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BLÅ+ 
TEKNIKERE MED EL-FAGLIG UDDANNELSE 

(SAGKYNDIGE)

FORMÅL MED INSTRUKTIONSLISTE:
Skal sikre at medarbejdere tilhørende ”Blå+” har kendskab til deres ansvarsområde, når der skal udføres arbejde på 

el-installationer og maskinanlæg.

Formålet er desuden, at medarbejderen:

• Kan identificere og nedbringe farer

• Sikrer indretningen af arbejdspladsen bedst muligt

• Trænes i sikker adfærd

• Er bevidst om at være rollemodel

KRAV TIL PERSONEN, DER UDFØRER INSTRUKTIONEN
• Skal vide om arbejdet er omfattet af krav om autorisation

• Såfremt arbejdet er omfattet af autorisation skal personen være en del af og instrueret i virksomhedssystemet 

(SKS-system)

• Uanset om arbejdet er omfattet af krav om autorisation, skal personen have et grundigt kendskab til de lokale 

installationsforhold, således det sikres at installationen udføres håndværksmæssigt forsvarligt og godt af kvalifice-

rede personer og under anvendelse af egnet materiel 

Denne instruktion skal udelukkende ses som et supplement til virksomhedens SKS-system.

PLANLÆGNING OG ORGANISERING AF ARBEJDET
EMNE BILLEDE

OVERORDNET PLANLÆGNING AF OPGAVER
Medarbejderen skal instrueres om prioriteringsrækkefølgen i forhold til, hvornår 

det vælges at udføre L-AUS arbejde:

1. Spændingsløst

2. Nær ved spændingsførende dele

3. Arbejde på spændingsførende dele, L-AUS
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FORDELING AF ANSVAR
I forbindelse med udførslen af arbejdsopgaver skal de personer, der udfører opga-

ven, være bekendt med:

• Hvem der har ansvaret

• Ledelsesmæssige beføjelser (delegering af ansvar)

FAGLIGE KVALIFIKATIONER
Inden en opgave påbegyndes skal det sikres for den eller de personer, der skal 

udføre opgaven, at:

• De har de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer - om nødvendigt 

LAUS-kursus

• De har de fornødne praktiske kvalifikationer

• Det vurderes, om der kan arbejdes selvstændigt med opgaven, eller om det 

kræver instruktion og tilsyn

I forhold til ovenstående skal der være opdaterede oplysninger om uddannelse og 

træning i SKS-systemet.

Såfremt der er tale om egentlig delegering følges proceduren i SKS-systemet.

UDFØRSEL AF ARBEJDET
EMNE BILLEDE

INSTRUKTION OG TILSYN
I forbindelse med instruktion i at udføre specifikke opgaver skal det sikres at:

• Der anvendes/tages udgangspunkt i eventuelle skriftlige instruktioner, hvis de 

forefindes

• At instruktionen er forstået

• At der i nødvendigt omfang føres tilsyn med at instruktionen følges

• Anvendt udstyr er godkendt til opgaven

EFTERSYN OG AFPRØVNING
Den medarbejder, der skal udføre en konkret opgave, instrueres i at følge ret-

ningslinjerne for eftersyn og afprøvning af el-installationen inden ibrugtagning.
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UDSTYR
Det gennemgås sammen med medarbejderen, hvilket ansvarsområde man har i 

forhold til brug, eftersyn og vedligehold af det udstyr, der kan påvirke elsikkerhe-

den. Dette vil normalt omfatte:

• Elektrisk håndværktøj

• Værktøj og udrustning for L-AUS

• Måleudstyr

Måleudstyr og værktøj skal yderligere være godkendt til opgaven.

Retningslinjerne i SKS-systemet følges, hvis det findes.

RAPPORTERING AF FEJL OG AFVIGELSER
For at undgå at fejltagelser gentages er det vigtigt, at den ansatte instrueres 

grundigt i, hvordan opdagede fejl på installationen registreres og beskrives.

Retningslinjerne i SKS-systemet følges, hvis det findes.
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