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Supplerende arbejdsmiljøuddannelser                                                             
vedrørende støj og vibrationer 
 
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 

Støj og vibrationer 

40 Forebyggelse af 
støjeksponering 

Kurset indeholder følgende emner: 

 Støjskader 

 Akustik 

 Græseværdier 

 Forebyggelse 

 støjplan - overblik over de støjende arbejdsprocesser  

 Hvornår er den tilladte daglige støjbelastning overskredet 

1 dag 

41 Helkropsvibratio-
ner og hånd/arm 
vibrationer 

Kurset indeholder følgende emner: 

 Arbejdsskader  

 Grænseværdier 

 Kilder til helkropsvibrationer og hånd/armvibrationer 

 Forebyggelse 

½ - 1 dag 

42 Akustik og fore-
byggelse 

Kurset udbydes ikke pt. Der henvises til kursus nr. 40. 1 dag 

43 Arbejde i storrum Storrum, kontorlandskaber, New Office.  
 
De åbne kontorer har mange navne og mange forskellige udformninger. 
Mange er glade for muligheden for at arbejde sammen og dele viden mens 
mange andre føler sig generet af støj, forstyrrelse og det fælles indeklima. 
 
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 

 


