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Hvad er det for et

Hvad er målet for

problem i vil løse?

løsningen?

Hvordan vil I løse problemet?

Hvilken

Hvornår skal

Hvem løser

Hvornår

prioritet

problemet være

problemet?

følger I op på

(1 – 3) har

løst?

om problemet

løsningen

er løst?

af
problemet
?1 se
fodnote
Rengøring

Ingen oplever gener pga.

Identificer hvad problemet er. Tal med rengøringspersonalet, og

rengøring. Alle rydder op

find ud af hvad man selv kan gøre. Informer alle om hvor de

omkring sig.

finder støvsuger, ophæng til ledninger mv.

3

Oktober 2016

Jann Scheuer og

Dec. 16. Ok.

Sussi Olsen

Udsendt
meddelelse i
NFInfo

Ergonomi samt manglende

Alle kan udføre deres arbejde

Alle kan udføre deres arbejde på sikker og forsvarlig vis.

2

November 2016

Jann Scheuer, Sussi Dec. 16. Ok.

instrution ift. at udføre sit

på sikker og forsvarlig vis. Alle Informer om hvor man kan finde information om gode

Olsen og Dorte

Lagt links på

arbejde forsvarligt

ved hvor de kan hente

arbejdsstillinger. Informere om hvor man skal henvende sig ift.

Haltrup Hansen

hjemmesiden og

information om gode

arbejdsredskaber (inkl.ordentlig belysning)

udsendt

arbejdsstillinger. Alle skal have

meddelelse i

adgang til de arbejdsredskaber

NFInfo

de har brug for.
Evakuering

Alle ved hvordan de skal

Udsende information til alle. Afholde en evakueringsøvelse på et

forholde sig ved ulykker,

senere tidspunkt. 20/12: at Bolette tager kontakt til NFI's

1

Oktober 2016

1

Prioritet 1: Lovovertrædelser, fare for alvorlige arbejdsulykker og alvorlig helbredsmæssige konsekvenser, risikofaktorer, der påvirker mange. Problemet skal løses så hurtig som muligt.
Prioritet 2: Fare for mindre alvorlige arbejdsulykker, mindre alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, risikofaktorer, der påvirker få.
Prioritet 3: Gener, der påvirker få eller mange uden at forringe helbredet, ønsker om bedre komfort eller æstetik. Løsning af problemet haster ikke.

Dorte Haltrup

Dec. 16. Ok.

Hansen

Lagt video på

evakuering og brænd

Indeklima

Ingen er generet af indeklimaet

beredskabsgrupe som har forfattet den eksisterende

hjemmesiden og

beredskabsmappe. Materialet skal opdateres, alle skal være

udsendt

opmærksomme på at den findes, og mappen skal placeres

meddelelse i

strategiske steder såsom i alle køkkener og hos Driftservice.

NFInfo

Vi identificererer hvor der er problemer og indkalder Driften til

2

Februar 2017

Sussi Olsen

Primo 2017

2

Februar 2017

Sussi Olsen

Primo 2017

et møde om problemerne.
Støj

Ingen er generet af støj

Vi skal identificere hvor problemerne er og finde ud af om vi
skal kan rette op på noget, eller om vi skal have Driften til at
hælpe os med tekniske løsninger.

APV’en er opdateret den: 20122016 af Dorte Haltrup Hansen
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