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Praktiske øvelser 

Der vil være en praktisk gennemgang af følgende 
tekniske hjælpemidler: 

 Stiger 

 Elektrisk håndværktøj 

 Anhugningsgrej – stropper og rundsling 
 
Kurset veksler mellem oplæg fra Avidenz og dialog 
med deltagerne. Deltagerne modtager efter kurset et 

bevis for gennemførelse. 
 

Vi holder også kurset som virksomhedskursus 

Kan I på virksomheden samle blot 4 – 5 
medarbejdere til kurset, kan det være en fordel at 
holde kurset hos jer. På denne måde kan vi 
målrette undervisningen til præcis jeres tekniske 
hjælpemidler og behov. Kontakt os for at få en 
snak om mulighederne. 
 
Begrænsninger 

Kurset tilbydes ikke, hvor der er krav om særlig 
sagkyndig samt maskiner hvor der kræves særlig 
viden – såsom trucks, presser og kraner. 
 

Målet for kurset 

Kurset giver dig et teoretisk og praktisk indblik i de 
forskellige krav, der kan være i forbindelse med 
eftersyn samt udarbejdelse af dokumentation.  
 
Du vil efter kurset kunne arbejde selvstændigt som 
sagkyndig på de tekniske hjælpemidler, der praktisk 
er gennemgået på kurset samt på øvrige 
hjælpemidler, som du har det fornødne kendskab til.  
 
Deltagere 

Er du en del af eksempelvis det tekniske personale, 
som har til ansvar at vedligeholde de tekniske 
hjælpemidler, men mangler et overblik over krav og 
dokumentation for eftersyn, vil dette kursus give dig 
kompetencer, så du selv vil kunne udføre dette. 
 
Indhold på kurset 

Gennemgang af lovgivningen og reglerne på 
området samt hvad det vil sige at være sagkyndig. 
Der gives eksempler på mærkning af tekniske 
hjælpemidler i forbindelse med eftersyn, og du lærer 
at udarbejde egne kontrolskemaer. På kurset vil du 
desuden få indblik i forskellige typer af tekniske 
hjælpemidler, som skal have eftersyn – eksempelvis: 

 Stiger 

 Reoler 

 Elektrisk håndværktøj 

 Bukke 

 Anhugningsgrej – f.eks. kæder og stropper 

 Rullestilladser 

 Løfteborde 

 

 

 
Generelt 

Kurset kan anvendes som en del af den løbende 
kompetenceudvikling for medlemmer af 
Arbejdsmiljøorganisationen.  
 
Kontakt 

Avidenz på tlf. 66 17 34 55 eller jeres kontakt-
konsulent direkte for yderligere oplysninger om 
kurset. 

 

Sagkyndig 
- eftersyn af tekniske hjælpemidler 

 

Bliv sagkyndig – og udfør selv de lovpligtige eftersyn 


