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Problembeskrivelse 

 

 

Dato 

 

 

Dato 

slut 

 

Aktioner/Løsningsforslag 

 

Vurdering 

 

Status 

 

Ansvarlig 

 

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ       

Der skal åbnes to meget tunge døre, 
når der skal hentes print eller tages 
kopier. 

 
13.9.2018 

 
Nov. 2018 

Der er forslag om montering af automatisk 
døråbning. Pris har været indhentet.  
Andet forslag er at lade den ene dør stå åben hele 
tiden. 

 Montering af 
automatik bliver 
udført ultimo 
sep. 2018. 

HENB 

Intern servicemedarbejders brug af 
trappestige til påfyldning af 
kaffemaskine i kantinen 

4.12.2018 Dec. 2018 Servicemedarbejder skal bruge trappestige el.lign. 
for at kunne nå påfyldning af kaffemaskine. 
Medarbejderen er informeret i brug af trappestige; 

- Den skal stå sikkert 
- Begge medarbejderens fødder skal stå 

sikkert 
- Der holdes ved/støttes med den ene hånd 

(på kaffemaskine/bordet) 
- Trappestigen bruges kun til let arbejde 

med en hånd og skal stå så der 

maksimalt skal rækkes en armlængde ud 

Det er 
risikovurderet 
at opgaven 
kan udføres 
sikkert ved 
korrekt 
anvendelse af 
trappestigen 

 HJUN 

FYSISK ARBEJDSMILJØ       

Grundet stigning i medarbejderstaben i 
fælleskontorerne, kan der i perioder 
opleves et højt støjniveau. Mangel på 
eksterne mødelokaler gør ligeledes, at 
mange oplever udfordringer med 
koncentration ved pc, telefonsamtaler 
etc.     

 

 

 

22.5.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der er lavet forsøg med hovedtelefoner, 
rød/grønne lamper og andre metoder til, at 
signalere at man ikke ønsker at blive forstyrret. 
Der ønskes en mere permanent/ens løsning på 
støjudfordringen. Ligeledes at det drøftes i hele 
huset, hvorledes at problematikken kan løses.  
En mulig løsning er måske flere små mødelokaler 
eller aflukkede siddegrupper, hvor der kan 
arbejdes koncentreret eller afholdes mindre 
møder, så det ikke forstyrrer andre.   

 Der skal startes 
en 
arbejdsgruppe, 
der skal se på 
placering af 
arbejdspladser, 
hvis 
Kundeservice 
flytter i lokale 5. 

CHKO har 
opgaven med 
at starte 
arbejdsgruppe 

 

 

 

Køling af storrumskontorer Juli 2018 Dec. 2018 Der er modtaget tilbud på køling fire steder; 
Økonomi, Stab, og de to driftskontorer i 

stueetagen.  

 Det vurderes 
på, hvor meget 
vi kan få for det 
eksisterende 
budget i 2018. 
 
 
 
 

HENB 

FARE FOR ULYKKER       

Ingen relevante forhold 
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KEMISK/BIOLOGISK 

ARBEJDSMILJØ 

      

       

Ingen relevante forhold.       

PSYKISK ARBEJDSMILJØ       

Kortlægning dækkes ved 
trivselsundersøgelsen i. 

  Næste trivselsmåling forventes efterår 2019.    

SYGEFRAVÆR       

Ingen forhold gør sig gældende.   Sygefravær opgøres månedligt og vurderes på 
hvert møde i AMU 

   

TRIVSEL       
Kortlægning dækkes ved 
trivselsundersøgelsen 

  Næste trivselsmåling forventes efterår 2019.    

                    
 

 


