HVOR ENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN?
(lav én markering pr. linje)

Enig

Både og ...

Uenig

Jeg kender de sikkerhedsregler, der gælder for
mit arbejde

Ja - det har jeg
helt styr på

Det er nok ikke
dem alle sammen

Nej - det går fint
uden

Jeg bidrager til de beslutninger, som handler
om min egen sikkerhed

Ja - det gør jeg

Nogle gange er det
ikke nødvendigt

Nej - det er spild
af tid

Jeg gør en indsats for, at andre ikke kommer til
skade

Ja - det er en
Hvis folk laver noget Jeg blander mig
naturlig del af mit helt åndssvagt, så ikke i, hvad andre
arbejde
siger jeg til
gør

Jeg overholder sikkerhedsregler – også når vi
har travlt

Ja - sådan skal det
jo være

Man kan jo ikke
altid have fokus
på sikkerhed

Reglerne
passer ikke til
mit arbejde

Min nærmeste leder tjekker af og til, om vi rent
faktisk arbejder sikkert

Ja – det er han/hun
opmærksom på

Han/hun har kun
fokus på de store
ting

Nej – det går han/
hun ikke op i

Jeg har tillid til, at min nærmeste leder prioriterer Bestemt. Han/hun
har helt styr på det
sikkerhed højt

Det kniber en
gang i mellem

Nej – Han/hun er
ligeglad med sikkerhed

Jeg er villig til at ændre min adfærd for at arbejdet Helt klart – hvis det
er det, der skal til
bliver mere sikkert

Måske – er det
nødvendigt?

Nej - Jeg har ikke
brug for at ændre
noget

Ja – han/hun er
super

Han/hun kommer
ikke igennem
med noget

Nej – han/hun
laver ikke noget

✓

!

Min arbejdsmiljørepræsentant er engageret i
sikkerhedsarbejdet

Ud fra dine svar, kom med 3 konkrete forslag, som enten løser problemer - eller fastholder succeser

1)
2)
3)

Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning

ARBEJDSARK

SIKKERHEDSTEST - MEDARBEJDER

ARBEJDSARK

SIKKERHEDSTEST - LEDER
HVOR ENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN?
(lav én markering pr. linje)

Enig

Både og ...

Uenig

Jeg sørger for, at mine medarbejdere kender
til de sikkerhedsregler, der gælder for deres
arbejde

Ja - det har jeg
helt styr på

Det er nok ikke
dem alle sammen

Nej - det går fint
uden

Jeg sørger for, at mine medarbejdere bliver
involveret i beslutninger om deres egne
sikkerhedsforhold

Ja - det gør jeg

Nogle gange er det
ikke nødvendigt

Nej - det er spild
af tid

Medarbejderne gør en indsats for at undgå at
komme til skade

Ja - det er en
naturlig del af
deres arbejde

Det er sjældent –
kun når det er store
ting

De blander sig
ikke i hinandens
arbejde

Ja - sådan skal det Nogle gange er det
vigtigere at blive
jo være
færdig til tiden

Man kan jo ikke
altid have fokus
på sikkerhed

Jeg sørger for, at mine medarbejdere overholder
sikkerhedsregler, selv hvis tidsplanen er stram

Jeg tjekker af og til, om medarbejderne arbejder Ja - det har jeg fokus
sikkert
på i hverdagen
Mine medarbejdere har tillid til, at jeg prioriterer
sikkerhed højt.

Bestemt - de ved,
jeg har styr på det

Mine medarbejdere er villige til at ændre deres
adfærd for at højne sikkerheden

Helt klart - det er de
meget åbne for

Arbejdsmiljørepræsentanten er engageret i
sikkerhedsarbejdet

En gang imellem
kigger jeg da lige
efter

Nej – det er
ikke min
førsteprioritet

Det er jeg ikke
helt sikker på

Nej – de synes nok
jeg tænker mere
på andre ting

Nogle gange, hvis
Nej – de gør bare,
det er alvorligt
som de plejer
nok

Ja – han/hun er
super

Han/hun kommer
ikke igennem
med noget

✓

!

Nej –han/hun
laver ikke noget

Ud fra dine svar, kom med 3 konkrete forslag, som enten løser problemer - eller fastholder succeser

1)
2)
3)

Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning

