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Kære arbejdsgivere 
 
 

Vi skriver til jer, fordi vi fra 1. november 2020 fører en særlig tilsynsindsats i 
metal- og maskinindustrien.  

Det er ikke alle virksomheder i branchen, der får tilsyn. Hvis I er udtaget til 
tilsyn, vil I få direkte besked i et separat e-Boksbrev. Nogle har allerede fået 
det. 

I den særlige tilsynsindsats har vi fokus på farlig kemi og ergonomi, men vi 
gennemgår også jeres arbejdsmiljø generelt. 

Her i brevet kan I læse om, hvordan I forbedrer arbejdsmiljøet på de udvalgte 
områder, så I bedst muligt forebygger de erhvervssygdomme, der ellers kan 
opstå. 

 

 

I metal- og maskinindustrien er støv, svejserøg, epoxy og 
olieprodukter nogle af de hyppigste årsager til anmeldelse af 
luftvejs- eller hudsygdomme.  

I det ergonomiske arbejdsmiljø er tempoarbejde, repetitivt 
arbejde, arbejdsstillinger og løft, bæring o.l., de hyppigste årsager 
til anmeldte muskel- og skeletsygdomme, og det går særligt ud over 
medarbejdernes skuldre, arme og rygge. 
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Skab et godt kemisk arbejdsmiljø 

I kan forbedre jeres kemiske arbejdsmiljø ved at gennemgå jeres 
arbejdsprocesser trin for trin, fx når I skal lave jeres kemiske risikovurdering.  

Hvis I har processer, der kan udvikle røg, støv, damp mv., eller hvor I bruger 
fx olieprodukter eller anden kemi, skal I forebygge, at medarbejderne indånder 
eller får hudkontakt med de farlige stoffer. I kan bl.a. mindske risikoen ved at: 

• udskifte farlige produkter og arbejdsprocesser med nogle, der er 
mindre farlige 

• bruge lukket anlæg eller procesventilation 
• isolere farlig kemi, så den ikke spredes 
• om nødvendigt bruge personlige værnemidler 
• oplære og instruere medarbejderne i at udføre arbejdet sikkerheds og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 

Skab et godt ergonomisk arbejdsmiljø 

I kan forbedre jeres ergonomiske arbejdsmiljø ved at gennemgå jeres 
arbejdsprocesser med særligt fokus på at: 

• indrette arbejdspladsen, så den passer til medarbejderen 
• bruge egnede tekniske hjælpemidler, i stedet for at løfte og bære 
• variere arbejdet ved at skifte imellem arbejdsopgaver 
• oplære medarbejderen i at anvende tekniske hjælpemidler korrekt. 

 

Læs mere om, hvilke arbejdsprocesser vi særligt kigger på, når vi 
kommer på tilsyn – og hvordan I kan forbedre arbejdsmiljøet.  

 

Har I spørgsmål? 

Vores Call Center besvarer både spørgsmål om arbejdsmiljø og 
tilsynsindsatsen. 

  
Ring til os på 70 12 12 88. 

 

Venlig hilsen 

Sine Frederiksen 

Direktør, Arbejdstilsynet 
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