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Hvad kan jeg bruge min arbejdsmiljørepræsentant (AMR) til? 

 

Hvad er en APV? 

 APV betyder ”arbejdspladsvurdering”. Din AMR kan fortælle dig om APV arbejdet på din 

arbejdsplads.  APV’er laves af din leder og din AMR (arbejdsmiljøgruppen) i samarbejde 

med dig og dine kollegaer. APV’en skal b.la. indeholde en handlingsplan, hvor mulige 

problemerne bliver behandlet og løsninger beskrevet. 

 

Jeg kan ikke finde nogle APV’er på min arbejdsplads. 

 Spørg din AMR, hvor du kan finde arbejdspladsens APV’er. Din arbejdsgiver er forpligtet 

til at lave APV på både det fysiske- og det psykiske arbejdsmiljø.  

 

Jeg er slidt, har ondt og er trist når arbejdsdagen slutter. 

 Dit arbejde må ikke give dig fysiske- eller psykiske gener. Tal med din AMR, som vil gå 

videre med problematikken. Din leder skal organisere og tilrettelægge arbejdet, så det 

er sikkert og forsvarligt. 

 

Jeg er blevet spyttet på, og skubbet til, under udførslen af mit arbejde. 

 Kontakt din AMR, som kan oplyse dig om voldspolitikken på din arbejdsplads samt 

hjælpe dig med, at anmelde episoderne korrekt. 

 

Jeg har oplevet en voldsom og chokerende oplevelse i forbindelse med mit arbejde. 

 Tag kontakt til din AMR, som kan rådgive og bistå dig i det videre forløb.  

  

 Jeg bliver mobbet på min arbejdsplads. 

 Din AMR kan støtte og vejlede dig samt sørge for, at mobning kommer på dagsordenen 

og bliver behandlet i jeres arbejdsmiljøgruppe. 

 

Jeg har svært ved at vurdere, om min arbejdsplads er sikkerhedsmæssigt i orden. 

 Din AMR kan fortælle dig om, hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at APV’en er i 

orden og hvad du skal være særligt opmærksom på. Din AMR er uddannet i, at vurdere 

sikkerheden på din arbejdsplads og ligeså i at forebygge arbejdsulykker, i samarbejde 

med ledelsen. 

 

Jeg har fået en arbejdsskade. Hvordan skal jeg forholde mig? 

 Kontakt din AMR, som kan hjælpe dig med det videre forløb samt med kontakt til din 

lokale FOA, for yderligere hjælp. 

 

Jeg og mine kollegaer har alt for travlt og det påvirker den daglige omgangstone negativt. 

 Informer din AMR. Der bør laves en APV på problemet, hvor handleplanen bekriver 

mulige løsninger.  
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