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Hvad er en At-vejledning?

At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov -
givningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

● uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og
bekendt gørelser)

● forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter
Arbejdstilsynets praksis 

● oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a.
afgørelser og domme

● forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.

Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/
-anvisninger/-meddelelser på bagsiden af At-vejledningen. 

Er en At-vejledning bindende?

At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sik ker heds   -
or ga ni sa tionerne eller andre, men vejledninger bygger på regler
(lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke
foretage sig me re i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt
en At-vejledning.

Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejds -
tilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige
så god og i overensstemmelse med reglerne.

Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov
eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de på gældende
metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der
gengives bindende metodekrav mv.

Hvor findes information om At-vejledningerne?

Et emne kan være beskrevet i mere end én At-vejledning. Derfor er
det en god idé at orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside på
Internettet på adressen www.at.dk.

I en overgangsperiode vil der stadig findes “gamle” At-meddelelser
og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvordan
arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle At-med-
delelser og At-anvisninger udgå, efterhånden som de afløses af At-
vejledninger. Også her kan der hentes hjælp på Arbejdstilsynets
hjemmeside.
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Idenne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer hjel-
me, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i for-
bindelse med anskaffelse og brug.

Beskyttelseshjelm skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan ud-
føres uden risiko for skader.

En beskyttelseshjelm kan beskytte hovedet mod stød, men derudover kan der
være andre beskyttende egenskaber såsom beskyttelse mod klemning, elek-
trisk spænding, varmestråling eller stænk af smeltet metal.

Valg af beskyttelseshjelm skal tage udgangspunkt i en analyse af de risici, der
er i forbindelse med arbejdet. Man kan fx stille spørgsmål som:

– Hvilket arbejde skal udføres?
– Hvordan ser arbejdspladsen og omgivelserne ud?
– Hvem skal anvende beskyttelseshjelmen?

1. Pligter

Arbejdsgiveren skal sørge for

– at brugerne forsynes med egnet beskyttelseshjelm, og at hjelmen bliver
brugt straks ved arbejdets begyndelse og under hele arbejdet

– at beskyttelseshjelmen til enhver tid yder den tilsigtede beskyttelse og ikke
medfører unødige gener. Hjelmen skal være egnet til brug under de eksi-
sterende forhold på arbejdsstedet, vælges under hensyn til de ergonomiske
forhold og passe til brugeren, eventuelt efter tilpasning

– at den valgte beskyttelseshjelm er CE-mærket
– at beskyttelseshjelmen vedligeholdes, rengøres, tørres og desinficeres i nød -

vendigt omfang, inden den tages i brug
– at brugerne får instruktion i brugen af beskyttelseshjelmen bl.a. på bag-

grund af oplysningerne i brugsanvisningen og oplyses om faren ved ikke at
bruge den.

Brugeren skal bruge beskyttelseshjelmen straks fra arbejdets begyndelse og
under hele dets varighed. Brugeren skal medvirke til, at hjelmen virker efter
hensigten, og meddele fejl og mangler til arbejdsgiveren, arbejdslederen eller
sikkerhedsorganisationen.
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2. Typer af beskyttelseshjelme

Den almindelige beskyttelseshjelm, som anvendes i forbindelse med arbejde,
kaldes ifølge Dansk Standard for en “industrisikkerhedshjelm” – også selv om
den ofte anvendes inden for erhverv, der ikke kan kategoriseres som industri,
som fx skovbrug.

Industrisikkerhedshjelme beskytter først og fremmest hovedet mod faldende
genstande, og hjelmene skal kunne modstå en kortvarig udsættelse for en
flamme. Herudover skal en eventuel hagerem løsne sig selv, når den belastes
over en vis værdi, hvis hjelmen eller remmen hænger fast.

Kan en industrisikkerhedshjelm beskytte mod andre risici som fx klemning,
stænk fra flydende metal, isolere mod elektrisk strøm eller tåle meget høje el-
ler lave temperaturer, fremgår det af mærkningen på hjelmen. Da der til sta-
dighed sker en teknisk udvikling, er denne liste over supplerende værneegen -
skaber ikke nødvendigvis udtømmende.

Brandmandshjelme anvendes først og fremmest i forbindelse med rednings-
arbejde. I lighed med industrisikkerhedshjelme beskytter de mod faldende
genstande, men de giver desuden beskyttelse mod klemning, elektrisk strøm
og strålingsvarme.

Hårde arbejdshatte (Eng.: Bump-caps) er ikke beregnet til anvendelse, hvor
der er fare for faldende genstande. Hårde arbejdshatte er kun beregnet til an-
vendelse, hvor der er risiko for, at brugeren slår hovedet mod fx hårde gen-
stande eller skarpe kanter.

3. Brugsanvisning og mærkning

Beskyttelseshjelme skal være CE-mærket. Hjelmene er desuden mærket med
en række andre oplysninger, herunder oplysning om, hvilke supplerende be-
skyttende egenskaber de har.

Hårde arbejdshatte er mærket med teksten “Advarsel, dette er ikke en indu-
strisikkerhedshjelm”.

Der skal følge en brugsanvisning på dansk med ved leveringen. Den skal bl.a.
indeholde oplysninger om hjelmens beskyttende egenskaber, tilpasning, an-
vendelse, vedligeholdelse, rengøring og opbevaring. Brugsanvisningen bør der -
for læses grundigt igennem og opbevares for eventuel senere brug.

Beskyttelseshjelmens forventede levetid skal fremgå af brugsanvisningen. Som
regel garanteres beskyttelseseffekten i 5 år, men en kortere garantiperiode kan
forekomme.
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4. Anskaffelse og tilpasning

Arbejdsgiveren skal allerede ved anskaffelsen sikre sig, at beskyttelseshjelmen
kan tilpasses den person, som bruger den. Tilpasningen er vigtig for, at hjel-
men sidder fast og giver en tilstrækkelig stor sikkerhedsafstand mellem
hjelmskal og hoved. Derudover er det vigtigt, at hjelmen ikke vejer mere end
nødvendigt, da lang tids brug af hjelme kan overbelaste nakken.

Hvis der er risiko for, at hjelmen falder af, fx på grund af en særlig arbejdsstil-
ling eller blæst, skal der anskaffes en hjelm med hagerem.

Der kan være grunde til at vælge en særlig farve eller facon, fx bør anhugge-
res hjelm have en kraftig farve, der gør anhuggeren let synlig for kranføreren.

Til brug i varme omgivelser kan der anskaffes en beskyttelseshjelm med ven-
tilation. Skal hjelmen anvendes i kolde omgivelser, bør der anskaffes en hjelm,
der kan anvendes med hjelmhue.

Hvis hjelmen skal anvendes sammen med andre personlige værnemidler som
høreværn, øjenværn, visir eller åndedrætsværn, må den samlede beskyttelse
ikke forringes. Pandebåndet fra et visir eller issebøjlen fra et høreværn kan fx
bevirke, at beskyttelseshjelmen ikke sidder tilstrækkelig godt fast, og der kan
ofte med fordel anvendes et “kombiværn”, hvor hjelmen er forberedt med
fæster til fastgørelse af visir, høreværn m.m.

Eksempel på et kombiværn

Det er vigtigt at tjekke med leverandøren af værnemidlerne, at de kan kombi-
neres, så de får den tilsigtede beskyttelseseffekt.

5. Vedligeholdelse og holdbarhed

Hjelmen skal vedligeholdes og opbevares i overensstemmelse med brugsanvis -
ningen.

5

Beskyttelseshjelme.qxp:Layout 1  04/09/07  9:38  Side 5



Brugeren skal regelmæssigt kontrollere beskyttelseshjelmen, så sprækker og
andre skader kan opdages i god tid. En hjelm, der har revner, eller som har
været udsat for kraftig påvirkning i form af slag eller klem, skal kasseres. I
tvivlstilfælde skal hjelmen og/eller indtrækket altid kasseres.

Materialeegenskaberne kan påvirkes af langvarig udsættelse for kulde, varme,
stærkt lys, fugt, sved og midler, som anvendes på huden eller håret, eller ved
anvendelse af uegnede rengøringsmidler.

6. Skiltning

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsområder, hvor beskyttelseshjelm skal
bruges, afmærkes med skiltning. Skiltet er blåt med hvidt symbol.

Beskyttelseshjelm påbudt

Der kan være tilfælde, hvor det arbejde, som gør beskyttelseshjelm nødven-
dig, foregår så spredt, at skiltning ikke er praktisk mulig.

7. Udgifter

Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renhol-
delse af personlige værnemidler og har ejendomsretten til dem.

Jens Jensen
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Arbejdstilsynet
Postboks 1228
0900 København C  
Telefon 70 12 12 88
Telefax 70 12 12 89
e-post at@at.dk
www.at.dk

Prepress: KREATOR – Tryk: Scanprint A/S

Regler:

(1) Bekendtgørelse nr. 1273 af 18. december 1996 om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler
(2) Bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler
(3) Bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning

Læs også branchearbejdsmiljørådenes vejledninger mv.:

Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på de enkelte branchearbejdsmiljøråds hjemmesider.
Der er link til disse hjemmesider på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk
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