
Workshop
Eftersyn af maskiner og andre  

tekniske hjælpemidler, også efter 1. juli
 Lockout / tagout

fordi vedligehold er mennesker

et samarbejde mellem

Fredericia
Restaurant Oven Vande, 
Sønder Voldgade 10, 
7000 Fredericia 
Tirsdag 6/6
kl. 09.00-16.00

Aarhus
AAMS v/NAVITAS,
Inge Lehmanns Gade 10,  
8000 Aarhus C
Tirsdag 30/5
kl. 09.00-16.00

København
Maskinmestrenes Forening, 
Sankt Annæ Plads 16, 
1250 København K
Tirsdag 13/6 
kl. 09.00-16.00



Eftersyn af maskiner og andre tekniske hjælpemidler
Sikkerhedsstyrelsens krav til eftersyn af håndværktøj og L-AUS-værktøj ændres fra 1. juli 
2017 til at skulle følge kravene i DS/EN 50110-1 Drift af elanlæg.
Arbejdstilsynets krav til eftersyn er af ældre dato, men der er masser af misforståelser 
blandt aktørerne i branchen.
Workshoppen er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Maskinsikkerhed ApS, 
hvor de giver svar på, hvordan du kan finde ud af, hvad der skal efterses, af hvem, hvordan 
og hvornår. Desuden gives anvisning på hvordan I kan få udarbejdet den skriftlige plan, I 
skal have for eftersyn, samt hvordan jeres plan kan overholde kravene til dokumentation.

Lockout / tagout
Arbejdstilsynets regler kræver, at medarbejderne skal være sikret under vedligehold, re-
paration og rengøring, men det overlades alt for ofte til medarbejderens fantasi, hvordan 
man skal gøre det, selv ved meget komplicerede anlæg.
På denne workshop vil du få svaret på, hvor farerne lurer og hvordan virksomhederne 
får indført et system, der sikrer medarbejderne, samtidig med at det fungerer i en travl 
hverdag.

Program
9.00 Registrering og kaffe m/brød
9.30 Velkomst v/DDV
9.35 Introduktion til dagen
9.45 Lovkrav til eftersyn
  - Arbejdstilsynets krav: Definitioner, omfang,
  - Sikkerhedsstyrelsens krav jfr EN 50110-1 Drift af elanlæg, 1. juli 2017
  Definitioner og fortolkninger: ”Årligt”, fabrikantens anvisninger, dokumentation,
10.45 Kaffe
11.00 Få eftersyn gennemført, ”nede på jorden”
  Lovpligtig ibrugtagningskontrol: Pligt og nytte
  Lovpligtigt ”årligt” eftersyn
  Fabrikantens anvisninger
  10-sekunders eftersynet
  Reduktion af dokumentomfang
  Virksomhedens skriftlige plan
12.00 Frokost



fordi vedligehold er mennesker

12.45 Lockout / tagout: krav og løsninger
  Hvorfor egentligt bruge lockout?: Eksempler
  Industri 4.0 / fjernstyring og Lockout
  Hvad siger loven? og fornuften?
  Indretning af nye og gamle maskiner
   - Maskinfabrikantens opgaver
   - Brugervirksomhedens opgaver
14.00 Kaffe
14.15 Lockout i praksis
  Opbygning af et troværdigt system, simpelt
  Store og små virksomheder, forsyningsselskaber
  Egne og eksterne håndværkere
  Uddannelseskrav
  Krav til vedligehold/afprøvning 
15.15 Metoder og udstyr til sikring
  Praktiske, brugbare og effektive løsninger
15.45-16.00 Spørgsmål, opsamling mv

Underviser
Seniorkonsulent Carsten Bartholdy, Maskinsikkerhed, Søren Mouritsen og Mikael Ting-
holm, Brady og Torben Kofoed, ReadUnit.



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Pris (eksklusiv moms) medlem/ikke-medlem af DDV eller MF
Pr. modul: 1.995/2.595 kroner.

Alle faggrupper er velkomne.

Prisen gælder for første deltager. Ved flere tilmeldte fra samme firma ydes der 
10 % rabat for de efterfølgende deltagere.
Konferenceafgiften dækker foredrag, konferencemateriale samt morgenkaffe, 
frokost og forfriskninger.

Bekræftelse og faktura sendes umiddelbart efter tilmelding.
Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk fakturering via EAN nummer 
eller mail.

Tilmelding
www.ddv.org/Arrangementer
www.mmf.dk/kurser-og-konferencer/kursus

et samarbejde mellem


