
 

 
Arbejdspladsvurdering 

 
Vurderingsområde: Ejendomsservice 
 
 

1. Identifikation og kortlægning 
 

Hermed oversigt over arbejdsmiljøproblemer for ejendomsservice. 
  

Efter udsendelse og tilbagemelding på spørgsmål til samtlige medarbejdere vedrørende 
arbejdspladsvurderinger i ovennævnte vurderingsområde, er der konstateret følgende 

problemområder, som foreslås løst som nedenfor beskrevet: 
 

 
Problemområde Løsningsforslag 

Ergonomi 

Arbejdsstillinger/belastende arbejde: 

● Ubekvemme arbejdsstillinger 
● Ensidigt belastende arbejde 
● Tunge løft, træk og skub 

Alle kurser i ES indeholder emnet ”Ergonomi”, 
som bliver løbende opdateret med nyeste 
viden. 

I forbindelse med planlægningen af ruter og 
opgaver tager inspektører og tilsynsførende 
hensyn til både opgavernes beskaffenhed i 
forhold til problemområderne og til den enkelte 
medarbejders generelle belastning i de 
samlede opgaver over en længere periode 

Psykisk arbejdsmiljø 

Tidspres: 

● Tildelt tid og faktisk brugt tid balancerer 
ikke. Det kan gå ud over sikkerheden 

I Service Mobile er der mulighed for at se den 
tildelte tid samt den faktiske tid på den enkelte 
opgave. Stemmer de to tider ikke sammen, 
indgår leder i dialog med medarbejderen om 
dette. 

Det er vigtigt, at medarbejderne også løbende 
melder tilbage til lederne, såfremt der er 
ændringer i de faktiske forhold i forhold til det 
aftalte. 

Manglende information: 

● Ønsker information om procedurer ved 
brand, indbrud og lignende 

● Mangler instruktion til nye 
hjælpemidler, processer og metoder 

Intromodulet samt de øvrige modulkurser 
gennemgås løbende for at være up-to-date 
med de nyeste procedurer og materialer, 
ligesom der øges fokus på flugtplan mv, på 
Modul 1-kurset. 
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Der informeres via Service Mobile, når nye 
produkter introduceres 
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2. Beskrivelse og vurdering 
 

Se under punkt 1. 
 
 

3. Prioritering 
 
1. Planlagt tid på arbejde vises i Service Mobile. 
2. Gennemgang af alle kurser i ES med henblik på øget fokus på ”Ergonomi” 
3. Modul 1-kurset tilføjes punkt om procedurer ved brand, indbrud mv. 
 
 

4. Handlingsplan 
 

Se vedlagte bilag. 
 

 

5. Opfølgning på handlingsplan 
 
 

For at sikre at vedlagte handlingsplan gennemføres, og at opfølgning finder sted, 
vil nedennævnte retningslinjer skulle følges: 
 
▪ Status på gennemførelse fremlægges på aftalte møder i arbejdsmiljøgruppen. 
 
▪ Status for problemområderne tages til referat i den enkelte arbejdsmiljøgruppe. 

 
▪ Overholdes handlingsplanen ikke, vil daglig leder af arbejdsmiljøarbejdet (Lars Rubæk 

Kiil) rette henvendelse til den ansvarlige for det pågældende problemområde og 
tilsikre, at der kommer skred i løsningen. 

 
▪ Eventuelle nye arbejdspladsvurderinger vil blive taget op på de aftalte årlige møder 

med arbejdsmiljøudvalget. 
 
 
Kenneth Jensen 
Driftschef 
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Handlingsplan 
for 

Ejendomsservice 
 

Problemområde Løsning Forventet 
gennemførelsesdato Ansvarlig 

omi    

emme arbejdsstillinger ES-kurser gennemgås for øget 
fokus på ”Ergonomi” - evt. med 
øvelser 

Medio 2020 Kursusleder ES 
Kursusleder Teknik 

t belastende arbejde ES-kurser gennemgås for øget 
fokus på ”Ergonomi” - evt. med 
øvelser 

Medio 2020 Kursusleder ES 
Kursusleder Teknik 

øft, træk og skub ES-kurser gennemgås for øget 
fokus på ”Ergonomi” - evt. med 
øvelser 

Indkøb af hjælpemidler til 
”specialbiler”. 

Medio 2020 
 
 

Kontinuerligt 

Kursusleder ES 
Kursusleder Teknik 
 

Drifftschef ES 
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Handlingsplan for 
Ejendomsservice 

 

Problemområde Løsning Forventet 
gennemførelsesdato Ansvarlig 

k arbejdsmiljø    

id og faktisk brugt tid 
erer ikke. Det kan gå ud 
kkerheden 

Tildelt tid vises i Service Mobile. 

Leder indgår i dialog med 
medarbejder, når faktisk tid ikke 
stemmer overens med tildelt tid.  

Primo 2020 Driftschef ES 
IT 

information om 
urer ved brand, indbrud 
ende 

Modul 1-kurset tilføjes punkt om 
procedurer ved brand, indbrud 
mv. 

Medio 2020 Kursusleder ES 
Kursusleder Teknik 

r instruktion til nye 
midler, processer og 
er 

ES-kurser gennemgås for at 
sikre, at det er de nyeste 
metoder og materialer, der 
undervises i 

Der informeres via Service 
Mobile, når nye metoder og 
materialer tages i brug 

Medio 2020 
 
 
 

Kontinuerligt 

Kursusleder ES 
Kursusleder Teknik 
 
 

Driftschef ES/Sekretariat 
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