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Autoriseret arbejdsmiljørådgivning
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø er autoriseret af Arbejdstilsynet til at rådgive i forbindelse med løsning af påbud indenfor alle arbejdsmiljøområder:

··
··
··
··
··

Det ergonomiske område
Det biologiske område
Det kemiske område
Det fysiske område
Det psykosociale område

Vi har stor erfaring med at rådgive virksomheder, der har fået påbud om
at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver og kan hjælpe jer i alle faser af
løsningen af et påbud. Vores konsulenter har mange års erfaring og en
stærk arbejdsmiljøviden, som danner et solidt fundament for de løsninger,
vi udarbejder i fællesskab.

Strategisk arbejdsmiljøarbejde
Vi har stor erfaring med rådgivning i forbindelse med virksomheders årlige
arbejdsmiljødrøftelser og bidrager med at udvikle og styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Udvikling af virksomhedens sikkerheds- og
forebyggelseskultur, indgår som en naturlig del af dette arbejde. Sammen
med jer udarbejder vi konkrete initiativer, som forbedrer arbejdsmiljøet,
skaber trivsel og forebygger arbejdsskader.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde
De årlige arbejdsmiljødrøftelser i MED- og arbejdsmiljøorganisationen
bidrager til systematisk og operationelt arbejdsmiljøarbejde. Vi har erfaring
med rådgivning inden for området. Blandt andet den gode APV-proces,
arbejdsmiljøgennemgange, risikovurdering, anmeldelse og opfølgning på
arbejdsskader samt ”Klar-parat til risikobaseret tilsyn”.

Arbejdsmiljørådgivning
Arbejdsmiljøvenlige indkøb: Brugervenlighed, Ergonomi, Fysisk
arbejdsmiljø, Kravsspecifikationer, Sikkerhed, Udbud
Bariatri (svær fedme): Byggeri, Forflytning, Hjælpemidler, Organisering,
Retningslinjer
Byggeri: Arbejdsmiljørigtig projektering, Designguides, Pladskrav, Indretning,
Inventar, Nybyggeri, Ombygning, Sikkerhedskoordinering på byggepladser
Ergonomi: Arbejdets organisering, Arbejdsstillinger, Forflytning og
kompetent mobilisering, Hjælpemidler og udstyr, Kontorarbejdspladsen,
Kørsel med vogne, Pladsforhold og indretning, Rengøring, Skærmbriller,
Tunge løft, Valg og brug af hjælpemidler og udstyr
Fysisk arbejdsmiljø: Akustik, Indeklima, Indretning, Lysforhold, Statisk
elektricitet, Støj, Ventilation
Helbred og sundhed: Ergonomisk vurdering ved arbejdsfastholdelse,
Førstehjælpeskurser, Helbredssamtaler ved natarbejde, Vejledning om
arbejdsglæde, nærvær og nedbringelse af sygefravær, Vejledning om
igangsætning af sundhedsfremmetiltag
Hygiejne: Affaldshåndtering, Arbejdstøj, Handsker, Hygiejne,
Hudbelastning, Smittericisi
Kemisk arbejdsmiljø: Arbejdspladsbrugsanvisninger, Biologiske agenser
og nanoteknologi, Håndtering af kemiske produkter, Kemidatabaser,
Produktlovgivning, Sikkerhedsrådgivning ved transport af farligt gods,
Sikkerhedsudstyr, Vejledning i værnemidler, isocyanat og medicinhåndtering
Kultur- og arbejdsmiljøarbejde: Roller i arbejdsmiljøindsatsen,
Helhedsorienteret forbedringskultur, Social kapital og relationel koordinering,
Trivsel, Systematisk voldsforebyggelse
Ulykkesforebyggelse: Anmeldelse af ulykker, Arbejdsmiljøgennemgange,
Forebyggelse af stik- og skæreskader, Introduktion af nyansatte,
Risikovurdering, Ulykkesanalyser
Undervisning: Arbejdsmiljøuddannelse, Den gode APV-proces,
Forflytningsvejlederuddannelse, Supplerende arbejdsmiljøuddannelser
efter jeres ønske, Undervisning i kontorergonomi

Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø er en afdeling under Koncern
HR i Region Midtjylland.
Vores 15 konsulenter har mange års erfaring med rådgivning,
vejledning og projektering indenfor alle arbejdsmiljøområder.
Gennem rådgivning og samarbejde bidrager vi til et sikkert og
sundt arbejdsmiljø.
Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor både den
enkelte, det kollegiale fællesskab, arbejdsmiljøorganisationen og
ledelsen spiller en rolle.
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø hjælper jer med at:
» Styrke handlekraften i arbejdsmiljøarbejdet
» Tænke arbejdsmiljøet ind i det daglige arbejde
» Understøtte kvalitet og sikkerhed
Kontakt os
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
Emil Møllers Gade 41 - 8700 Horsens
fysiskarbejdsmiljo@rm.dk
www.fa.rm.dk
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