
 

Tjekliste - arbejde med faldsikringsudstyr 
 

Før arbejdet påbegyndes 

• Visuel kontrol af faldsikringsudstyr 

(seletøj, karabinhager, liner) 

• Visuel kontrol af ankerpunkt/ankerline 

• Vagtmand, udpegning af 

Efter arbejdets afslutning 

• Retablering af faldsikringsudstyr 

(rengøring, tørring, visuel kontrol, pakning) 

Ved fald med udløst faldstop 

• Skab sikkerhed - stands ulykken 

• Ring 112 - anmod evt. om højderedning 

og ambulance 

• Giv førstehjælp - hold kontakt 

• Ring til AAU-nødtelefon - bed om assistance 
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