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Notat	fra	møde	om	Vision-zero	og	Tool-box-træning	v.	Arbejdsmiljøeksperten	d.	22/8	2016
Pete Kines fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø præsenterede projekterne Undervisning i
Toolbox-koncept, Vision-0 og App til sikkerhedsrundering.

Vision-zero projektet
Tankegang ved Vision-zero:

- Ledelsen vægter sikkerhed højere end produktion
- Leder efter årsager og ikke skyld
- Tager positivt fokus
- Alle ulykker er forebyggelige, skal have processer til at forudse og lære af ulykker

Arbejdsmiljøkultur-modenhed:
- Ignorerende
- Reaktivt
- Beregnende
- Proaktivt
- Skabende

Der opleves forskellig modenhed, også nogle gange inden for den enkelte virksomheds afdelinger.

Benchmarking: måler primært på arbejdsulykker, men man kan også måle på antal indrapporterede nær-
vedulykker, resultater af sikkerhedsrunderinger på tværs af pladser, bonusordning ift. håndværkerne ved
færrest bemærkninger til sikkerhedsrunderinger

Succes med nærved-ulykker:
- Skal vise værdien af registreringer. Der er brug for handlinger på nærved-registreringer, og at ledel-

sen har KPI på det.
- Alle skal forstå definitionen for en nærved-ulykker, det opfattes umiddelbart forskelligt fra person

til person
- Man bør aftale lokalt, hvad man forstår ved en nærved-ulykke. Så får det værdi, fordi medarbej-

derne er involveret i den proces
- Vigtigt med tilbagemelding – også selv om man ikke laver en korrigerende handling
- Man skal lære på tværs af projekter: hvad er typiske problemer og hvilke indsatser kan hjælpe?
- Man kan bruge en App til registrering med foto og stikord. Kan også bruges til positive registrerin-

ger
- Det kan hjælpe at have fokus på de gode løsninger
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Det er vigtigt med flerstrenget- og integreret arbejdsmiljøtiltag, der tillader decentrale initiativer

Sikkerhedsintroduktion skal være:
- Involverende
- Relationsopbyggende
- Vedkommende for deltagerne

Kommentarer til projektet:

- Nogle bygherrer synes, at det er politisk følsomt at have en målsætning om nul ulykker, da det også
virker lidt urealistisk.

- Zublin er i gang med udviklingsprojekt, lader håndværkerne komme til orde omkring, hvordan ulyk-
ker kan forebygges. Det kan være forskellige tilgange, der virker på de enkelte pladser.

- Skal passe på at fejring af nul ulykker ikke gør, at håndværkerne undlader at indrapportere
- Det er vigtigt at få inddraget medarbejderne, god introduktion og opfølgning
- Vision-zero er en bevægelse mod noget. Der skal være fokus på retningen
- Hvordan kan bygherren arbejde med vision-0 på tværs af projekter?

Toolbox-træning:
Toolbox-træning er et projekt, hvor der er udviklet undervisningsmateriale til at træne formænd o.l. i at
afholde toolbox-møder.

Deltagernes forståelse af toolbox-møder:
- Information om noget konkret arbejde eller emner
- Adhoc-møde
- Mellem praktik og jura
- Kan også bruges til at dække sig ind
- Vejdirektoratet har stillet krav om toolbox-møder og der er undervisning i det.
- Ved særlige arbejdsopgaver
- På pladsen
- I dagligdagen hvor vi har fokus på arbejdsmiljø

Formændene udtrykker et behov for at blive bedre til at kommunikere opad og nedad. Har mest fokus på
envejskommunikation i starten af træningen

Formål med toolbox-træningen:

- Inddrage arbejdsmiljø i planlægningen
- Løsne op for autoritet og være mere inddragende i løsningerne

Træning:

- Interaktiv træning, sportstape, sugerør, rollespil i mindre grupper
- Action-learning proces: Bruge værktøjer mellem moduler
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- Simple værktøjer som de kan bruge i hverdagen. Får værktøjer på laminerede ark så de bedre kan
huske det

- Lære om egen persontype som udgangspunkt for hvordan man skal kommunikere med forskellige
persontyper

- Koble arbejdsmiljø og sikkerhed i planlægningen ved brug af de syv strømme. Reflektere over hvor-
dan løsningerne opfylder forebyggelsesprincipperne

Vi drøftede, hvad der skal til, for at en formænd er god:

- Stærke fagligt, men socialt
- Vigtigt at der er åbenhed for håndværkerne til at komme med problemer, men også er tydelige i si-

ne krav om arbejdsmiljø
- Svært at være mellemleder
- Ofte kommunikationsled til arbejdsmiljøkoordinator

App til Byggeriets Sikkerhedsmåling
- Udviklet fra finsk metode
- Fokus på både gode og dårlige observationer. Observationer afhænger af, hvad der foregår på

pladsen på pågældende tidspunkt
- Udregner procentsats af det gode i forhold til det samlede antal observationer
- Følger målinger uge for uge

Besøg på byggeplads
- Sanering for asbest, PCB og bly
- Lille plads, men særligt farligt arbejde, så derfor er der stort fokus. Der er krav til koordineringen.
- Arbejdsmiljøeksperten har arbejdsmiljøkoordineringen

Næste møde
- Afholdes mandag d. 21. november
- Flyttes fra d. 28. november

I bedes komme med forslag til emne og sted.


