
Sikker adfærd kan være en del af virksomhedens kultur, hvor man passer på sig selv og hin-

anden, f.eks. ved at man holder orden, ikke fjerner sikkerhedsudstyr fra maskiner og følger

den instruktion, der er givet. 

Drøft med medarbejderne, hvordan I opnår en sikker adfærd, det kan f.eks. være på et per-

sonalemøde. Tag eventuelt udgangspunkt i de 10 gode råd. Er der noget, der kan gøres

bedre? Det er vigtigt, at der bliver skabt en fælles positiv holdning til at passe på sig selv og

hinanden.

Husk at værdier og holdninger starter hos ledelsen. Som arbejdsgiver eller leder kan du f.eks.

starte med at fortælle om egne oplevelser og ønsker/krav til den sikre adfærd. 

Det er vigtigt, at sikker adfærd i dagligdagen er en fælles opgave for ledelsen og medarbej-

dere og bygger på et godt samarbejde og konstruktiv dialog. 

Det handler om at forstå og handle, ikke om ansvar og skyld

Adfærdsændringer
Direkte ændringer af adfærden kan opnås ved hjælp af f.eks. følgende:

■ Modellering: F.eks.”Lad mig vise dig, hvordan du gør dette korrekt”

■ Spørge-fortælle-foreslå-bede om: F.eks. ”Lås venligst døren, før vi begynder at tælle 

kassen op”

■ Give positiv feedback for at udvise sikker adfærd. F.eks. anerkend at medarbejderen 

har ryddet op på lageret, så risikoen for at andre kunne falde eller snuble blev 

minimeret 

■ Etablering af et miljø, der gør det nemt at overholde sikkerhedsregler: F.eks. at bruge 

nøgle for at kunne betjene gaffelstablere, der løfter over 1 m., da det kræver certifikat

■ Synlige påmindelser: F.eks. skilte, ophængte opgavebeskrivelser, etiketter, osv. 

■ Inddragelse og informering af medarbejderne ved farlige situationer og arbejdsulykker. 

F.eks. hæng opslagene ”Lær af den farlige situation” eller ”Lær af ulykken” op

■ Hæng de 10 gode råd om sikker adfærd op relevante steder.

Sikker adfærd



til sikker adfærd i detailhandlen

1. Sørg for, at alle får en god instruktion og oplæring i, hvordan 
arbejdet udføres, hvordan maskiner og tekniske hjælpemidler virker 
m.m. Overhold den instruktion, der er givet.

2. Hold orden og ryd op på færdselsveje, lagerpladser og øvrige 
arbejdspladser.

3. Vedligehold gulve og belægninger så de så vidt muligt er jævne og 
uden huller. Markér evt. niveauforskelle.

4. Sørg for god belysning på færdselsveje og arbejdspladser.

5. Brug det rigtige værktøj eller tekniske hjælpemiddel til arbejds-
opgaven.

6. Brugsanvisninger og sikkerhedsforskrifter på maskiner, tekniske 
hjælpemidler, stoffer og materialer skal være tilgængelige.

7. Sørg for at sikkerhedsudstyr på maskiner, værktøjer og andre tek-
niske hjælpemidler er monteret og virker efter hensigten, og at der 
sker passende vedligeholdelse.

8. Vær opmærksom på din arbejdsteknik, når du løfter eller transpor-
terer varer, der f.eks. er tunge, svære at holde fast i, eller som kan 
forskubbe sig.

9. Undgå at løfte og bære tunge varer, når det kan lade sig gøre at 
bruge tekniske hjælpemidler.

10. Motivér hinanden til sikker adfærd og gør dit til at usikker adfærd 
ikke bliver accepteret.

10 gode råd


