Introduktion af nyansatte til arbejdsmiljø
Arbejdsplads (navn):
Nyansat (navn):
Forhold

Område

Generelle

- MED- og arbejdsmiljøorganisationen
- Medlemmer af
arbejdsmiljøgruppen
- Hvad gør jeg, hvis jeg har et
arbejdsmiljøproblem?
- ArbejdsPladsVurdering (APV)
- Trivselsundersøgelser og
Lederevaluering (TULE)
- Vold, trusler og chikane (VTC)
- ArbejdsMiljøSystemet (AMS)
- Kendskab til politikker med
relevans for arbejdsmiljøet (fx
personale, stress, mobning,
vold, rygning, misbrug,
graviditet, etc.)

Fysiske
forhold

-

Ergonomiske
forhold

-

Påklædning
Personlige
værnemidler

-

Planlagt
(dato,
ansvarlig

Gennemført
(dato,
ansvarlig)

Opfølgning
(dato,
ansvarlig)

Specielle forhold ved det
fysiske arbejdsmiljø, fx brug af
værnemidler
Lokaler, herunder nødudgange,
brandsikring og
brandberedskab
Forflytninger (sikre
introduktion af
forflytningsvejlederne)
Hvilke forflytninger udføres
alene, hvilke er vi to til?
Retningslinjer ift. Bariatriske
patienter
Arbejdsstillinger (muligheder
for regulering af senge, borde,
stole o.l.)
Arbejdsgange
Skærmarbejdspladser
Anvendelse af hjælpemidler og
deres vedligeholdelse
Normer og uskrevne regler
Arbejdsbeklædning
Personlige værnemidler
(hvornår anvendes de, hvordan
anvendes de, hvor er de
placeret, deres vedligeholdelse)
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Forhold
Kemiske og
Biologiske
forhold
(herunder
medicin
håndtering)

Område
-

Førstehjælpskasse
Værnemiddel-kasse
Placering af øjenskyllevæske
og nødbruser

Alene
arbejde

-

Hvilket arbejde må udføres
Hvilket arbejde må ikke
udføres
Særlige forhold ved alene
arbejde (hvordan tilkaldes
hjælp?)

Psykiske
forhold

-

Arbejdsbelastninger
og risikoforhold

-

-

Håndtering af arbejdsskader
Nærved-ulykker
Ulykkesforebyggelse
Stik- og skæreskader
Hvem anmelder og hvorfor?
Analyse af arbejdsulykker

-

Arbejdsulykker

Opfølgning
(dato,
ansvarlig)

Forebyggelse og håndtering af
stress
Indflydelse på arbejdets
tilrettelæggelse
Stor arbejdsmængde / stort
tidspres
Støtte fra kolleger og ledelse
Krisehjælp/omsorg for
personale, der har været udsat
for en belastende hændelse
Risiko for vold, trusler og
traumatiske hændelser
Helbredskontrol ved natarbejde
Psykologhjælp
Informere om særlige
risikofaktorer
Informere om forebyggelse af
særlige risikofaktorer
Hvordan og hvornår udføres en
risikovurdering?
Hvor kan jeg få hjælp?

-

Gennemført
(dato,
ansvarlig)

Sikkerhedsdatablad
Retningslinjer for cytostatika
Instruktion i brug af medicin,
rengøringsmidler,
desinfektionsmidler o.l.
Arbejdsrelaterede smitterisici
og forebyggende tiltag
Handsker
Beskyttelsesbriller
Maske
Affaldshåndtering

Førstehjælp

-

Planlagt
(dato,
ansvarlig
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