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3.12 Bilag 12 Checkskema for personlige værnemidler 

Adresse:______________________________________________________________ 

Arbejdsmiljøgennemgang foretaget af:__________________________________________________ 

Dato for arbejdsmiljøgennemgang:___________ 

Nedenstående skema udfyldes ved arbejdsmiljøgennemgang om personlige værnemidler 

Arbejdsmiljøemne 
 
Se Håndbogen om arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg om løfte 
og hejseredskaber bl.a. afsnit om værnemidler. 

I orden 
JA/NEJ 

Hvis ikke 
beskriv hvor 
og hvad 
problemer er 

Beskriv 
løsningen på 
problemet 

Navn 
ansv. og 
dato for 
løsning  

Personlige værnemidler omfatter: 

 Hjelm 

 Høreværn 

 Beskyttelsesbriller 

 Maske (åndedrætsværn) 

 Faldsikring (sikkerhedssele med line) 

 Handsker 

 Særligt arbejdstøj (beskyttelsestøj) 

 sikkerhedsfodtøj 

  
 
 
 
 

 

  

Regler mv.     

Lever arbejdsgiveren op til sin pligt til at  

 udlevere de nødvendige personlige 
værnemidler til de ansatte,  

 instruere i brugen og  

 sikre (ved tilsyn mv.), at de anvendes, når det 
er nødvendigt?  

    

Er arbejdsmiljøproblemerne søgt løst der hvor de 
opstår, så brugen af personlige værnemidler 
reduceres? 

    

Er værnemidlet CE mærket og har leverandøren 
overholdt sin pligt til at levere en brugsanvisning 
(på dansk eller andet relevant sprog) sammen 
med værnemidlet? 
(brugsanvisningen skal bl.a. indeholde oplysninger om korrekt 
brug og begrænsninger ved brug) 

    

Anvendes der beskyttelseshjelm på steder hvor 
hovedet kan blive skadet? 

    

Er der udleveret høreværn til de ansatte, og 
bruges det når støjen er eller overskrider 85 
dB(A)? 

    

Anvendes der åndedrætsværn, når det er 
nødvendigt (fx ved støvende arbejde ved brug af 
vinkelsliber), og er det vurderet om 
åndedrætsværnet er egnet til beskyttelse mod 
den konkrete luftforurening (støv, aerosoler, 
dampe eller mikroorganismer) 

    

Anvendes der faldsikring hvor der er risiko for 
nedstyrtning, er det egnet, fastgjort forsvarligt, og 
anvendes det efter leverandørens 
brugsanvisning? 
(Normalt skal arbejdet sikres ved etablering af rækværk eller 
lignende, men ved kortvarigt arbejde (max. 4 timer), eller hvor 
det ikke er muligt at etablereanden sikring, kan faldsikring 
bruges) 

    

Anvendes der beskyttelsestøj hvor det er 
relevant. Fx  

 til beskyttelse mod kemikalier som asbest, 
PCB eller lignende, eller  

    

http://www.aaaaa.dk/
mailto:spj@aaaaa.dk


Personlige værnemidler 
 

5A ApS Usserød Kongevej  97A . 2970 Hørsholm . tlf. 4914 4404 . www.aaaaa.dk . e-mail: spj@aaaaa.dk  CVR: 33883919 Side 2 
 

 advarselsbeklædning ved arbejde i trafikken? 

Anvendes der beskyttelses hansker hvis der er 
mulighed for kontakt med skadelige stoffer som fx 
syrer, baser, opløsningsmidler, PCB, epoxy eller 
skærer olie? 
Er det vurderet om handsken er egnet til at 
beskytte mod det konkrete skadelige stof? 

    

Anvendes der beskyttelsesfodtøj hvor foden kan 
blive klemt eller skadet af genstande der falder 
ned eller hvor der er mulighed for at træde på 
spidse eller skarpe emner? 
(I bygge og anlægsbranchen er det normalt nødvendigt med 
en kombination af ståhætte og værnesål) 
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