Eftersyn af tekniske hjælpemidler
Normalt skal tekniske hjælpemidler efterses minimum hver 12. mdr. med mindre
leverandøren foreskriver andet.
Hjælpemidler fx bløde hjælpemidler er også et teknisk hjælpemiddel (et redskab, der
frembringer et arbejdsresultat).
Det skal efterses af en sagkyndig – man kan blive sagkyndig ved at fx leverandøren
underviser medarbejdere i, hvordan hjælpemidlet skal efterses.
(Det skal ikke være en særlig sagkyndig – det er kun ved 10 års eftersyn af kraner, hvor
dette er et krav)
Eftersyn af hjælpemidler foregår efter arbejdsmiljølovens regler, som er beskrevet i
Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler: nr. 1109 af 15. december
1992
§ 2. Ved tekniske hjælpemidler forstås i denne bekendtgørelse:
Maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden lignende
indretning, der
a) anvendes ved forarbejdningen af et produkt,
b) anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultat, herunder til transport og
opbevaring,...

Eftersyn og vedligeholdelse
§ 14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en
sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig
stand og i overensstemmelse med de i § 6 omhandlede krav. Herunder skal der
foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter
hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges,
medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77
i lov om arbejdsmiljø.
§ 14, stk. 3: Resultaterne af eftersynet af tekniske hjælpemidler.... skal
registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for
Arbejdstilsynet.
Normalt skal tekniske hjælpemidler efterses minimum hver 12. mdr. med mindre
leverandøren foreskriver andet.
Hjælpemidler fx bløde hjælpemidler er også et teknisk hjælpemiddel (et redskab, der
frembringer et arbejdsresultat).
Det skal efterses af en sagkyndig – man kan blive sagkyndig ved at fx leverandøren
underviser medarbejdere i, hvordan hjælpemidlet skal efterses.
(Det skal ikke være en særlig sagkyndig – det er kun ved 10 års eftersyn af kraner, hvor dette
er et krav).
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