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Outsourcing
af dit sikkerhedsarbejde

AM-Gruppen

AM-Gruppen er en moderne konsulentvirksomhed, der med 
hovedafdeling i Esbjerg servicerer kunder inden for mange forskel-
lige brancher i hele Danmark.

Vi er totalleverandør inden for områderne miljø, arbejdsmiljø og 
organisationsudvikling. Vi er ca. 45 medarbejdere med vidt forskellig 
uddannelse og vi beskæftiger blandt andet læger, psykologer, syge-
plejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, maskinmestre, ingeniører 
og it-udviklere.

Med mere end 25 års erfaring i arbejdsmiljørådgivning, har vi lært, at 
alle organisationer er unikke og dét tager vores rådgivning udgangs-
punkt i. 

Mere sikkerhed – mindre arbejde



Styr på sikkerhedsarbejdet?
Få en erfaren arbejdsmiljøkonsulent fra AM-Gruppen til at sikre, at du til enhver tid 
overholder arbejdsmiljølovens krav og kan dokumentere det – helt uden administra-
tive pligter for dig.
Mange virksomheder, store som små, har stor gavn af AM-Gruppens viden og 
erfaring om sikkerhedsarbejde. Virksomhederne vil gerne betale for ikke at skulle 
udføre alle de administrative forpligtelser i det daglige sikkerhedsarbejde, men vil 
samtidig gerne have, at der er styr på sikkerheden og at de ansatte oplever et at-
traktivt arbejdsmiljø.

Hvad kan aftalen indeholde? 

Sikkerhedsarbejdet 

	 •	Der	indkaldes	til	fire	årlige	sikkerhedsudvalgsmøder.	
 • AM-Gruppens konsulent fungerer som mødeleder ved
   sikkerhedsmøderne. 
 • Der udarbejdes referat af møderne. 

Arbejdspladsvurdering (APV) 

 • Fremvise forskellige metoder til kortlægning. 
 • Helt eller delvis gennemførelse af kortlægningen. 
 • Medvirke ved udarbejdelse og gennemførelse af handlingsplaner. 
 • Sikre ajourføring af APV’en. 

Kemiske produkter/arbejdspladsbrugsanvisninger 

 • Etablere overblik over de anvendte produkter i virksomheden. 
 • Fremskaffe relevante sikkerhedsdatablade. 
 • Udarbejde de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger. 
 • Stå for ajourføring af brugsanvisningerne. 

Maskiner/brugsanvisninger 

 • Fremskaffe brugsanvisninger. 
 • Sikre rutiner, der opfylder lovpligtige eftersyn. 

Ulykker 
 • Foretage anmeldelse af arbejdsulykker. 
 • Fremvise metoder til at minimere antallet af ulykker. 
 • Vise måder til at analysere ulykker og udarbejde handlingsplan   
   til at undgå lignende ulykker. 

Instruktion og uddannelse 
 • Udarbejde checkliste til brug ved instruktion og oplæring. 

Kontrol af arbejdsmiljøet 
 • To årlige gennemgange af arbejdsmiljøet. 

Dokumentation 
AM-Gruppen fremskaffer og sikrer dokumentation for: 

 • Gennemførelse af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. 
 • Øvrige lovpligtige kurser. 
 • Instruktion og oplæring. 
 • Lovpligtige målinger. 
 • Lovpligtige eftersyn. 
 • Lovpligtige helbredssamtaler ved natarbejde. 
 • Lovpligtige helbredsundersøgelser. 
 • Lovpligtige vaccinationer. 

Ledelsen kan naturligvis ikke frasige sig ansvaret for sikkerhedsar-
bejdet i forhold til arbejdsmiljøloven og forventes at tage aktiv del i 
beslutningsprocesserne. 

Du kan få gratis support fra AM-Gruppens konsulenter. 
AM-Gruppen kan stå for den skriftlige kontakt til myndighederne. 


