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e Vi kan lære jer at efterse:

• Stiger og platforme
• Maskiner generelt
• Løfteåg 
• Elektrisk håndværktøj
• Automatiske porte og døre
• Kraner
• Løfteborde
• Sløjdlokaler, træ og metal
• Udsugningsanlæg, emhætte mv

• Pallereoler
• Rendegravere
• Transportmateriel
• Førstehjælpsudstyr
• Personhejs/brønd-udstyr
• Handicap-lifte/trappehejs
• Vakuum-løftere mv
• Åndedrætsværn
• Laboratorieudstyr
• - Og meget andet: Spørg bare 
efter flere...

Kontakt os for mere information: 
Tlf. 4447 3156 | E-mail: info@maskinsikkerhed.dk | www.maskinsikkerhed.dk

* Ret til ændringer forbeholdes

Større sikkerhed for færre penge 
Vi kan lære jer selv at udføre eftersyn på mange typer af maskiner og andre 
tekniske hjælpemidler.

Om du er håndværker, afdelingsleder, sikkerhedsrepræsentant, sløjdlærer, 
pedel eller handyman m/k: Det tilpasser vi undervisningen efter.

En undervisningsdag starter med en gennemgang af lovgrundlaget for det 
lovpligtige eftersyn og den sagkyndiges ansvar. Så følger en gennemgang 
af hvordan eftersyn laves ved de valgte emner (dvs. maskine eller teknisk 
hjælpemiddel) samt instruktion af hvordan kontrolskemaet opbygges og 
udfyldes. Til sidst skal kursisterne selv lave eftersyn, opbygge og udfylde 
kontrolskema. Kurset afsluttes med en prøve og deltagerne får et certifikat, 
der dokumenterer at de er sagkyndige. 

Hvornår skal en stige egentligt 
have det lovpligtige eftersyn?

Årligt? Det er sikkert en god 
idé for mange stiger. Men for 
vinduespudserens 8 meter høje 
stige er det nok for lidt. Og for 
den trappestige kontoret bruger 
ved skift af lamper kan det være 
unødvendigt ofte og så kan 
ressourcer bruges bedre andre 
steder.

Arbejdstilsynets krav til eftersyn 
af stiger er:
- Efter fabrikantens 
 anvisninger, dvs   
 brugsanvisningen, og
- Ved mistanke om farlige  
 skader, og
- Efter den skriftlige plan  
 virksomheden har lavet 

”Hos LEGO ønsker vi at have den 
nødvendige viden i huset, så vi 
løbende kan holde øje med at 
alting er i orden. Maskinsikkerhed 
ApS har derfor uddannet 
bl.a. teknikere og sikkerheds-
repræsentanter som sagkyndige, 
i første omgang indenfor 
lagersikkerhed, pallereoler mv.”
Jani Aunskjær, 
H&S Konsulent, LEGO

BLIV SAGKYNDIG
OG LAV SELV DE LOVPLIGTIGE EFTERSYN

Et dagskursus på en virksomhed, et forsyningsselskab eller i en kommune 
koster DKK 19.000,00 ekskl. moms alt inkl.
Max 12 deltagere på hvert hold. Kursisterne bør have teknisk forstand. 
I stiller med et undervisningslokale og forplejning.

Hvorfor lave lovpligtigt eftersyn selv?
Eftersynet kan laves når det passer i jeres arbejdsplaner. I er selv ansvarlige 
for sikkerheden og hvis der opstår tvivl kan I selv på stedet afgøre om 
maskinen eller det tekniske hjælpemiddel er forsvarligt at bruge, i stedet for 
at sætte hjælpemidlet i karantæne til næste eftersyn, eller evt tage chancen.

Og så sparer I omkostningerne til den eksterne sagkyndige.

mailto:info%40maskinsikkerhed.dk?subject=
http://www.maskinsikkerhed.dk
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Vandforsyning
- Elektrisk håndværktøj
- Faldsikring
- Løftegrej (stropper, kæder, taljer,
  slæng)
- Brøndhejseudstyr

Vej og park/ejendomme
- Elektrisk håndværktøj
- Havemaskiner
- Stiger
- Førstehjælpsudstyr

Service-virksomhed
- Elektrisk håndværktøj
- Stiger
- Løfteåg
- Simpelt løftegrej

Institution
- Personhejs
- Elektrisk håndværktøj
- Udsugning til køkken
- Haveredskaber

Produktionsvirksomhed 
- Løfteåg 
- Elektrisk håndværktøj
- Udsugning
- Automatiske porte

Maskinstation
- Rendegravere
- Elektrisk håndværktøj
- Maskiner generelt

Produktionsvirksomhed
- Elektrisk håndværktøj
- Stiger
- Pallereoler
- Løfteborde

Butik
- Automatiske døre
- Automatiske porte
- Pallereoler
- Butiks-maskiner dvs. slagter, 
  flasker, affald mv

Folkeskole
- Elektrisk håndværktøj
- Sløjdlokale – træ
- Sløjdlokale – metal
- Udsugning, sløjd og køkken

Kommunal service
- El-værktøj
- Automatiske porte
- Pallereoler
- Stiger
- Simpelt løftegrej

Service-virksomhed
- Elektrisk håndværktøj
- Stiger
- Løfteåg
- Simpelt løftegrej

Institution
- Personhejs
- Elektrisk håndværktøj
- Udsugning til køkken
- Haveredskaber

Kontakt os for mere information: 
Tlf. 4447 3156 | E-mail: info@maskinsikkerhed.dk | www.maskinsikkerhed.dk

* Ret til ændringer forbeholdes

Kurser for sagkyndige kan med 
fordel laves hos:

- Produktionsvirksomhed
- Smedefirma
- Forsyningsvirksomheder
- Vej og park 
- Ejendomme
- Institution/plejehjem
- Laboratorier
- Maskinstation
- Butik
- Folkeskole
- Kommunal service

”Efter undervisningen som 
sagkyndig laver jeg selv det 
½-årlige eftersyn på vores 
elektriske håndværktøj. 
Det giver desuden en sikkerhed 
i det daglige at vi har den 
nødvendige viden i huset, så vi 
kan afklare tvivl om sikkerhed på 
værktøj og maskiner på stedet”.

Teknisk serviceleder John 
Løfqvist på Rugvængets Skole i 
Ballerup

Eksempler på kurser og emnevalg i forskellige typer virksomheder

Er du i tvivl om vi kan lave et kursus til din virksomhed, så spørg.
Vi laver det kursus der passer til dig. 

Vi kan også lave jeres eftersynsplan, de nødvendige dokumenter og 
træne jer i brugen 
Til brug for styringen af eftersyn og deres resultat kan Maskinsikkerhed 
ApS også levere den samlede kvalitetsstyring. Kontrolskemaer, 
dokumentationsvejledning, dokumentationsformularer og instruktioner, der 
giver overblik over hvem der har den nødvendige uddannelse, og hvordan 
og hvornår de lovpligtige eftersyn er sket.

mailto:info%40maskinsikkerhed.dk?subject=
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