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Materialeoversigt 2021
Materialeoversigten er et katalog over alt gældende materiale, som er
udarbejdet i regi af BFA Industri.

På hjemmesiden www.bfa-i.dk kan alt materiale
hentes, i form af download.
Medlemmer af organisationerne i BFA Industri kan
bruge CO-i bestillingsnummeret, når de bestiller
materialer gennem deres organisation.
Enkelte materialer har dog intet bestillingsnummer.
De findes kun i elektronisk form. Download dem fra
www.bfa-i.dk

BFA Industri består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter inden for industrien, og omfatter ca.
400.000 beskæftigede.
Rådets opgave er at understøtte industrivirksomheder
og deres medarbejdere i bestræbelserne på at forbedre
arbejdsmiljøet, ved at:
- udarbejde branchevejledninger
- lave materialer som beskriver gode løsninger på
arbejdsmiljøforhold
- gennemføre opmærksomhedsskabende tiltag
relateret til virksomheders arbejdsmiljø
- angive metode til at få afklaret uhensigtsmæssige
arbejdsmiljøforhold
- medvirke til at inspirere til virksomhedsbaserede
fokusindsatser
- understøtte den nationale handlingsplan for
arbejdsmiljø
- udbrede kendskabet til de brancherettede
materialer
- gøre rådets materialer nemt tilgængelige, bl.a. via
hjemmesiden www.bfa-i.dk
Der gøres opmærksom på, at der er planlagt udgivelse
af en række materialer i løbet af 2021.
Det er derfor en god ide, løbende at holde sig orienteret om nye udgivelser på bfa-i.dk. Eventuelt ved at
tilmelde sig nyhedsbrevet.
Materialeoversigten erstatter materialeoversigten fra
2020.
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Generelt
Natarbejde

NY

Lovpligtige uddannelser

Pjecen beskriver kort de oftest forekommende helbredsmæssige risikofaktorer, som forbindes med
natarbejde. Der angives en række gode råd og idéer
til, hvad den enkelte natarbejder selv kan gøre for
at mindske disse ulemper.

Denne vejledning indeholder en oversigt over lovpligtige uddannelser samt gode råd og værktøjer,
der kan bringes i anvendelse når virksomheder
skal afklare hvilke uddannelser der skal haves for
at udføre jobbet sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt.

Udgivet: November 2020
Best.nr. CO-i: 2021/007

Udgivet: Januar 2020
Best.nr. CO-i: 2020/002

Indretning og brug af
servicevogne
Vejledningen kan hjælpe med at stille de rette krav
til leverandører af servicevogne om indretning, så
den passer til formålet og er i overensstemmelse
med lovgivning.

Indretning og brug af servicevogne

Arbejdsmiljø i industrien

Køb af maskiner og anlæg
Gode råd og metoder til brug ved proces omkring
køb af nye værktøjer, maskiner og anlæg.

Udgivet: 2019
Best.nr. CO-i: 2019/005

Udgivet: 2019
Best.nr. CO-i: 2019/003

AMO i praksis – en vej til et godt
arbejdsmiljø

Kort og godt om den
supplerende uddannelse

Beskriver reglerne om APV, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, supplerende uddannelse og kompetenceudvikling. Virksomhedseksempler på hvordan
man gør disse ting i praksis.

Beskriver reglerne for supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Eksempler på kursustyper.

Udgivet:
Best.nr. CO-i: 2017/067

Udgivet: 2013
Best.nr. CO-i: 2017/066

Automation

Gravide

Indeholder gode råd og vejledning i forhold til at
gennemføre arbejdsmiljøforbedringer ved automation

Vejledning om arbejde ved graviditet og amning.

Udgivet: Maj 2017
Best.nr. CO-i: 2017/038

Udgivet: Marts 2016
Best.nr. CO-i: 2016/038

Dialog om arbejdsmiljø – Tal
med din topleder, det betaler sig

Serviceleverandører

Pjecen har fokus på dialog, som et grundlæggende
element for at opnå forbedringer i arbejdsmiljøet.
Pjecen er bygget op omkring tre hovedafsnit; Erfaringer – Gode råd til dialog – Diskussionsoplæg

Udgivet: Marts 2014
Best.nr. CO-i: 2014/026

Køb af maskiner og anlæg
Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved køb af maskiner og anlæg

Arbejdsmiljø i industrien

Udsagn fra virksomheder der har sat den supplerende uddannelse i værk.

Vejledningen beskriver risici ved arbejde under
graviditet og de forhold, der er vigtige at inddrage
ved gravide og ammende medarbejdere. Der gives
også et forslag til graviditetspolitik. Formålet er at
gravide kan fastholdes i arbejde, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vejledningen beskriver de arbejdsmiljømæssige
forhold der bør iagttages fra såvel serviceleverandør
som rekvirentvirksomhed, når der udføres opgaver
for eller af andre virksomheder.

Serviceleverandører
Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Udgivet: Januar 2014
Best. nr. CO-i: 2014/007
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Generelt

Medarbejderdreven
innovation & arbejdsmiljø

IntroduktIonsfolder om

natarbejde
helbredskontrol

&

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
som strategisk værktøj

Kompetenceudviklingsplan og
arbejdsmiljøuddannelse

Pjecen beskriver kort fire trin i det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Med tre cases gives der eksempler på hvordan man kan arbejde strategisk med
arbejdsmiljø i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Her beskrives formål med, og krav til, kompetenceudviklingsplaner for virksomheders arbejdsmiljøorganisation, samt giver et bud på hvordan man kan
udarbejde sådanne planer.

Udgivet: April 2013
Best. nr. CO-i: 2013/037

Udgivet: April 2013
Best.nr. CO-i: 2016/036

Arbejdsmiljøorganisationens
struktur

Introduktion til PKA

En kort og let forståelig beskrivelse af de grundlæggende krav til arbejdsmiljøorganisationens struktur
i virksomheder med henholdsvis 1-9 ansatte, 10-34
ansatte og flere end 35 ansatte.

En kort og let forståelig Introduktion til begrebet
PKA (Produktion, Kvalitet og Arbejdsmiljø), samt
hvordan dette er opbygget og kan bringes i anvendelse i virksomhederne. Pjecen indeholder også en
oversigt over værktøjer fra BFA Industri som kan
inspirere til at forbedre arbejdet med PKA.

Udgivet: April 2013
Best. nr. CO-i: 2013/036

Udgivet: April 2013
Best. nr. CO-i: 2013/035

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsmiljøuddannelse

En kort og let forståelig beskrivelse af formål med
den årlige arbejdsmiljødrøftelse, samt hvilke krav
der er til indhold af denne drøftelse. Pjecen indeholder gode råd til hvordan man gennemfører denne drøftelse således at formål og krav opfyldes.

En kort og let forståelig beskrivelse af de grundlæggende krav til uddannelse af medlemmer af
virksomheders arbejdsmiljøorganisation. Pjecen
indeholder også en kort vejledning til hvordan man
kan få sat en sådan uddannelse i system.

Udgivet: April 2013
Best. nr. CO-i: 2013/033

Udgivet: April 2013
Best. nr. CO-i: 2013/034

Medarbejderdreven innovation
og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø i et
toplederperspektiv

Pjecen er et inspirationskatalog baseret på erfaringer fra virksomheder der har afprøvet værktøjer,
hvor medarbejdere har været involveret i udviklingsprocesser til forbedring af arbejdsmiljø. De
samme værktøjer vil også kunne anvendes når det
drejer sig om produktion, udvikling og kvalitet.

Pjecen er en ”minihvidbog”, som beskriver danske
toplederes vurdering af arbejdsmiljøindsatsen betydning for bundlinjen i virksomhedernes regnskaber. Resultaterne er tilvejebragt ved en undersøgelse
blandt topledelserne i 3.500 danske virksomheder.

toplederkampagne

arbejdsm i ljø
i et toplederperspektiv
minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø
fakta - cases - citater

Udgivet: Januar 2012
Best.nr. CO-i.: 2012/002

Udgivet: Oktober 2012
Best. nr. CO-i: 2012/071

Introduktionsfolder til
natarbejde og helbredskontrol

Trucks

Folderen angiver hvilke forhold industriens overenskomsters parter er enige om skal lægges til
grund for gennemførelse af helbredskontrol i forbindelse med natarbejde.

Vejledningen indeholder oplysninger om arbejdsmiljøkrav i forhold til; ergonomi, støj, helkropsvibrationer, certifikater, eftersyn, uddannelse og
anskaffelse, samt relevante tjeklister.

Kun på
bfa-i.dk
Udgivet: November 2011
Hent materialet som PDF på www.bfa-i.dk
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Udgivet: November 2009
Best.nr. CO-i: 2009/112

Generelt
Service på kontormaskiner
Kopimaskiner, telefax, scannere og printere er alle
blevet en del af en almindelig arbejdsdag. Denne
vejledning handler om hvilke arbejdsmiljøforhold
der skal være til stede, når disse maskiner skal
serviceres.

Udgivet: September 2008
Best.nr. CO-i.: 2008/082
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APV
Tavlemøder
Pjecen beskriver hvad et tavlemøder er og hvorfor
det kan være en god idé at indføre sådanne møder
Der er anvisning til at komme i gang med disse
møder, gennemføre, fastholde og udvikle dem. Der
er eksempler på tjeklister til brug ved tavlemøder.
Der er eksempler fra virksomheder, der bruger tavle
møder til at holde fokus på arbejdsmiljøet samtidig
med at man fokuserer på kvalitet og produktivitet.

Sikkerhedsrunderinger
Forebyggelse af arbejdsulykker

Denne pjece beskriver en konkret metode til forebyggelse af arbejdsulykker. Grundprincippet i sikkerhedsrunderinger er, at man prøver at udpege
og fjerne mulige årsager til ulykker i det fysiske
arbejdsmiljø.

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Udgivet: Marts 2016
Best.nr. CO-i: 2016/040

Udgivet: Januar 2015
Best.nr. CO-i.: 2015/018

Styr på værkstedet

Styr på værkstedet
Systematisk tilgang til virksomhedens arbejdsmiljø

Værktøjet er en opfordring til alle virksomheder i
branchen om at få styr på arbejdsmiljøet på værkstedet. Værktøjet beskriver, hvordan I kan komme
i gang med denne del af sikkerhedsarbejdet, og
den gennemgår de væsentlige forhold, som I skal
inddrage.

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Fotosafari
Brug fotodokumentation som genvej til udvikling

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Guiden beskriver tre let anvendelige APV-metoder
til de mindre industrivirksomheder. Hvad skal en
APV indeholde? De tre APV-metoder med skemaer
og plancher præsenteres. Alle skemaer kan downloades fra www.bfa-i.dk. Til slut beskrives hvordan
man kan koble APV og den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse.

Udgivet: Januar 2015
Best.nr. CO-i.: 2015/012

APV og de
årlige arbejdsmiljødrøftelser
Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af
arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

Arbejdsmiljø
– et dynamisk projekt
Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven

3

Arbejdsmiljøvenlig
projektledelse (AVPL)
En guideline til brug for ledelsen, projektledere og
arbejdsmiljøorganisationen ifm. planlægningen af
de arbejdsmiljømæssige aspekter ved projektarbejde. Med bl.a. anbefalinger til, hvordan man får det
særlige projektarbejdsliv til at spille sammen med
moderne krav til sundhed, sikkerhed og trivsel.

Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Udgivet: August 2012
Best. nr. CO-i: 2012/068

Planlægning
af nye arbejdspladser
Vejledning om planlægning af indretning
af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye
arbejdspladser
Vejledningen er tænkt som et opslagsværk, når nye
arbejdspladser skal etableres. Det gælder indkøb af
maskiner og udstyr, ny indretning af arbejdsplads
og forhold om produktudvikling og konstruktion.

Kun på
bfa-i.dk

Udgivet: September 2011
Best.nr. CO-i.: 2011/068

Udgivet: Marts 2010
Hent materialet som PDF på www.bfa-i.dk

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdshæfte - hjælpeværktøj til
fotosafari og medarbejderbytte

I det lille værksted er hverdagen ofte travl.Derfor
kan det være svært at se, hvordan der også skal
blive tid til arbejdsmiljøet. Men et godt arbejdsmiljø
er vigtigt i alle virksomheder uanset størrelsen. Her
er en vejledning med værktøjer til at få hverdagen
til at fungere så godt som muligt.

Udgivet: Januar 2008
Best.nr. CO-i.: 2008/008
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APV og de årlige
arbejdsmiljødrøftelser
Vejledningen beskriver de lovmæssige krav om
APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser, og hvordan
disse kan kombineres til gavn for virksomhedens
samlede arbejdsmiljøindsats.

Udgivet: Oktober 2014
Best.nr. CO-i: 2014/071

ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE

Fotosafari - En genvej til
udvikling
Hæftet beskriver formål og indhold af metoden
’Fotosafari’ og giver gode råd vedr. brugen. Metoden
giver effektiv støtte i fornyelsesarbejde i et samarbejde mellem arbejdspladser, og virksomhederne
får konkrete ideer til forbedringer og udveksler
erfaringer.

Udgivet: Januar 2015
Best.nr. CO-i.: 2015/017

APV-guide til industrien

Sikkerhedsrunderinger

Der findes en række metoder til at lære af andre
virksomheders måder at gøre ting på, så man kan
opnå udvikling i sin egen virksomhed. Dette arbejdshæfte indeholder en række hjælpeværktøjer
til brug ved metoderne ’Fotosafari’ og ’Medarbejderbytte’.
Udgivet: Marts 2006
Best.nr. CO-i.: 2006/048

APV
Mobile arbejdspladser

APV på mindre virksomheder

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal
være til stede i forbindelse med indretning af og
arbejde af kort varighed i ISO-standard skibscontainere.

Rapport om APV-indsasten på mindre virksomheder. Hent rapporten som PDF på www.bfa-i.dk

Kun på
bfa-i.dk
Udgivet: Juni 2005
Best.nr. CO-i.: 2005/064

Udgivet: Juli 2002

9

Ergonomi

NY

Hånd-arm vibrationer
Vejledningen beskriver de forhold med vibrationer
som påvirker hånd-arm, samt hvilke foranstaltninger der kan/skal gøres for at mindske disse belastninger. Vejledningen indeholder også en tjekliste,
som kan bruges ved indkøb af maskiner.

Arbejds- og løfteteknik
Introduktion til god og hensigtsmæssig arbejds- og løfteteknik

17 instruktioner om arbejds- og løfteteknik i forhold
til arbejdsopgaver hvor bevægeapparatet bliver
belastet

Arbejdsmiljø i industrien

Udgivet: November 2020
Best. nr. CO-i: 2021/008

Udgivet: Maj 2018
Best.nr. CO-i: 2018/036

Gør det færdigt – God ergonomi
kræver en plan

Tunge løft – gode løsninger
Eksempler på løsninger, som virksomheder har
bragt i anvendelse for at forebygge og/eller nedbringe belastninger, som skyldes tunge løft.

Kortlægningsværktøj til bogbindere, bogbinderassistenter og maskinoperatører, der udsættes for ensidigt, belastende arbejde og løft af tunge materiale.

Håndtering af emballerede varer
i fødevareindustrien
Vejledning om Håndledsbelastninger

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Udgivet: 2011
Best.nr. CO-i: 2017/068

Udgivet: Oktober 2017
Best.nr. CO-i: 2017/060

Job & krop i industrien –
Lommebog

Job & krop i industrien –
Inspirationskatalog

Lommebogen handler om god fysisk trivsel på
arbejdspladsen. Den er fyldt med gode råd til,
hvordan man i fællesskab forebygger og håndterer
smerter i ryg, nakke og skuldre. Lommebogen er
målrettet den enkelte medarbejder, og er en del af
kampagnematerialet til Job & krop i industrien.

God fysisk trivsel på arbejdspladsen kan være med
til at nedsætte sygefraværet. Inspirationskataloget
indeholder ideer til hvordan ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og andre ildsjæle kan arbejde med
den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Det er en del
af kampagnematerialet til Job & krop i industrien.

Udgivet: Februar 2015
Best. Nr. CO-i: 2015/003

Udgivet: Februar 2015
Best. Nr. CO-i: 2015/004

Håndtering af emballerede varer

Helkropsvibrationer

Vejledningen beskriver, hvordan ergonomiske
belastninger af håndled ved håndtering af emballerede fødevarer kan reduceres med tekniske hjælpemidler og hensigtsmæssigt udformet emballage.

Vejledningen beskriver forskellige former for påvirkninger der medfører helkropsvibrationer.

Udgivet: November 2014
Best. nr. CO-i: 2014/078

Udgivet: Januar 2014
Best. nr. CO-i: 2014/006

Ergonomi, belysning, ulykker
og psykisk arbejdsmiljø i
laboratorier og procesindustrien
Laboratorier
og procesindustri
Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning,
ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Beskriver krav til ergonomi, belysning, ulykker og
psykisk arbejdsmiljø samt løsninger på 19 forskellige arbejdsmiljøproblemer. Løsningerne omhandler
materiel, indretning og organiseringen af arbejdet.

Udgivet: Februar 2012
CO-i nr: 2012/014
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Arbejds- og løfteteknik

Der angives hvilke foranstaltninger der kan/skal
foretages for at mindske påvirkningerne. Vejledningen indeholder også en tjekliste i forhold til vibrationer, som kan bruges ved indkøb af maskiner.
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Sundhedsfremme
Vejledning om sundhedsfremme
på arbejdspladsen

Sundhedsfremme
Vejledningen beskriver sundhedsfremme på arbejdspladsen, og hvilke gevinsterne virksomheden
kan opnå ved sundhedsfremme. Vejledningen
giver mange eksempler på og råd om, hvordan en
virksomhed i praksis kan medvirke til at fremme
sundheden med udgangspunkt i virksomhedens
arbejdsmiljøforhold.

Udgivet: Februar 2012
CO-i nr: 2012/012

Ergonomi
PC arbejdspladser i servicebiler
Vejledningen er tænkt som guide for ledelse og
arbejdsmiljøorganisation, når arbejdsmiljømæssige
forhold ved arbejde med pc i service / teknikerbilen
vurderes eller planlægges.Der er et kapitel med
konkrete løsningsforslag på arbejde med pc i tekniker / servicebiler.

Mikroskoper – vejledning om
mikroskoper og lup

PC ARBEJDSPLADSER
i servicebiler

Vejledningen beskriver hvilke krav og forhold parterne er enige om skal opfyldes i forbindelse med
arbejde med mikroskop og lup.
En vejledning fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd

3

PC Arbejdspladser.indd 3

Der er afsnit om arbejdets udførelse, arbejdsstedets
indretning, belysning, ventilation og instruktion.

28/02/11 7:24:03

Udgivet: Marts 2011
Best.nr. CO-i: 2011/023

Udgivet: Maj 2010
Best.nr. CO-i: 2010/047

Laboratorier – vejledning om
EBA

Drikkevarebranchen distribution og lager

Laboratorier

Vejledningen beskriver EBA (Ensidig Belastende
Arbejde). Der beskrives i hvilke arbejdsprocesser i
laboratorier EBA kan forekomme. Der angives metoder til at undgå EBA opstår.

Vejledning om EBA i laboratorier

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker ved håndtering af
øl og læskedrikke. Vejledningen omhandler ikke
håndtering i selve detailhandelen.

Udgivet: Marts 2010
Best.nr. CO-i: 2010/043

Udgivet: Juni 2008
Best.nr. CO-i.: 2008/066

EGA og monotont arbejde

Kontormusen - skrivebordets
rovdyr

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker ved foranstaltninger
mod ensidigt, gentaget arbejde (EGA) og monotont
arbejde. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til
gennemsyn og finder den i overensstemmelse med
arbejdsmiljølovgivningen.

En anderledes pjece om museskader og gode tips til
at undgå dem.
Læs denne pjece og bliv klogere på skrivebordets
farligste rovdyr. Samt hvad der kan gøres for at
mindske risikoen for belastningsskader grundet
arbejde med mus.

Udgivet: August 2002
Best.nr. CO-i.: 2002/078

Hent materialet som PDF på www.bfa-i.dk

Homo kontorius – Gode råd til
kontorarbejdspladsen

Færre smerter i muskler og led i
den grafiske færdiggørelse

En utraditionel pjece om kontormennesket, hvis
krop ikke er bygget til et stillesiddende arbejde ved
en skærm, men tværtimod til det frie liv på savannen. Den giver gode råd til, hvordan kontormennesket kan genfinde sine savannevaner, så stress og
unødig belastning af kroppen kan undgås.

Elektronisk opslagsværk over hjælpemidler, der kan
være med til at mindske risikoen for arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser for bogbindere og
bogbinderassistenter.

Hent materialet som PDF på www.bfa-i.dk

Mikroskoper

Vejledning om mikroskop og lup

Kun på
bfa-i.dk

Kun på
bfa-i.dk
Hent materialet som PDF på www.bfa-i.dk

Kun på
bfa-i.dk
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Kemi / Biologi

NY

Svejsning

Arbejdsmiljø i industrien

Svejsning

NY

Vejledningen forklarer, hvordan man kan gennemføre og dokumentere den kemiske risikovurdering
– også kaldet kemisk APV – samt giver eksempler
på, hvordan det kan dokumenteres.

Udgivet: April 2021
Best.nr. CO-i: 2021/011

Udgivet: Januar 2021
Best.nr. CO-i: 2021/005

Nanomaterialer i arbejdsmiljøet
Beskriver hvad der forstås ved nanomateriale. Der
anvises metoder til afklaring af hvorvidt der anvendes eller produceres nanomaterialer, samt hvordan
der kan arbejdes med disse materialer på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Styr på kemien med REACH
Eksponeringsscenarier

Arbejdsmiljø i industrien

Kemisk risikovurdering

Denne vejledning giver nogle gode råd om,
hvorledes virksomhederne kan forebygge, at
medarbejderne udsættes for luftforurening ved
svejsning, ergonomiske belastninger, støj og
svejselys.

Arbejde med epoxy og isocyanater

Arbejdsmiljø i industrien

Arbejde med epoxy og
isocyanater
Vejledningen indeholder gode råd i forhold til
hvordan der vurderes risici ved produkter og metoder, hvordan der vælges de mindst produkter og
metoder, samt hvordan der arbejdes med systematisk med instruktion og tilsyn.

Udgivet: November 2019
Best.nr. CO-i: 2019/057

Udgivet: 2019
Best.nr. CO-i: 2019/006

Styr på kemien med REACH –
eksponeringsscenarier

Handsker

Vejledningen er tænkt som en hjælp til virksomheder i forhold til at forstå leverandørers oplysninger
om sikker anvendelse af deres produkter. Disse oplysninger skal ske i form af eksponeringsscenarier

Vejledningen beskriver krav og gode råd til arbejde
med kemikalier, mikroorganismer samt vådt arbejde herunder handskematerialer og handsketyper.
Endvidere beskrives fremgangsmåde ved kortlægning, valg og indkøb.

Udgivet: September 2018
Best.nr. CO-i: 2018/047

Udgivet: Januar 2018
Best.nr. CO-i: 2018/002

Stinkskabe
Forskellige typer, normer og standarder beskrives.
Forhold ved installation, indretning, anvendelse og
kontrol af stinkskabe beskrives. Gode råd til brug
ved indkøb af stinkskabe.

Få styr på kemikalierne

Stoffer og materialer i industrien

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Få styr på kemikalierne
Vejledningen beskriver hvordan der kan opnås et
sikkert og sundt arbejdsmiljø, når der indgår sundhedsfarlige stoffer og materialer i arbejdsgangen.
Beskrivelserne omhandler; opbevaring, håndtering,
arbejdsstedets indretning og brug af værnemidler.
Erfaringer fra to virksomheder indgår i vejledningen.

Udgivet: Marts 2017
Best.nr. CO-i: 2017/020

Udgivet: Juni 2015
Best.nr. CO-i: 2015/006

Partikelfiltre i tunge køretøjer

Autolakering

Vejledningen angiver de forhold som skal iagttages
ved arbejde med udskiftning eller rensning, samt
bortskaffelse af partikelfiltre.

Vejledningen indeholder beskrivelse af hvilke arbejder der omfattes af vejledningen, samt en tjekliste
til brug ved planlægning af et arbejde og til brug ved
APV-kortlægning.
Endvidere beskrives hvilke retningslinjer parterne
er enige om skal følges i forhold til værnemidler,
arbejdets udførelse og indretning af lokaler.

Udgivet: Januar 2014
Best. nr. CO-i: 2014/008
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Udgivet: Januar 2014
Best. nr. CO-i: 2014/004

Kemi / Biologi
Limning

Eksem og hudallergi

Vejledningen beskriver de forhold der skal iagttages
ved arbejde med lime. Det gælder både i forbindelse
med anskaffelse, opbevaring, håndtering, anvendelse og bortskafning af limprodukter.

Der er et stigende antal anmeldelser om arbejdsbetingede tilfælde af allergi og eksem. Vejledningen
beskriver de hyppigst forekommende årsager til
allergi og eksem. Endvidere er der gode råd om
forebyggelsesforanstaltninger, samt hvad man kan
gøre, hvis problemet er opstået.

Udgivet: December 2013
Best. nr. CO-i: 2014/002

Udgivet: September 2013
Best. nr. CO-i: 2013/059

Overfladebehandling
Vejledningen omhandler
arbejdet ved manuel sprøjtelakering i træ- og møbelindustrien.

Hygiejne og renlighed på
støberier

Overfladebehandling
Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ...

Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

1

Gennemgår de praktiske overvejelser, som arbejdsmiljøorganisationen bør gøre sig, når der skal
arbejdes med renlighed og hygiejne på støberier. Er
desuden suppleret med et opslag, der kan bruges til
at præsentere medarbejderne for, hvordan de kan
indarbejde bedre hygiejne og renlighed i hverdagen.

Udgivet: Januar 2012
Best.nr. CO-i.: 2012/008

Udgivet: Januar 2012
Best.nr. CO-i.: 2012/004

Kemi på autoværkstedet
trin for trin

Biologisk arbejdsmiljø

Hygiejne
og renlighed
på støberier

109140_Biologisk arbejdsmiljø_VI:Layout 1

Det betaler sig at have styr på arbejdsmiljøet omkring de mange kemiske produkter. Vejledningen
anviser en række metoder, der på en nem og enkel
måde kan understøtte værkstedets systematiske
arbejde med kemi og arbejdsmiljø. Vejledningen
indeholder en række konkrete redskaber.

Kemi på
autoværkstedet
trin for trin

Vejledningen henvender sig primært til laboratorier
hvor der arbejdes med biologiske materialer. Ved
hjælp af eksempler og tjeklister søger vejledningen
at anvise hvordan lovkrav kan opfyldes, samt videreformidler erfaringer fra branchen om hvordan
arbejdet gribes an i praksis.

Udgivet: Januar 2012
Best.nr. CO-i: 2012/003

Udgivet: August 2011
Best.nr. CO-i: 2011/057

Asbest i skibe

Sikker håndtering af affald

Vejledningen beskriver hvor man kan forvente at
finde asbest i skibe, hvilke skibe (danske og udenlandske), hvilke forholdsregler man skal tage før og
efter afklaring om der er asbest og hvilket udstyr
man skal bruge.

Vejledningen beskriver hvordan virksomheder og
medarbejdere skal forholde sig ved affaldshåndtering på autoværkstedet. Der anføres en række gode
og praktiske råd som kan medvirke til at dette arbejde sker i overensstemmelse med reglerne herfor.

Udgivet: Februar 2010
Best.nr. CO-i: 2010/009

Udgivet: April 2007
Best.nr. CO-i.: 2007/046

Håndbog om zoonoser

Sikring af CO2Brandslukningsanlæg

I forbindelse med forarbejdning af og omgang med
dyr kan der være risiko for overførsel af smitsomme sygdomme fra dyr til mennesker (zoonoser).
Denne vejledning er skrevet til dig, der i dit daglige
arbejde er beskæftiget med levende eller døde dyr.

25/08/11
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Biologisk arbejdsmiljø
Vejledning om laboratorier i procesindustrien

Vejledning for sikring af CO2-brandslukningsanlæg
og brandslukningsanlæg med blandende atmosfæriske luftarter i skibe under bygning og reparation.
Vejledningen erstatter BSR 1 vejledningen 4.07.203 af
december 1998.
Kun på
bfa-i.dk

Udgivet: December 2006
Best.nr. CO-i.: 2007/044

Udgivet: December 2005
Best.nr. CO-i.: 2005/124
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Kemi / Biologi
Røggas

Affald - Industriel behandling

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved
håndtering af flyveaske og andre restprodukter fra
rensning af røggas fra olie-, kul- og biomassefyrede
kraftvarmeværker samt affaldsforbrændingsanlæg
m.v.

Informationsmateriale som beskriver indhold i
den elektroniske vejledning (www.bfa-i.dk) og kort
redegør for forhold der bør iagttages ved industriel
behandling af affald.

Udgivet: April 2005
Best.nr. CO-i.: 2005/040

Udgivet: November 2004
Best.nr. CO-i.: 2004/112

Biomasse

Særligt forurenende køretøjer

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved
håndtering af biomasse på anlæg,der producerer el
og/eller varm.

Vejledningen beskriver de forhold, som bør iagttages ved reparation og vedligeholdelse af særligt
forurenede køretøjer.

Udgivet: Juni 2003
Best.nr. CO-i.: 2003/086

Udgivet: Juni 2003
Best.nr. CO-i.: 2003/083

Rustbeskyttelse

Tankbiler

Vejledningen beskriver hvilke tiltag der skal ske for
at imødegå risiko for skader, lidelse og gener som
følge af arbejde med rustbeskyttelse på værksteder.

Vejledningen beskriver de risici og sikkerhedsbestemmelser der skal iagttages ved reparations- og
vedligeholdelsesarbejde på tankbiler.

Udgivet: Maj 2003
Best.nr. CO-i.: 2003/071

Udgivet: April 2003
Best.nr. CO-i.: 2003/061

Korrosionsbeskyttelse

Metalaffedtning

I det følgende er beskrevet den gode praksis, som
parterne i Industriens Branchearbejdsmiljøråd ønsker ved valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse
inden for industriel overfladebehandling.

Angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved metalaffedtning
og håndtering af stoffer og materialer. Ved metalaffedtning forstås fjernelse af urenheder i form af
olie, fedt og belægninger samt metalpartikler fra
jern- og metaloverflader som f.eks. stål. Ergonomiske forhold berøres ikke i vejledningen.

Udgivet: Oktober 2002
Best.nr. CO-i.: 2002/100

Udgivet: August 2002
Best.nr. CO-i.: 2002/084

Køle-smøremidler

Slam på affaldsforbrændingsanlæg

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker skal være til stede
på virksomhederne ved arbejde med og ved valg af
køle-smøremidler.

Udgivet: August 2002
Best.nr. CO-i.: 2002/081
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Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis parterne ønsker skal være til stede ved
indretning, drift, vedligeholdelse samt ved havari
på anlæg med et modtage- og indfyringssystem til
slam.

Udgivet: Juni 2002
Best.nr. CO-i.: 2002/066

Kemi / Biologi
UV Vejledning
UV farver og -lakker kan indeholde stærkt allergi-fremkaldende stoffer. Denne vejledning beskriver
de væsentligste kendte problemer ved UV-produkter
og de nødvendige forholdsregler i forbindelse med
brugen af dem.
Kun på
bfa-i.dk

Hent materialet som PDF på www.bfa-i.dk

Indeklima
Nyt ventilationsanlæg?
En pjece, der giver forslag til, hvordan I griber arbejdet an, hvis I står over for at skulle installere et nyt
ventilationssystem eller ændre et gammelt. Pjecen
giver også ideer til de krav, I skal stille til leveranKun på
døren af ventilationsanlægget.
bfa-i.dk

Hent materialet som PDF på www.bfa-i.dk

Procesventilation – Behov,
omfang og effektivitet af
procesventilation

Procesventilation
Behov, omfang og effektivitet af procesventilation

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vejledningen beskriver forhold der skal iagttages
ved etablering og vedligehold af procesventilation.
Endvidere beskrives forskellige former for procesventilation. Vejledningen indeholder også tjekskemaer til brug ved vedligehold.
Udgivet: Januar 2015
Best.nr. CO-i: 2015/007

Har du set lyset? - når det
gælder lyskilder
For at intensivere det forebyggende arbejde med
at forbedre belysningsforholdene i autobranchens
virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning
om belysning i autoværksteder.

Udgivet: Marts 2007
Best.nr. CO-i.: 2007/038
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Psykisk arbejdsmiljø
Fokus på sygefravær

Forebyg og håndtér sygefravær

Pjecen er henvendt til AMO og indeholder viden,
redskaber og tips til at styrke arbejdsmiljøindsatsen
ved at sætte fokus på sygefravær.

Tips og inspiration til ledere med personaleansvar.

Udgivet: Januar 2021
Best.nr. CO-i: 2021/002

Udgivet: Januar 2017
Best.nr. CO-i: 2017/002

Trivsel ved distancearbejde

Social kapital

Vejledning til distanceledere og distancemedarbejdere.

Værdien af samarbejdsrelationer

Pjecen indeholder råd og værktøjer som kan være
med til – gennem samarbejde – at skabe en arbejdsplads med godt arbejdsmiljø, høj trivsel og lavt
sygefravær.

NY

Pjecen beskriver havd ”Social kapital” er for en
størrelse. Hvordan man måler den sociale kapital
og hvordan man udvikler, forbedrer og fastholder
fokus på arbejdet med den sociale kapital.

Gennem interviews med både ledere og medarbejdere gives en kort beskrivelse af, hvorledes distancearbejde praktiseres samt råd om, hvad lederen
og medarbejderen kan gøre for at sikre at medarbejderen trives samtidig med at det aftalte arbejde
udføres tilfredsstillende.

Forandrings GPS
Naviger sikkert gennem forandringer på arbejdspladsen

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Udgivet: November 2016
Best.nr. CO-i: 2016/083

Udgivet: Juni 2016
Best.nr. CO-i: 2016/057

Forandrings GPS

Den gode omsorgssamtale

Naviger sikkert gennem forandringer på arbejdspladsen

Tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter
din kollega

Pjecen er et hjælpeværktøj, bygget op om fire elementer som kan lede arbejdspladsen gennem
forandringer: Vær på forkant – Inddrag medarbejdere – Støtte og kompetencer - Kommunikation

Denne pjece handler om at anvende samtaler til at
fastholde medarbejdere og til at drage og vise omsorg. Pjecen indeholder tips og gode råd til, hvordan
du som tillidsvalgt eller arbejdsmiljørepræsentant
kan støtte dine kolleger i dialogen med ledelsen,
når der er noget på spil.

Udgivet: Februar 2016
Best.nr. CO-i: 2016/039

Udgivet: Januar 2016
Best.nr. CO-i: 2016/005

Vær forberedt til omsorgssamtalen med din leder

En god arbejdsdag
Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

I dette værktøj finder I gode råd og redskaber, som I
kan bruge til at få styr på jeres psykiske arbejdsmiljø. Vi kalder det også »trivsel på arbejdspladsen«, og
det handler om, hvordan vi skaber en god stemning
på arbejdspladsen samt undgår stress og jag.

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Tips og råd
En omsorgssamtale handler, som navnet siger, om
omsorg. I denne lommebog får du gode råd og konkrete tips til, hvad du kan gøre for at få det bedste
ud af samtalen med din leder.

Udgivet: Januar 2016
Best.nr. CO-i: 2016/006

Stress og stresshåndtering
– en værktøjskasse

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Stress og stresshåndtering – en
værktøjskasse
Værktøjskassen beskriver hvad stress er og hvordan
det defineres. Der er i værktøjskassen gode råd til
hvordan det kan forebygges/håndteres på arbejdspladsen, af ledelsen, kollegaer og den enkelte.
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En god arbejdsdag

Udgivet: Januar 2015
Best.nr. CO-i.: 2015/016

Konflikthåndtering på arbejdspladsen
En værktøjskasse om konflikthåndtering

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Konflikthåndtering på
arbejdspladsen – En værktøjskasse om konflikthåndtering

Der er i materialet eksempler i form af casehistorie
om stress.

Værktøjskassen indeholder beskrivelse af en konflikt er, hvordan den opstår og hvordan en typisk
konflikt forløber. Endvidere er der gode råd og idéer
til hvordan man kan arbejde med konflikthåndtering på arbejdspladsen.

Udgivet: Januar 2015
Best.nr. CO-i: 2015/014

Udgivet: Januar 2015
Best.nr. CO-i: 2015/013

Psykisk arbejdsmiljø
Vær ikke en kylling.
En håndbog for ildsjæle

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling. En håndbog
for ledere

Håndbogen beskriver kort metoder på hvordan
man som engageret medarbejder håndtere situationer hvor trivslen på arbejdspladsen trues.

Håndbogen giver nogle gode råd om hvordan man
bliver en værdsættende leder og medvirker til at
trivslen på arbejdspladsen forbedres.

Udgivet: Januar 2015
Best.nr. CO-i.: 2015/010

Udgivet: Januar 2015
Best.nr. CO-i.: 2015/009

Når samtaler er svære –
inspiration til ledere om gode
omsorgssamtaler

Psykisk arbejdsmiljø

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vejledningen beskriver hvilke forhold der kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø, samt hvad der er
årsag til at nogen reagerer anderledes end andre i
samme situation. Der er også bud på hvordan der
kan laves tiltag for at mindske negative effekter,
samt hvordan man kan få kortlagt det psykiske
arbejdsmiljø i virksomheden.

Pjecen handler om at anvende samtaler til at fastholde medarbejdere og til at drage og vise omsorg.
Formålet med pjecen er at give ledere med personaleansvar anvendelig viden og inspiration til at
samtale med medarbejdere – især når det handler
om svære situationer.

Udgivet: Marts 2014
Best.nr. CO-i: 2014/037

Udgivet: November 2014
Best.nr. CO-i: 2014/083

101942 Drikkevarebranchen2.qxd:Layout 1

Tal om trivsel
Pjecen indeholder en række anbefalinger om hvordan man kan bruge trivselssamtaler, til at forebygge mistrivsel og, skabe motivation. Anbefalingerne
er baseret på interviews med ledere og medarbejdere på udvalgte virksomheder, samt forskningsresultater.

Tal om
Trivsel
genvej Til Trivsel
og moTivaTion

17/01/11
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Psykisk Arbejdsmiljø i
drikkevarebranchen
Beskriver forhold der kan have betydning for det
psykiske arbejdsmiljø, samt angiver metoder til
at forebygge / håndtere sådanne forhold. Primært
rettet mod drikkevarebranchen, såvel produktion
som distribution, men kan også anvendes i andre
branchers virksomheder.

Udgivet: Juli 2012
Best. nr. CO-i: 2012/057

Udgivet: Januar 2011
Best.nr. CO-i: 2011/013

Jobusikkerhed på arbejdspladsen
– En værktøjskasse om
jobusikkerhed

Grænseløst arbejde i IKTsektoren

Værktøjskassen indeholder redskaber der kan
anvendes ved forandringer eller andet der skaber
usikkerhed om jobbet, således et godt psykisk arbejdsmiljø kan opretholdes.

Grænseløst arbejde bliver stadig mere udbredt. Det
giver medarbejderne større frihed til at kombinere
arbejde og familieliv, så det passer netop til deres
hverdag. Men det er vigtigt at sætte grænser for det
grænseløse arbejde, hvis de negative konsekvenser
ikke skal overskygge de positive muligheder.

Udgivet: Januar 2010
Best.nr. CO-i: 2010/006

Udgivet: Oktober 2007
Best.nr. CO-i.: 2007/113

Alenearbejde

Antimobbe håndbog

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker skal være til stede
ved alenearbejde på kraftvarme- og varmeværker.
Vejledningen sætter fokus på arbejdsopgaver, der
sammen med alenearbejde kan indebære en helbredsrisiko.

Håndbogen beskriver hvad mobning er, samt de
forskellige roller der er ved mobning, og kommer
med forslag til hvordan man forebygger og håndterer mobning på arbejdspladsen.

Udgivet: Juni 2006
Best.nr. CO-i.: 2006/065

Udgivet: 2006
Hent materialet som PDF på www.bfa-i.dk

Målgruppen er både medarbejdere, ledere og arbejdsmiljøorganisationen.

Psykisk arbejdsmiljø
Vejledning om psykisk arbejdsmiljø
i drikkevarebranchen

Kun på
bfa-i.dk
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Psykisk arbejdsmiljø
Styr på det?
Fortællinger fra grafiske arbejdspladser, som kan
give inspiration til arbejdet med at få styr på det
psykiske arbejdsmiljø.

Kun på
bfa-i.dk

Hent materialet som PDF på www.bfa-i.dk
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Støj
Elektromagnetiske felter

NY

Støj – Kom godt i gang

Mange af de aktiviteter, der finder sted på en virksomhed kan forårsage elektromagnetiske felter,
f.eks. elektrisk udstyr, kommunikationsudstyr,
svejsning og støbning. De fleste elektromagnetiske
felter er uproblematiske, når brugervejledningen
følges. Vejledningen beskriver de hensyn som arbejdsmiljøorganisationen skal tage højde for ved
risikovurdering af de elektromagnetiske felter, når
der f.eks. skal udarbejdes APV.

Vejledningen indeholder idéer, redskaber og værktøjer til at arbejde med støjbekæmpelse, uanset om
det er første gang eller om der er tale om revision
af tidligere tiltag. Der er forslag til procesforløb ved
kortlægning af støj i virksomheden. Der er tre tjeklister som kan bruges ved indkøb af maskiner samt
byggeri og nyindretning.

Udgivet: Januar 2021
Best.nr. CO-i: 2021/006

Udgivet: Januar 2021
Best.nr. CO-i: 2021/003

Høreværn

Maskinindkøb støj

Vejledningen beskriver gældende regler om brug af
høreværn, samt hvordan man vælger de rette høreværn i forhold til mærkning og godkendelser.
De forskellige typer af høreværn beskrives nærmere, lige som brugen heraf i forhold til støjbelastningen

NY

Den mest effektive og billigste måde at støjdæmpe
på er at købe støjdæmpede maskiner, således at
det er leverandøren, der foretager støjdæmpningen
og ikke virksomheden. Vejledningen beskriver,
hvordan man anvender de oplysninger, som leverandøren skal give ved indkøb og hjælper med at
formulere krav til leverandøren.

Udgivet: Januar 2017
Best.nr. CO-i: 2017/004

Udgivet: Oktober 2016
Best.nr. CO-i: 2016/080

Støj

Akustik

Vejledningen giver grundlæggende viden om støj,
støjdæmpning i praksis, forebyggelse af støjproblemer og inddragelse af medarbejdere samt ekstern
ekspertise.

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker for akustik i lokaler i
fødevareindustrien.

Kun på
bfa-i.dk
Udgivet: Januar 2015
Best. nr. CO-i: 2015/002

Udgivet: Juli 2004
Best.nr. CO-i.: 2004/073

Støj i fødevareindustrien
Kataloget indeholder forslag der kan tjene som
inspiration til hvordan det vil være muligt at løse
nogle af de væsentlige støjproblemer i fødevarebranchen.

Udgivet: Juli 2004
Best.nr. CO-i.: 2004/072
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Ulykker

NY

Sikre maskiner – Ældre maskiner
i moderne industri

Bremseprøvestande

Bremseprøvestande
Vejledningen beskriver hvilke risici der er forbundet
med arbejde ved bremseprøvestande – samt forslag
til hvordan disse kan undgås eller mindskes.

Arbejdsmiljø i industrien

Arbejd med sikkerhed på ældre maskiner, så de
opdateres til nutidigt sikkerhedsniveau.
Her med eksempler og krav til dokumentation,
brugsanvisning, risikovurdering etc.

Udgivet: Januar 2021
Best.nr. CO-i: 2021/004

Revisionsgrave

Arbejdsmiljø i industrien

Udgivet: Februar 2020
Best.nr. CO-i: 2020/007

Revisionsgrave

Arbejde med dæk og fælge

Vejledningen er et praktisk værktøj for
autoværksteders arbejde med at forebygge skader.
Den kan anvendes ved planlægning af arbejdet i
revisionsgrave (reparations- og smøregrave) for alle
former for køretøjer.

Vejledningen beskriver hvilke forhold der er
forbundet med risici når der arbejdes med dæk og
fælge, samt gode råd til hvordan disse risici kan
mindskes eller helt undgås. Der er også tjeklister til
hjælp med arbejdet.

Arbejdsmiljø i industrien

Udgivet: Februar 2020
Best.nr. CO-i: 2020/006

Udgivet: Februar 2020
Best.nr. CO-i: 2020/005

ATEX

Sikker krankørsel

Vejledningen beskriver hvad der forstås ved
ATEX, hvilke regler der gælder, hvordan man
afklarer om man er omfattet af reglerne og
hvad man skal gøre, hvis man som virksomhed
er omfattet. Der er tjeklister til at understøtte
arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Vejledningen beskriver regler og definitioner for, og
om, brug af forskellige typer af kraner.

Udgivet: Januar 2020
Best.nr. CO-i: 2020/004

Udgivet: Januar 2020
Best.nr. CO-i: 2020/003

Der er beskrivelse af risici ved arbejde med kraner.
Der er gode råd til arbejdsmiljøorganisationen om
deres rolle i forhold til sikkert arbejde med kraner,
samt værktøjer mm., der kan arbejdes med for at
komme i gang.

Intern Færdsel

Lovpligtige eftersyn
Maskiner værktøjer og tekniske hjælpemidler

Vejledningen giver gode råd om procesforløbet
omkring organiseringen af den interne færdsel
på virksomheder. Derudover giver den gode råd
og værktøjer, som kan bruges, når man på sikker
vis skal organisere den kørende og gående trafik
virksomheder.

Arbejdsmiljø i industrien

Udgivet: 2019
Best.nr. CO-i: 2019/002

Sikker brug af knive

Elevatorer m.v. - del 2

Vejledningen anviser forskellige måder at undgå
skæreskader ved brug af knive gennem forslag til
instruktion, valg af knive eller andre værktøjer.
Dansk Industri
www.di.dk
Tlf. 3377 3377

CO-industri
www.co-industri.dk
Tlf. 3363 8000

Indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v.,
der ikke er CE-mærket

Arbejdsmiljø i industrien

bfa-i.dk

Lederne
www.lederne.dk
Tlf. 3283 3283

bfa-i.dk

Udgivet: 2019
Best.nr. CO-i: 2019/004

Lovpligtige eftersyn af maskiner
og værktøjer
Gennemgår de lovpligtige krav om eftersyn af
maskiner og værktøjer fra Arbejdsmiljøloven.
Desuden beskrives krav, der stammer fra
sikkerhedsstyrelsens og beredskabsstyrelsens
regler. Metoder og skemaer til at håndtere
opgaverne findes også i vejledningen.

Udgivet: November 2019
Best.nr. CO-i: 2019/053
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Arbejde med dæk og fælge

Elevatorer m.v. – del 2
Vejledningen omhandler indretningskrav til
eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CEmærket. Der er taget afsæt i Arbejdstilsynets
bekendtgørelse 459/2016, med henblik på at
præcisere kravene, samt angive metode til at
efterleve disse.

DEL 2

Udgivet: Maj 2018
Best.nr. CO-i: 2018/035

Ulykker
Anhugning – Forholdsregler og
sikkerhed

Elevatorer m.v.
En præcisering af Arbejdstilsynets bekendtgørelser
460/2016 og 461/2016 om krav til henholdsvis adgangsveje og anvendelse af elevatorer, rulletrapper
og -fortove.

Beskriver korrekt brug og eftersyn af løfteudstyr.
Kommunikation mellem anhugger og kranfører.
Ligeledes beskrives hvordan korrekt anhugning
skal ske, samt hvilke forholdsregler der skal iagttages for at mindske ulykkesrisikoen.

Udgivet: Januar 2018
Best.nr. CO-i: 2018/003

Udgivet: Oktober 2017
Best.nr. CO-i: 2017/065

Sikker brug af transportable
stiger

Sikkerhed ved service og
reparation

Vejledningen beskriver hvornår og hvordan man
anvender stiger til at udføre arbejdet, så loven overholdes. Endvidere beskriver vejledningen forhold
ved indkøb og vedligehold af stiger.

Lockout Tagout (LOTO). Denne vejledning beskriver
hvilke tiltag, der kan gøres for at forebygge ulykker
ved service og reparation af maskiner og produktionsudstyr gennem at stille krav til sikkerhedsforanstaltninger hos producent, sikre at procedurer
og instruktioner er kendte og gives videre, samt
kontrol af at sikkerheden virker.

Der er lavet plakat, med ti gode råd, til opsætning
på arbejdspladsen, som følger med vejledningen.
Udgivet: Februar 2017
Best.nr. CO-i: 2017/005

Udgivet: Januar 2017
Best.nr. CO-i: 2017/003

Sikkerhedskassen

Ulykkesforebyggelse

Redskaber til at skabe bedre sikkerhed på arbejdspladsen. Pjecen indeholder to typer redskaber; Aktiviteter når der skal arbejdes med holdninger, roller
og forståelse af sikkerhed, samt til at identificere og
løse problemer. Aktiviteterne bruges til at arbejde
med sikkerhedskulturen. Værktøjer, som anvendes
når der skal måles og vurderes, hvordan arbejdsmiljøet har det. Så der kan udpeges indsatsområder
og løses problemer.

Vejledning om ulykkesforebyggelse og den årlige
arbejdsmiljødrøftelse.

Udgivet: Oktober 2016
Best.nr. CO-i: 2016/076

Udgivet: Juni 2016
Best.nr. CO-i: 2016/058

Vejledningen beskriver, hvordan ulykkesforebyggelse behandles på den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
Endvidere hvordan der kan udarbejdes statistikker
og opgørelser på grundlag af simple registreringer,
og hvordan resultaterne gøres brugbare.

El- og Hybridbiler
Vejledningen angiver det sikkerhedsniveau og den
gode praksis, som parterne ønsker skal være til
stede i forbindelse med reparation og vedligehold af
El- og Hybridbiler.

El- og hybridbiler
Sikkerhed ved reparation og vedligehold

Robotterne er for alvor på vej ind i danske virksomheder, hvor de fjerner meget ensidigt gentaget
arbejde og mange tunge løft. Desværre har robotter
også været involveret i flere alvorlige ulykker og
mange nær-ved-ulykker. Denne vejledning har til
formål at hjælpe virksomheder, der bruger eller
skal i gang med at bruge robotter, til at reducere
risikoen for ulykker med eksisterende og kommende robotter.

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Målgruppen for vejledningen er mekanikere og
arbejdsmiljøorganisationen i bilbranchens virksomheder.

Udgivet: Januar 2016
Best.nr. CO-i: 2016/002

Målet med vejledningen er, at virksomheder og
især arbejdsmiljøorganisationen, kan se, hvad man
kan forvente af en CE-mærket maskine, og hvilke
opgaver I selv har, når I skal tage en ny CE-mærket
maskine i brug, samt når I selv bygger maskiner
eller bygger om/bygger sammen.
Udgivet: Januar 2016
Best.nr. CO-i: 2016/004

Robotter
?????????

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Udgivet: Januar 2016
Best.nr. CO-i: 2016/003

CE mærkede maskiner
Indkøb, ibrugtagning og ombygning af CE mærkede
maskiner

Robotter

CE-mærkede maskiner

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

5S
I denne vejledning finder du en grundig gennemgang af en simpel metode til at få orden og ryddelighed på jeres virksomhed – den kaldes 5S, og
handler kort og godt om hvordan I får ryddet op,
sat jeres værktøjer og arbejde i system og hvordan
I fortsætter med at lave løbende forbedringer af
arbejdspladsen.

5S
Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Udgivet: Januar 2015
Best.nr. CO-i.: 2015/011
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Ulykker
Risikovurdering
Vejledning om metoder til risikovurdering

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Mindre nedbrud
Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud
i produktionen

Risikovurdering

Personlige værnemidler

Vejledningen beskriver en række metoder som hver
for sig kan anvendes til at vurdere den risiko som
måtte være ved udførelsen af en arbejdsopgave,
samt forslag til hvordan disse risici nedbringes til
et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau – eller helt
fjernes.

Beskrivelse af hvornår forskellige personlige værnemidler skal anvendes, hvad der skal huskes i
forbindelse med anskaffelses, anvendelse, opbevaring, vedligehold og udskiftning.

Udgivet: Marts 2015
Best.nr. CO-i: 2015/034

Udgivet: December 2013
Best. nr. CO-i: 2014/003

Mindre nedbrud i produktionen

Procesanlæg i ben- og fiskemel/
fiskeolieindustrien

Denne vejledning omhandler primært nedbrud i
mindre elektriske og elektromekaniske installationer, der kan udbedres af personer uden el-teknisk
faguddannelse. Vejledningen indeholder en række
skemaer som kan hjælpe med at tilrettelægge dette
arbejde.

Ben- og
fiskemelsindustrien
Vejledning om sikkerhed på procesanlæg

Kun på
bfa-i.dk
Udgivet: Marts 2012
Best. nr. CO-i: 2012/031

CO-industri
Vester Søgade 122, 1790 København V.
Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk
www.co-industri.dk

Ben- og fi
fis
skemel

DI
H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V.
Tlf.: 3377 3377 - E-mail: di@di.dk
www.di.dk

Vejledning om
ben- og fi
fis
skemel/fi
fis
skeolieindustrien

Lederne
Vermlandsgade 65, 2300 København S.
Tlf.: 3283 3283 - E-mail: lh@lederne.dk
www.lederne.dk

Ben- og fiskemel/
fiskeolieindustrien

Udgivet: Februar 2012
CO-i nr: 2012/013

CO-industri
Vester Søgade 122, 1790 København V.
Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk
www.co-industri.dk
DI
H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V.
Tlf.: 3377 3377 - E-mail: di@di.dk
www.di.dk
Lederne
Vermlandsgade 65, 2300 København S.
Tlf.: 3283 3283 - E-mail: lh@lederne.dk
www.lederne.dk

Vejledningen beskriver hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal iagttages ved; arbejde med stoffer
og materialer, støj, vibrationer, maskinsikkerhed,
værnemidler, psykisk arbejdsmiljø og intern transport mv. samt velfærdsforanstaltninger.

Branchearbejdsmiljøråd
777
havn V
@ibar.dk
k

Beskriver køb, installation, drift, afgrænsning, vedligehold og reparation af maskiner og procesanlæg
i ben- og fiskemelsindustrien. Der gælder forskellige regelsæt for anlæg afhængigt af, hvor gamle
de er, og vejledningen beskriver gældende regler og
forskelle på regler fra anlæg til anlæg.

Råstofudvinding
Vejledning om råstofudvinding og behandling
Sten, ler og grus

Råstofudvinding
Vejledningen beskriver forhold omkring hvilke
sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes ved;
afrømning, gravearbejde, sprængning, vådgravning, maskinsikkerhed, støj, vibrationer, støv, ergonomi og psykisk arbejdsmiljø mv. samt tjekliste
til APV.

Industriens Branchearbejdsmiljøråd
Postboks 7777
1790 København V
E-mail: ibar@ibar.dk
www.ibar.dk

606628 Fiskeindustri:Layout 1
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Udgivet: December 2010
Best.nr. CO-i: 2011/002

Udgivet: December 2010
Best.nr. CO-i: 2011/003

Fiskeindustri – vejledning om
arbejdsmiljø i fiskeindustrien

Reparation af maskiner til
plastforarbejdning – vejledning
for reparatører

Side 1

Fiskeindustri
Vejledning om arbejdsmiljø i fiskeindustrien

Vejledningen sætter fokus på de fremherskende arbejdsmiljøforhold i fiskeindustrien ved at beskrive
mulige problemer, årsager og løsninger.

Udgivet: September 2010
Best.nr. CO-i: 2010/074

Udgivet: September 2009
Best.nr. CO-i: 2009/089

Reparation af maskiner til
plastforarbejdning – vejledning
for arbejdsledere

Reparation, Service, Vedligehold

Vejledningen beskriver de forhold en arbejdsleder
skal iagttage når der planlægges og instrueres i
forbindelse med reparation af plastforarbejdningsmaskiner.

Udgivet: September 2009
Best.nr. CO-i: 2009/088
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Vejledningen beskriver hvordan man som reparatør
beskytter sig mod påvirkninger fra ophedet plast,
samt hvilke risici der er ved forskellige typer plast.
Tjekliste til planlægning.

Vejledningen beskriver kort forhold som skal iagttages i forbindelse med reparations-, service-, og
vedligeholdsarbejde ude og hjemme. Tjeklister.

Udgivet: Januar 2009
Best.nr. CO-i: 2009/020

Ulykker
Fyrværkeri

Betonelementindustrien

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som partnerne ønsker skal være til stede
ved fremstilling, montering og afskydning af fyrværkeri. Vejledningen her omfatter ikke salg, opbevaring og håndtering af fyrværkeri i detailledet.

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved
indkøb af maskiner til betonelementindustrien.
Vejledningen indeholder eksempler på dæmpning
af støj og vibrationer og gennemgår de nye bekendtgørelser, som er trådt i kraft i 2005 om vibrationer og i 2006 om støj.

- Denne vejledning erstatter den gamle fra 1999.

Udgivet: August 2008
Best.nr. CO-i.: 2008/081

Udgivet: Januar 2007
Best.nr. CO-i.: 2007/029

Ulykker - Fra UPS til OBS

Mobiltelefoni

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker virksomhederne kan benytte i forbindelse med en indsats mod forebyggelse af ulykker.

Målgruppen er arbejdsgivere samt deres ansatte
og sikkerhedsrepræsentanter, der udfører arbejde
i nærheden af sendeantenner. Som eksempler kan
nævnes kølemontører, tagdækkere, skorstensfejere,
elevatormontører m.v.

Kun på
bfa-i.dk
Udgivet: August 2006
Best.nr. CO-i.: 2006/083

Udgivet: Juli 2006
Best.nr. CO-i.: 2006/078

Forebyggelse af ulykker Tekstilbranchen

Ulykkesforebyggelse gennem
ændring af holdninger og adfærd

Brancheudvalget for Textil og Beklædning, ønsker
med denne vejledning at sætte fokus på forebyggelse af ulykker i branchen. Baggrunden er, at der
i perioden fra 1993 til 2003 kunne iagttages en stigende ulykkesincidens inden for branchegruppe 19,
tekstil, beklædning og læder.

Dette idékatalog er primært målrettet procesindustrielle virksomheder, men også andre typer virksomheder kan benytte de gode idéer til påvirkning
af holdninger og adfærd hos ledelse og medarbejdere, når det handler om at forebygge ulykker.

Udgivet: April 2006
Best.nr. CO-i.: 2006/039

Udgivet: Februar 2006
Best.nr. CO-i.: 2006/025

Strømforsyning ved arbejde i
snævre rum

Stilladser på skibsværfter vejledning

Denne vejledning angiver det niveau og den praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være
til stede, og indeholder bl.a. punkter om: Instruktion og uddannesle, Sikkerhedsforanstaltninger
generelt, Særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Her angives det niveau og den gode praksis, som
arbejdsmarkedets parter ønsker skal være tilstede,
når der anvendes stilladser på skibsværfter. Vejledningen er udarbejdet med baggrund i regler for og
løsninger på opgaver, der forekommer ved forskellige former for stilladsarbejde på skibsværfter.

Udgivet: December 2005
Best.nr. CO-i.: 2005/123

Udgivet: September 2005
Best.nr. CO-i.: 2005/098

Statisk elektricitet

Elektronikindustri

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker skal være til stede
ved arbejde, hvor der kan opstå statisk elektricitet.
Vejledningen tager udgangspunkt i plastindustriens
forhold. De angivne forholdsregler og løsninger kan
dog i vid udstrækning anvendes i alle brancher.

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved
elektronikarbejdspladser. En række virksomheder
har bidraget med gode løsninger og med inspiration til vejledningen.

Udgivet: Juni 2005
Best.nr. CO-i.: 2005/065

Udgivet: Februar 2005
Best.nr. CO-i.: 2005/041

Ulykkesforebyggelse gennem
ændring af holdninger og adfærd
-Et idékatalog til procesindustrien

Kun på
bfa-i.dk
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Ulykker
Støberier

Antenner

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved
arbejde på støberier. Vejledningen skal ses i sammenhæng med informations- og undervisningsmateriale om støberier og i sammenhæng med
generelle vejledninger.

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved
arbejde i antenner og på antennemaster.

Udgivet: Oktober 2004
Best.nr. CO-i.: 2004/103

Udgivet: Oktober 2004
Best.nr. CO-i.: 2004/102

Master

Arbejdsulykker

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved
arbejde på forsyningsmaster til elektricitet.

Selvom der sker en del ulykker i Danmark, så sker
det heldigvis sjældent for den enkelte virksomhed.
En jern- og metalvirksomhed med 20 - 30 ansatte
kan statistisk set forvente en ulykke hvert 3. år. Og
3-4 gange om året kan man forvente en ”nærved
ulykke”.

Udgivet: November 2003
Best.nr. CO-i.: 2003/139

Udgivet: Januar 2004
Best.nr. CO-i.: 2004/012

Airbags og selestrammere

Drikkevarebranchen

Vejledningen beskriver hvilke risici der er i forbindelse med arbejde med airbags og selestrammere
med pyroteknisk ladning, og hvordan disse kan
imødegås.

Katalog om sikkerhed, ergonomi, indeklima, støj,
kemi og psykisk arbejdsmiljø.
Kataloget findes som PDF på www.bfa-i.dk

Kun på
bfa-i.dk
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Udgivet: Februar 2003
Best.nr. CO-i.: 2003/043

Udgivet: Maj 2004
Hent materialet som PDF på www.bfa-i.dk

Robotrensning af støbegods

Vinkelslibere

Pjecen er en sammenfatning af to rapporter, og
beskriver forskellige metoder til at bruge robotter
til rensning af støbegods. Økonomi i disse processer
beskrives også.

Denne vejledning angiver det niveau og den gode
praksis, parterne ønsker skal være til stede på
virksomheder ved arbejde med vinkelslibere eller
lignende tekniske hjælpemidler. Ved vinkelslibere
forstås håndholdte, hurtigt roterende maskiner,
som anvendes som slibemaskine eller som skæremaskine.

Udgivet: Marts 2004
Best.nr. CO-i.: 2003/032

Udgivet: December 2008
Best.nr. CO-i.: 2002/085

Ulykker

Alt materiale
kan hentes på bfa-i.dk
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Unge / Nyansatte
Vikarer
Pjecen beskriver i form af tjeklister, hvad man som
vikar, vikarbureau og brugervirksomhed skal være
opmærksom på, når det gælder arbejdsmiljø. Pjecen
består af tre tjeklister.

Introduktion, instruktion,
oplæring og tilsyn

Introduktion,
instruktion,
oplæring og tilsyn
Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres,
instrueres, oplæres i virksomheden.

Denne vejledning har til formål at hjælpe arbejdsmiljøorganisationen i arbejdet med at fastlægge
hensigtsmæssig introduktion og instruktion på
virksomheden.
Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

1

Børn og unge
Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien

Udgivet: Oktober 2019
Best.nr. CO-i: 2019/050

Udgivet: Januar 2012
Best.nr. CO-i.: 2012/005

Børn og unge

Temakort; Tryg og sikker jobstart

Vejledningen indeholder beskrivelse af hvilke forhold som skal tages i betragtning når børn og unge
beskæftiges i træ- og møbelindustrielle virksomheder, som elev/lærling eller fritidsjobber. (Kan også
med fordel anvendes af andre brancher)

Fik du instrueret
ham i hvordan
kranen virker?

En tryg og sikker jobstart

Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Fik du instrueret
ham i hvordan
kranen virker?

Til brug i forbindelse med folder af samme navn,
findes der 6 temakort med hvert sit motiv. På bagsiden er der gode råde som relaterer sig til forsidemotivet. Tænkt som inspiration til virksomheder
der ønsker at udforme politik om modtagelse og
oplæring af nye medarbejdere.

Udgivet: August 2012
Best. nr. CO-i: 2012/067

Udgivet: Januar 2012
Hent materialet som PDF på www.bfa-i.dk

Tryg og sikker jobstart

Instruktion, oplæring og tilsyn

Pjecen angiver hvilke forhold man skal have med
i overvejelserne når en ny medarbejder skal introduceres til sit job. En god rettesnor for såvel
kollegaer som ledelse. Forslag til intro-forløb findes
i folderen.

I denne vejledning finder I gode råd og værktøjer,
som I kan bruge når medarbejdere og kollegaer skal
instrueres og oplæres, samt når der skal føres tilsyn med at arbejdet udføres uden fare for sikkerhed
og sundhed.

Udgivet: Januar 2012
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En tryg og sikker jobstart

Kun på
bfa-i.dk

Introduktion til Støberibranchen.
Instruktion af nye medarbejdere
Mappen er tænkt som et hjælpemiddel når man
har ansat den nye medarbejder og skal introducere
vedkommende i forhold som er gældende ved arbejde i støberier.
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