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Supplerende arbejdsmiljøuddannelser                                                             
inden for muskel og skeletområdet 
 
Ud over den obligatoriske uddannelse på 22 timer skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøud-
dannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO).  
 
Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt to dages supplerende uddannelse.  
 
Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren 
tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed. 
 
Formålet med den supplerende uddannelse skal være at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompe-
tencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.  

 
Disse kurser kan afholdes for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer på virksomheden. Virksomheden kan med 
fordel lade flere interesserede medarbejdere deltage herunder samarbejdsorganisationens medlemmer, da det kan få 
den nye viden og nye holdninger til at sprede sig hurtigere i virksomheden. Flere mindre virksomheder kan gå sammen 
om et kursus. Kurserne kan også tilbydes som åbne kurser. 
 

Nr. Emne Supplerende arbejdsmiljøuddannelser - Indhold Varigheden 
aftales 

                                                                      Muskel og skeletområdet – løft og arbejdsstillinger 

30 Indretning af den 
gode arbejdsplads 

Der indgår følgende emner i kurset:  

 Hvem skal samarbejde? 

 Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen 

 Variation i arbejdet 

 Arbejdsstillinger 

 Ensidigt gentaget arbejde 

 Fordel opgaverne 

 Bevæg dig mere 

 Det kan virksomheden gøre 

½ - 1 dag 

31 Indretning af den 
gode skærmar-
bejdsplads, her-
under gode be-
lysningsforhold 

Medarbejdere på typiske kontorarbejdspladser kan sidde op til 75 % af 
arbejdsdagen foran skærmen.  
Ved kurset behandles følgende temaer: 

 Hvem skal samarbejde 

 Hensigtsmæssig indretning af skærmarbejdspladsen 

 God belysning på skærmarbejdspladsen 

 Arbejdets tidsmæssige organisering 

 Det kan du gøre som medarbejder 

 Det kan virksomheden gøre 

½ - 1 dag 

32 Planlægning og 
ændring af ar-
bejdsmetoder 

Man kan i mange tilfælde undgå skader og nedslidning i bevægeapparatet, 
hvis arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt rigtigt. De nødvendige tekniske 
hjælpemidler skal være til stede på arbejdspladsen, der skal være plads og 
gangveje til at bruge dem, ligesom der skal være variation i de daglige ar-
bejdsopgaver.  
 
Hvis der skal gennemføres større ændringerne i arbejdsredskaber og ar-
bejdsmetoder forudsætter det god planlægning. Det forudsætter også 
gennemførelse af et forløb med medarbejderinddragelse, afprøvning af 
hjælpemidler, træning mv. 

1 – 2 dage 

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/pas_paa_din_krop/ergonomi_paa_din_arbejdsplads/kontorarbejde/variation/
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/pas_paa_din_krop/ergonomi_paa_din_arbejdsplads/kontorarbejde/arbejdsstillinger/
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/pas_paa_din_krop/ergonomi_paa_din_arbejdsplads/kontorarbejde/fordel_opgaver/
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/pas_paa_din_krop/ergonomi_paa_din_arbejdsplads/kontorarbejde/bevaeg_dig_mere/
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/pas_paa_din_krop/ergonomi_paa_din_arbejdsplads/kontorarbejde/det%20kan%20virksomheden%20g%C3%B8re/
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/pas_paa_din_krop/ergonomi_paa_din_arbejdsplads/kontorarbejde/det%20kan%20virksomheden%20g%C3%B8re/
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Ved kurset behandles følgende temaer: 

 Hvornår er der tale om en belastning? 

 Sådan bliver belastningen mindre - Arbejdsmiljøløsninger 

 Hvem skal deltage i forløbet med ændring af arbejdsmetoder? 

 Tidsplan  

 De 4 faser 

 Forberedelse 

 Opstart 

 Aktiviteter 

 Afslutning 

 Træning i nye arbejdsmetoder 

 Opfølgning 

33 Løft og bæring Undgå at løfte og bære mere end højst nødvendigt. Brug tekniske hjælpe-
midler i stedet. 
 
Der indgår følgende emner i kurset: 

 Vurdering af løft 

 Den samlede løftemængde  

 Forværrende faktorer.  

 Fysisk form og styrke  

 Når flere løfter sammen 

 Tekniske hjælpemidler til jeres konkrete arbejde  

½ - 1 dag 

34 Belastende ar-
bejdsstillinger 

Belastende arbejdsstillinger skal så vidt muligt undgås. Det kan bl.a. ske ved 
at tilrettelægge arbejdet anderledes og ved at bruge de rigtige tekniske 
hjælpemidler. 
 
Hvis de belastende arbejdsstillinger ikke kan undgås, skal der være god 
variation i arbejdet, så man kun arbejder i de uheldige arbejdsstillinger i 
korte perioder ad gangen.  
 
Der indgår følgende emner i kurset: 
Hvornår er der tale om belastning ved følgende arbejde: 

 Arbejde på knæ 

 Siddende arbejde  

 Stående arbejde 

 Kombinerede belastninger 

 Tekniske hjælpemidler til jeres konkrete arbejde 

½ - 1 dag 

35 Ensidigt bela-
stende arbejde 

Ensidigt belastende eller gentaget arbejde, hvor den samme bevægelse 
gentages mange gange eller en muskelgruppe belastes ensidigt, er særligt 
hårdt for kroppen. Sørg for variation i arbejdet. Nyere forskning viser desu-
den, at udvalgte opvarmnings- og udstrækningsøvelser kan mindske gener-
ne.  
 
Der indgår følgende emner i kurset: 

 Ensidigt gentaget arbejde, EGA  

 Ensidigt belastende arbejde  

 Hvornår er der tale om en belastning? 

 Arbejdspladsens indretning  

 Arbejdets organisering - planlæg arbejdet, så det belaster mindre 

 Tekniske hjælpemidler til jeres konkrete arbejde  

½ - 1 dag 

36 Skub og træk Skub og træk med kørende tekniske hjælpemidler bruges ofte i stedet for 
løft og bæring af tunge materialer. Det kan dog indebære risici for hel-
bredsskader og ulykker, hvis arbejdet foregår på ujævnt underlag, med 
dårligt udsyn eller med brug af dårligt vedligeholdt hjælpemiddel mm.  
 
Der indgår følgende emner i kurset: 

½ - 1 dag 
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 Kroppens reaktion på træk og skub af tunge byrder 

 Underlag.  

 Udsyn og pladsforhold 

 Byrdens vægt  

 Vedligehold af hjælpemiddel 

 Tekniske hjælpemidler til jeres konkrete arbejde 

37 Vurdering af ar-
bejdspladsens 
indretning i for-
bindelse med 
ændringer af 
virksomhedens 
indretning 

Der indgår følgende emner i kurset:  

 Hvem skal samarbejde? 

 Produktionssystem 

 Hvad siger loven? 

 Systematisk anvendelse af erfaring fra nuværende arbejdsplads 

 Hensigtsmæssig indretning af den nye arbejdsplads/indretning af eksi-
sterende arbejdsplads 

 Indretningsøvelser med plantegning i målestoksforhold 

 Planlægning af indkøb af udstyr 

 Metoder til medarbejderinvolvering og vurdering af arbejdsmiljø 

1 dag 

38 Vurdering af ar-
bejdspladsens 
indretning ved 
planlægning og 
projektering 

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Pligter for rådgiver og projekterende 

 Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver 

 Hvordan sikres god medarbejderinddragelse? 

 Hvordan sikres godt flow i arbejdet og god indretning af arbejdssted i 
de nye omgivelser? 

 Systematisk anvendelse af erfaring fra nuværende arbejdsplads 

 Hensigtsmæssig indretning af den nye arbejdsplads/indretning af eksi-
sterende arbejdsplads 

 Indretningsøvelser med plantegning i målestoksforhold 

 Planlægning af indkøb af udstyr 

 Samarbejde, koordinering - beslutninger 

1 dag 

39 Arbejde i storrum Storrum, kontorlandskaber, New Office 
De åbne kontorer har mange navne og mange forskellige udformninger. 
Mange er glade for muligheden for at arbejdet sammen og dele viden, 
mens mange andre føler sig generet af støj, forstyrrelse og det fælles inde-
klima. 
 
Kurset henvender sig til virksomheder, der skal ny indrette eller som arbej-
der i storrum, og indeholder følgende emner: 

 Videndeling og innovation  

 Storrumskultur  

 Indretning af hensigtsmæssige arbejdspladser 

 Teamarbejde 

 Forstyrrelse og akustik 

 Ledelse af processen 

 Samarbejde 

1 dag 

 

 

http://www.bar-ba.dk/bygherre-og-raadgivere/raadgiver-og-projekterende/
http://www.bar-ba.dk/bygherre-og-raadgivere/arbejdsmiljoekoordinatoren/

