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

2. Inden du begynder at arbejde – tænk dig om. Brug STOPP-metoden. 

3. Hvis du ser en risiko, skal du foretage en skriftlig risikovurdering. 

4. Brug de korrekte personlige værnemidler hver eneste gang. Vurderer du  
fortsat, at der er risici, kontakt din nærmeste leder.

5. Rapportér risici i BIA. Det kan redde liv, både dit eget og dine kollegers.  
Ingen deadline er vigtigere end din sikkerhed. 

Som Bravida-medarbejder er du ansvarlig for at gøre noget, hvis du ser en risiko  
– uanset om det drejer sig om dig selv eller en kollega.

Bidrag til et godt arbejdsmiljø  
- sig til - gå ikke forbi!
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De mest almindelige risici
Gennem BIA har vi et godt overblik over vores ulykker, tilløb til ulykker og risici.  
De er forskellige afhængig af typen af aktivitet. Følgende er en oversigt over de  
mest almindelige risici i Bravida. 

Overvej dette: 

• Oplever du nogen af disse risici i hverdagen?

• Ved hvilke arbejdsopgaver?

• Hvordan arbejder du for at undgå disse risici?
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Interne krav til aktiviteter grundet lovgivning
Beskrivelse af risiko Aktiviteter
Koordination Inden du begynder at arbejde, skal du kontakte projektleder/sikkerhedskoordinatoren på arbejdsstedet. Da vi arbejder på andres 

arbejdspladser, skal du altid orientere dig om de risici, som findes på arbejdspladsen samt de risici, du tager med ind på 
arbejdspladsen. Det gøres ved at kontakte kundens/ordreafgiverens sikkerhedskoordinator. Mange arbejdssteder er foranderlige og 
risikobilledet kan ændres fra dag til dag.

Alene arbejde Hav adgang til mobiltelefonen, som er tilsluttet telefonnettet. Kontakt din chef, hvis du føler dig usikker. Sørg for, at du har den rette 
viden/uddannelse til at udføre arbejdet. Arbejde med særlig risiko må ikke udføres alene. 

Fald

Risiko for at falde ned fra en 
stige, lift eller stillads

Fald i samme niveau

Rækværk med fod-, knæ- og håndliste kontrolleres løbende. Hvis rækværket ikke kan anvendes på grund af arbejdets art, skal der 
anvendes personligt faldsikringsudstyr. Adgangsveje kontrolleres. Stilladser, stiger og bukke skal være efterset og godkendt. 
Kontroller, at den, som opbygger stilladset, har tilstrækkelig kompetence. OBS! Stiger må kun anvendes til kortvarige opgaver.
Arbejde fra stige: Arbejde fra stige skal så vidt muligt undgås, kun ved enkelte, lette og midlertidige opgaver kan arbejde fra 
stige tillades.
Arbejde i lift: For at arbejde med mobile platforme skal man være tilstrækkeligt oplært og instrueret. Liften skal være efterset og 
godkendt. Der skal gennemføres daglig funktionskontrol. Arbejde må kun foretages fra liftens gulv, liftkurven må ikke forlades i 
højden.
Arbejde på stillads: Arbejde som udføres fra stilladser skal altid foregå med opmærksomhed og forsigtighed. Montering og 
demontering af stillads over 3 m kræver uddannelse. Alle stilladser skal kontrolleres inden de tages i brug, og mur stilladser skal 
være opmærket med et godkendelsesskilt. Dette skilt skal være placeret ved opgangen til stilladset.
Personligt faldsikringsudstyr: Skal kun anvendes når andre sikkerhedsanordninger ikke kan anvendes og ved midlertidigt 
arbejde med risiko for fald fra højde. Faldsikringsudstyret skal være kontrolleret og tilpasset opgaven og brugeren. Der skal findes 
en redningsplan for fald ved den enkelte opgave. Ved arbejde med faldsikringsudstyr skal der være en aftale med en kollega eller 
repræsentant for kunden om jævnlig kontakt/tilsyn, således at alene-arbejde undgås. 
Fald i samme niveau: Du skal sikre det arbejdsområde, du bevæger dig inden for – holde orden, se dig for; stop op og sørg  
for at der bliver strøet sand/salt, hvis der er glat.

Risiko for kontakt med  
elektricitet 
(chok, strømgennemgang  
og lysbue)

Indgreb på elektriske anlæg må kun udføres af uddannede elektrikere. Kontroller løbende dit eget el-materiale, såsom kabler,  
led, stik og håndholdte maskiner.
Der skal foretages en særlig risikovurdering for alt arbejde på elektriske anlæg. 
Ved arbejde på el-anlæg er der fem grundliggende sikkerhedsregler, som altid skal udføres inden arbejdet påbegyndes:
• Afbryd installationsdelen  • Beskyt mod tilslutning - bloker og skiltning  • Kontroller, at anlægget er slukket – mål med 
spændingstester  • Ved højspænding og ved luftledning med lavspænding – jording og kortslutning  • Afskærm spændings- 
 f ørende dele som findes i nærheden. 
Anvend også de korrekte værnemidler. Nogle opgaver kræver, at du har ekstra beskyttelsesudstyr, såsom arbejde, hvor der er  
risiko for lysbue 

Risiko for kvælning ved arbejde 
i lukkede rum 

Der skal være nok plads til at bruge værktøjer/hjælpemidler i rummet. Sørg for, at du ikke arbejder i et iltfattigt miljø/eksplosivt 
miljø – udfør måling. Der skal være god ventilation og god belysning. Arbejd min. 2 sammen. Udfør risikovurdering af arbejdet 
inden arbejdsopgaven påbegyndes sammen med servicechef/projektleder/chef. Kontroller flugtveje, belysning og ventilation.

Risiko for eksponering af /  
kontakt med kemiske og  
biologiske stoffer  
(asbest/kvarts, epoxy,  
skimmelsvampe osv.)

 

Kontroller etiketten på produktet. Læs sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning (APB). Sikkerhedsdatablade og APB’er 
skal være tilgængelige på arbejdspladsen. APB’en oplyser om behovet for værnemidler, f.eks. handsker og åndedrætsværn. For at 
opnå tilstrækkelig beskyttelse mod støv, røg, gasser og dampe skal du i visse tilfælde bruge åndedrætsværn. Åndedrætsværn er 
tilgængelig i flere varianter, der er specielt tilpasset forskellige forhold. Derfor er det vigtigt at anvende den rigtige type. Indhent 
eventuel yderligere information fra HSE chefen. Tjek om du har brug for supplerende uddannelse. 
Du må ikke arbejde med asbest. Hvis du støder på asbest eller har mistanke om asbest - afbryd arbejdet og kontakt projektleder  
og sikkerhedskoordinator. Afvent indtil projektleder giver tilladelse til at genoptage arbejdet. 
Det samme gør sig gældende for skimmelsvampe.
Arbejde, der medfører, at du udsættes for kvartsholdigt støv, skal risikovurderes. Eksempler på den type af arbejde kan være boring 
i beton og sporfræsning. 
Ved arbejde hvor kvarts kan forekomme, skal der anvendes korrekte sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. sug på maskine og 
punktudsug. Ved anvendelse af værktøj med sug fjernes støvet ved kilden. Hvis disse sikkerhedsforanstaltninger ikke er 
tilstrækkelige, skal åndedrætsværn (P3-filter) anvendes i støvet miljø.

Risiko for snit- og skæreskader Det er obligatorisk at bruge skærebeskyttelseshandsker (klasse 3-5) til arbejde på byggepladser og i servicearbejde. Brug handsker 
i forhold til det arbejde, du skal udføre for at undgå snit- og skæreskader.

Risiko for belastningsskade på 
grund af arbejdsstillinger og 
tunge løft, træk og skub

Brug egnede værktøjer, arbejd med opgaverotation og undgå anstrengende arbejdsstillinger. 
Undgå langvarigt arbejde af følgende type: arbejde, hvor der kun er plads til at krybe, brug af tunge maskiner (presseværktøjer, 
værktøjsmaskiner), arbejde med armene over skulderhøjde (rør, sprinkleranlæg, presseværktøjer), arbejde under knæhøjde 
(kedelinstallationer og rørmontering).
Undgå  tunge manuelle løft bl.a. flytning af tunge kedler, radiatorer og meget mere. 

Risiko for brand/eksplosion og 
brandskade

Varmt arbejde

Der skal gennemføres en uddannelse i varmt arbejde. Før varmt arbejde påbegyndes, skal der indhentes en tilladelse fra den 
ansvarlige for brandsikkerhed på arbejdsstedet. Brandbare materialer i nærheden af arbejdspladsen skal beskyttes/fjernes. Alle 
medarbejdere på arbejdspladsen skal være opmærksomme på, hvor der findes brandslukningsudstyr. Flugtveje skal holdes frie. 
Ved sikkerhedsrunderinger skal brandslukningsudstyret kontrolleres. Varmt arbejde er for eksempel brug af vinkelsliber, svejsning 
og lodning. Der skal anvendes heldækkende arbejdstøj. Vær særlig forsigtig ved svejsning og lodning i små rum. Sørg for at have 
så god en ventilation som muligt.

Fare for tredjepart og/eller 
underentreprenør

Der skal installeres passende afspærringsanordninger for at forhindre uautoriseret adgang til arbejdspladsen. Informér andre, som 
befinder sig på arbejdspladsen.

Risikovurdering og sikker jobanalyse 
(bilag til forberedelse af arbejdet og arbejdstilladelse)

Risikovurdering er en systematisk gennemgang af alle risikofaktorer for en opgave.
• En risikovurdering udføres af arbejdsopgaven og arbejdsstedet. Du skal stoppe op og observere, om der findes risici. Det tager kun et halvt minut.

• Hvis der identificeres risici, skal der foretages en risikovurdering for at finde foranstaltninger til eliminering af de(n) identificerede risiko/risici.

• Risikofaktorer er alle faktorer, som direkte eller indirekte kan påvirke risikoen for tab eller skade på personale, miljø eller økonomiske værdier.

Der skal foretages en skriftlig risikovurdering for hvert enkelt arbejde, hvor man ved risikovurderingen identificerer 
en risiko 
• BEMÆRK: Ved elektrisk arbejde skal der altid udføres en skriftlig risikovurdering. Ansvarlig for udførelsen af risikovurderingen er den 

person, der er ansvarlig for arbejdet. Risikovurderingen skal udføres sammen med arbejdsteamet. 

• Den ansvarlige for arbejdet har et særligt ansvar for løbende ajourføring af indholdet af risikovurderingen og rapportering til teamet.  
Hvis nye medarbejdere deltager på arbejdsteamet, skal de alle informeres om risikovurderingen, før arbejdet påbegyndes. 

• Risikovurderingen skal være tilgængelig undervejs i hele arbejdet.

OBS! Denne blok udgør et minimum af, hvad der skal gøres før et arbejde påbegyndes 
• Nogle gange kan der være behov for en mere omfattende risikovurdering for individuelle opgaver. 

• I sådanne tilfælde skal der foretages en særskilt og mere omfattende risikovurdering for at inkludere alle risici. 

• Denne risikovurdering kan derefter bruges som supplerende dokument, hvis det ønskes.

Beredskabsplan
 Giv de tilskadekomne førstehjælp/HLR. Ved behov, tilkald de personer på arbejdspladsen, der kan  

give førstehjælp/HLR. Ved brandskader skyl med vand med det samme.

 Ring 1-1-2 og send vejvisere ud mod redningskøretøjerne. I tilfælde af alvorlig miljøulykke skal du 
stoppe udslippet eller begrænse omfanget, hvis det er muligt og risikofrit.

 Sørg for at sikre ulykkesstedet mod yderligere ulykke og for undersøgelse.  
Afspær!

 Sørg for at der er nogen, som følger med de skadede til sygehuset. 

Navn: __________________________Tlf: _________________til den, som følger med.

 Underret nærmeste chef.

 Udpeget kontaktperson inden for Bravida som er ansvarlig for eventuelle kontakter med medierne, 
arbejdsmiljømyndigheden og politiet.

Arbejd sikkert – Tænk dig om
Alle arbejdsulykker kan forebygges. Du ved helt sikkert hvad de største risici er i  
dit arbejde og hvordan man undgår dem. Desværre er den mest almindelige årsag,  
at vi ignorerer de enkle sikkerhedsforanstaltninger. Lad være med det. Stop op og  
tænk dig om, inden du begynder at arbejde. 

1    Koordinering med kunden
Når du arbejder hos en kunde, skal du tale med din projektleder/arbejdsmiljøkoordinatoren. 
Hvilke risici er der på arbejdspladsen? Hvilke risici kan du risikere i forbindelse med dine 
arbejdsopgaver? Husk, at risiciene kan ændre sig fra dag til dag. 

2    Brug STOPP-metoden
Inden du begynder at arbejde: Stop op og tænk dig om. Er der nogen risiko 
her? Som en hjælp har du STOPP-metoden. Du skal altid gennemgå STOPP, 
inden du går i gang, uanset hvor lille opgaven er. Det tager kun et halvt minut.

3    Foretag en skriftlig risikovurdering
Hvis du mener, at der kan være en risiko, skal du altid udføre en skriftlig risikovurdering  
sammen med dit arbejdsteam. Tjekliste er tilgængelig i IA-appen, Handyman, og den  
trykte blok "Risikovurdering og sikker jobanalyse”. Risikovurderingen skal foreligge  
i løbet af arbejdet og ajourføres kontinuerligt. Det er vigtigt, at alle i teamet modtager  
oplysninger om ændringer. 
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Du skal selv sørge for, at du har de korrekte personlige  
værnemidler – sammen med din chef. Obligatoriske personlige 
værnemidler i Bravida er:

• Sikkerhedshjelm

• Sikkerhedsfodtøj 

• Skærehæmmende handsker cut 3 

• Arbejdstøj i korrekt klasse efter arbejdsopgaven

De personlige værnemidler kan justeres efter den skriftlige risikovurdering. 
Måske er der også behov for høreværn, sikkerhedsbriller, udstyr til faldbeskyt-
telse eller åndedrætsværn. 
 Hvis dit arbejde ikke kræver alle de obligatoriske personlige værnemidler,  
og du påtænker at undlade nogle af de personlige værnemidler skal dette doku-
menteres i en skriftlig risikovurdering af din leder.
 Alle personlige værnemidler skal købes gennem den leverandør, som  
Bravida har aftale med. Dette sikrer de korrekte værnemidler til den bedste pris.

5    Rapportér risici i BIA
Hvis du identificerer en risiko, skal du rapportere den i IA-appen.  
På den måde kan vi se, hvilke risici der findes, og aktivt udtænke  
gode, forebyggende tiltag, så arbejdsulykker kan forhindres. 

Link til IA-appen finder du under arbejdsmiljø på Brain og i BrApp.

4    Anvend de obligatoriske  
       personlige værnemidler

Hvis arbejdsopgaven fortsat vurderes risiko-
fyldt, selvom du har de korrekte personlige 
værne midler, skal du sige STOP og holde op 
med at arbejde. Tal med din nærmeste leder 
og/eller arbejdsmiljørepræsentant.
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Alle arbejdsulykker 
kan forebygges
Snit- og skæreskader, faldulykker og el-ulykker er de hyppigst forekommende arbejds-
ulykker i Bravida. På de følgende sider gennemgår vi, hvilke sikkerhedsregler der gælder 
for de tre områder, og hvordan du nemt kan forebygge de mest almindelige ulykker. 
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Sådan undgår du snit- og  
skæreskader
Snit- og skæreskader på hænder og fingre er meget almindelige i Bravida, selv  
om de let kan forebygges. Hvordan? Bær skære hæmmende handsker Cut 3!!

De seneste år har næsten 40 % af de indrapporterede skadesårsager i vores rapporteringssystem  
BIA handlet om snit- og skæreskader på hænder og fingre. Skaderne skyldes primært, at man skærer  
sig på materiale, borer eller skruer sig i fingrene/hænderne eller brug af forkert værktøj til den forkerte  
arbejdsopgave. 

Brug altid skærehæmmende handsker Cut 3 

• I Bravida er det obligatorisk at bruge handsker med en skærebeskyttelsesklasse  
3-5 (B, D) på alle arbejdspladser. 

• Det er muligt at anvende andre typer handsker, hvis arbejdet kræver det. 

• I nogle tilfælde kan det være muligt at afvige fra reglerne:  
– når handsker ikke har et beskyttelsesformål 
– når handsker gør det umuligt at udføre opgaven eller faktisk øger risikoen for skade

Dette skal i så fald dokumenteres i en skriftlig risikovurdering medmindre at opgaven allerede er  
omfattet af den generelle risikovurdering af opgaver, hvor skærehæmmende handsker kan undlades.
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Sådan forebygger du faldulykker
Faldulykker er en af de hyppigste skadesårsager i Bravida.  
De er inddelt i fald fra højder og fald fra samme niveau. 

Sådan forebygger du faldulykker fra højder
Der skal altid etableres effektiv beskyttelse mod fald, når arbejdet 
udføres over 2 meters højde. Der skal også etableres effektiv 
beskyttelse mod fald, når arbejdet udføres under 2 meters højde, 
hvis der er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning 
medfører særlig risiko for tilskadekomst.

Typer af faldsikring
• Rækværk.

• Mobile eller faste arbejdsplatforme.

• Arbejdskurve.

• Arbejde på stilladser.

• Arbejde oven for eller inden for beskyttelsesnet.

• Personligt faldsikringsudstyr.

Når du vælger mellem typer af faldsikring, er personligt faldsik-
ringsudstyr altid vores sidste valg. Uanset hvad der bruges, skal 
du have undervisning i de hjælpemidler, du anvender. 

Sådan undgår du faldulykker  
fra samme niveau
Med fald fra samme niveau menes, at nogen glider, snubler, træder 
forkert eller træder gennem underlaget. For at undgå faldulykker i 
samme niveau er det vigtigt at du:

• Ser, hvor du går. 

• Holder orden og rydder op. 

• Undgå at bære materialet i begge hænder, så du  
kan se, hvor du går. 

• Sørg for at have sikkerhedssko/sikkerhedsstøvler i 
den rigtige størrelse. 
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Arbejde fra stige
At arbejde fra en stige kan være praktisk, men 
det er forbundet med en øget ulykkesstatistik. 
 Når vi anvender stiger, gør vi det i henhold 
til Bravidas stigepolitik. Dermed har vores 
medarbejdere de bedste forudsætninger for at 
arbejde sikkert fra stigerne.

Forkert arbejdsmetode
Forkert længde på stigen.

Ustabil arbejdsstilling.

Står på de øverste trin og håndtag.

Anvender ikke sikkerhedssko.

Løst værktøj.

Står ikke lige for arbejdsopgaven.

Glatte trin.

Ujævnt blødt underlag.

Ødelagte trin.

Manglende ben.

Korrekt arbejdsmetode
Stå aldrig højere end på det 

3. øverste trin af stigen.

Rigtig højde for arbejdsopgaven 
– gå ikke højere op end nødvendig.

Stå godt og stabilt på stigen 
– og hold godt fast.

Hav kroppen i retning mod arbejdsstedet.

Anvend en godkendt stige.

Anvend sikkerhedssko.

Stigens trin skal være rene.

Alle stigens ben skal være i god stand.

Hvis du skal arbejde fra en stige, er 
der følgende, der skal overholdes:
• Risikovurderingen skal vise, at risiciene  

ved at anvende en stige er acceptable – anvend  
godkendte Bravida stiger i perfekt tilstand.

• Arbejd max. 30 minutter af gangen fra stige 
og max. 1/3 af arbejdsdagen.

• Hold regelmæssige pauser, da træthed 
udgør en risiko.
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Sådan forebygger du el-ulykker
Hvert år forekommer der mange el-ulykker i Bravida. Ofte skyldes det, at man springer  
sikkerhedsprocedurerne over. Lad være med det! Afbryd, og tjek altid spændingen selv.  
En el-ulykke kan få alvorlige konsekvenser. 

Ved el-arbejde skal du altid udføre en risikovurdering før hver opgave. 
Brug de korrekte personlige værnemidler. Visse faser kræver, at du bruger yderligere personlige værnemidler  
- for eksempel ved arbejde, hvor der er risiko for lysbue-dannelse. 

Grundliggende sikkerhedsregler
Når der arbejdes uden spænding, er der fem grundlæggende sikkerhedsregler: 

• Fraskil installationsdelen.

• Beskyt mod tilkobling – bloker og opsæt skilte.

• Kontroller altid, at installationsstedet er frakoblet.  
Mål selv med spændingstester.  
Stol aldrig på andre. 

• Ved højspænding og ved luftledning med  
lavspænding: jord og kortslut.

• Afskærm spændingsførende dele,  
som findes i nærheden. 

Spændingstest altid selv, inden du  
begynder med arbejdet for at sikre,  
at driftsspændingen er frakoblet.  
Stol ikke på andre!
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Efter en el-ulykke er det vigtigt at blive undersøgt grundigt af en læge.  

Kontakt derfor altid 1-1-2. 

Husk at rapportere alle el-ulykker i BIA.

Hvis nogen kommer ud for en el-ulykke
• Afbryd strømmen.

• Kontroller den tilskadekomnes tilstand.

• Tilkald hjælp fra omgivelserne og ring 1-1-2 
– forklar, at det handler om en el-ulykke.

• Undersøg den tilskadekomne og indled  
førstehjælp ved behov.

Søg altid lægehjælp efter:
• Strøm gennem kroppen.

• Lysbue.

• Bevidstløshed.

• Følelsesløshed eller krampeanfald.

• Lynnedslag.

• Har brandskader.



1 Giv den tilskadekomne førstehjælp/hjertelungeredning (HLR).  
Ved behov, tilkald de personer på arbejdspladsen, som kan give 
førstehjælp/HLR. Afkøl straks i tilfælde af brandskader. 

2 Ring 1-1-2 og udsend vejvisere til redningskøretøjerne. I tilfælde  
af en alvorlig miljøulykke, stop udslippet eller begræns omfanget, 
hvis det er muligt og uden risiko. 

3 Sørg for at sikre ulykkesstedet mod yderligere ulykker og i  
undersøgelsesøjemed. Afspær. 

4 Sørg for, at nogen følger med den/de tilskadekomne på sygehuset. 
Noter navn og telefonnummer på den, der følger med. 

5 Informer den nærmeste chef. 

6 Den udpegede kontaktperson i Bravida er ansvarlig for eventuelle 
kontakter med medierne, Arbejdstilsynet og politiet.  
Se Beredskabsplaner på Brain.

Rapporter alle arbejdsulykker, tilløb til ulykker 
og risiko-observationer i BIA
Hvis ulykker ikke bliver rapporteret, forbliver de usynlige. Dermed kan de 
ikke forebygges. Derfor er det vigtigt at rapportere alle typer ulykker i BIA, 
store som små, uanset årsag. 

Bidrag til et godt arbejdsmiljø  
- sig til - gå ikke forbi!
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Hvis ulykken sker


