
Interessegruppe for koordinatorer
IDA ArbejdsmiljøNotat	fra	møde	J-06	om	ulykkesundersøgelse,	Rambøll	Herning	d.	22/2	2016
Oplæg ved Helle Hermansen fra COWI om undersøgelse af arbejdsulykker gav anledning til en bred debat
omkring metoder til ulykkesundersøgelser og koordinatorens rolle i at årsagsafdækning og læring af ulykker
og nærved-hændelser.

Metode til ulykkesforebyggelse (se også powerpoint)

- Ofte får man ikke lavet årsagsanalysen grundigt nok
- Ulykkesanmeldelsen til Arbejdstilsynet giver ikke anledning til en dyberegående analyse af ulykken.

Det er en ren registrering.
- Metode til ulykkesundersøgelse:

o Hvorfor, hvad og hvordan-spørgsmål for at afdække årsager til ulykken
o Komme tilbage 14 dage efter og spørge igen. Der kommer nye historier frem på denne

måde
o Ofte er det mangelfuld planlægning, kommunikation og ledelse, som er den

bagvedliggende årsag til ulykker. Vi skal finde en metode til at kategorisere årsagerne til
ulykkerne, så vi kan arbejde mere systematisk med at forebygge dem på tværs af den
enkelte ulykke

Årsager til ulykker og udfordringer i evaluering og læring af ulykker
- Det er en udfordring, at håndværkerne ser det som en vilkår at man kan komme til skade eller blive

nedslidt
- Det er svært at få andre arbejdsgivere på pladsen til at interesse sig for de ulykker, som er sket, og

deltage i en drøftelse af årsager og forebyggelsesmuligheder

Entreprenørens rolle i ulykkesundersøgelse
- Det er entreprenøren, som skal lave ulykkesanalysen som en del af arbejdsgiveransvaret
- Entreprenøren skal have styr på sin egenkontrol af arbejdsmiljøforholdene

Koordinatorens rolle i ulykkesundersøgelse
- Nøglen til det gode sikkerhedsarbejde er et ordentligt samarbejde mellem koordinator og

entreprenøren, samt fungerende kommunikation på pladsen
- Koordinator skal lægge linjen og holde den.
- Koordinator skal skabe refleksion og forståelse af risikoen
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- Indkalde til et ekstraordinært sikkerhedsmøde. Spørge ind til årsager og hvad kan vi gøre?
Forebyggende handling

- Tage møde med entreprenøren særskilt om ulykken. Essensen skal tages med på sikkerhedsmødet
- Man kan som koordinator bede om en årsagsanalyse som udgangspunkt for drøftelsen på

sikkerhedsmødet: Hvordan undgår vi ulykken?

Udfordringer og løsninger i koordineringsarbejdet
- Plan for sikkerhed og sundhed

o Er konceptet forældet?
o Der er ikke formskrav, men den bliver ofte for lang.

- Byggepladsen bliver ofte ikke projekteret ordentligt, og der mangler byggepladsbeskrivelse og
tilbudsliste med mængder. I totalentrepriser er der større fokus på byggepladsens indretning
allerede tidligt

- Arbejdsmiljøkoordinator skal både i projektering og udførelse blive ved at spørge: Hvordan har I
tænkt jer at udføre arbejdet? Og så kigge på med arbejdsmiljøbriller hvordan det kan gøres på en
arbejdsmiljøforsvarlig måde. Det giver refleksion

- Inddragelse af entreprenøren og ikke tage ansvaret for dem. De skal være forberedt på opgaven og
de kender arbejdsmetoderne

- Har arbejdsmiljøkoordinatoren viden nok om arbejdsmetoder?
- Det er ikke en løsning bare at sætte krav om personlige værnemidler. Det skal ikke være en

helgardering, men der skal stilles de krav, som er nødvendige
- Det handler om god planlægning

Kommende emne
- Den gode plan for sikkerhed og sundhed

o Til rammesætning
o Funktionel ude på pladsen

- Hvordan påvirker vi adfærd og holdninger? NFA-studie på DNU af kulturen i sjakket

Næste møde
- Mandag d. 23. maj kl 9-12 med efterfølgende byggepladsbesøg
- Emne: Hvordan påvirker vi adfærd og holdninger?

o MTHs erfaringer fra handleplanen
o Studie fra NFA om kulturen i sjakket. Åge sender kontaktoplysninger

- Sted: Eventuelt i Hobro, nedrivning af en skole. Arbejdsmiljøeksperten vender tilbage


