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Emner

• Vision-Zero for Arbejdsmiljø - God 

praksis

• Toolbox-træning

• Nærvedulykker

• i-pad App til sikkerhedsobservationer



Øresund link: Tunnel and bridge



Øresundsforbindelsen: Tunnel og
bro

• Betonelementfabrikker i Sverige og Danmark
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AM-kultur modenhed
Vision 
Zero

Systemer Mennesker



Vision-Nul for arbejdsmiljø

Forpligtigelse
• Fra virksomhedsejerne, -ledere og medarbejdere

• Gennem politik, planlægning, procedure og praksis

• Alle arbejdsulykker og –skader er forebyggelige

En proces – ikke et mål !!



EU studie – Virksomheder med 
‘Vision Zero’ for arbejdsmiljø
• 7 EU-lande, 27 virksomheder

• Interview, spørgeskema og nationale workshops

• 8819 spørgeskema respondenter

• 69 % medarbejdere, 31 % ledere og mellemledere 

• 13 industrivirksomheder (51 % respondenter)

• 7 bygge- og anlægsvirksomheder (28 %)

• 7 andre sektorer (21 %)

Rapport: Zwetsloot, Kines et al.,2015; og 2 artikler in-press



Traditionel AM tilgang og Vision Zero
AM kontrolstrategi AM forpligtigelsesstrategi

AM er målrettet AM er en rejse, en proces
Forebyg skader & sygdomme Skab sikkerhed og sundt arbejde 

AM programmer AM er en integreret del af forretningen
OSH styring/management AM lederskab
AM ejet af få AM ejes af alle
Benchmark på skader og 
sygdomme 

Benchmark på god praksis og 
positive og proaktive AM indikatorer

AM er en omkostning AM er en investering
Medarbejdere en del af 
problemet Medarbejdere en del af løsningen

AM hændelser er nederlag Hændelser er muligheder for læring
AM systemer AM kultur og læring



Sikkerhedsklima - spørgeskema
De 27 virksomheder ift. 200 andre virksomheder

Mere positiv vurdering af ledelsen i de 27 ‘Vision-Nul’ 

virksomheder

• Ledelsen vægter sikkerheden højere end produktionen

• Ledelsen søger efter årsager, ikke skyldige personer, 

når en ulykke indtræffer

• Ledelsen behandler medarbejdere retfærdigt, hvis de 

indblandes i en ulykke



Vision Zero: God praksis
• AM forpligtigelse - en del af ansættelsesproceduren

• Opfølgning og handling på ‘observationer’ og ‘nærved-
hændelse’

• Involver stakeholders, forretningspartnere, osv.

• Sikre kvalificerede og strukturerede introduktion, 
supervision og opfølgning

• Netværker

• Relevante kommunikationsstrategier på alle 
organisatoriske niveauer

• Flerstrenget- og integreret arbejdsmiljø tiltag der tillader 
decentrale initiativer



Toolbox-træning



Baggrund

• APV og Opstartsmøder

• Styrket integration af arbejdsmiljø i planlægning i dagligdagen

• ‘Toolbox-møder’ koncept: Tilpasses danske forhold og -kultur

Perspektiver: 

• Lederuddannelse til virksomheder i byggebranchen og andre 

brancher (stor efterspørgsel)

• Store byggeprojekter: Supersygehus, Femern, osv. 



Hvad kendetegner en god leder i 
byggebranchen?

• Hvordan skal han kommunikere med sjakmedlemmerne? 

Ledere? Kolleger?

• Skal han lytte?

• Hvordan skal han håndtere usikker adfærd? 

• Nye medarbejdere?



5 hold (2014-2015)

57 deltagere, 12 virksomheder





Form
• 22 ½ timer 

• 5 halve dage (4½ timer) fordelt over 9 uger 

• 2 uger mellem træningsdagene

• Tirsdag, kl. 10:00 - 14:30

• 20 minutters frokostpause

• 2 telefonpauser på 10 minutter

• Til træneren: Træningsmanual og drejebog for hver dag



Toolboxtræning - Indhold

• Dag 1: Kommunikation, ansvar og konflikthåndtering

• Dag 2: Planlægning, sikkerhed og ulykker

• Dag 3: Ledelse og samarbejde

• Dag 4: Erhvervssygdomme og forebyggelsestrappen, non-

verbal kommunikation

• Dag 5: Sundhed på pladsen og kommunikation på tværs af

kultur og sprog



Roller-Kommunikation-Konflikthåndtering-Målrettet kommunikation

Planlægning 
med arbejdsmiljø

Kropssprog
Kommunikation på 

tværs af 
kultur og sprog

Forebyggelse



Åbent Fjendtlighed - At skade hinanden, chikane

Polarisering - Kan ikke være sammen, nyt job

Fjendebilleder           - Finder forbundsfælder, gode og onde 

mennesker

– De er dårlige mennesker

ebilleder – De er dårlige mennesker

Samtalen opgives - Det nytter ikke noget, samtale opgives

Problemer vokser - Bebrejder hinanden og trækker fortiden ind 

Personificering - Det er din skyld

Uoverensstemmelse - Vi ser forskelligt på en sag

Konflikttrappen



Kontakt eller kortslutning
Hvad kan åbne kontakten Hvad kan blokere kontakten

At undersøge, at tjekke At reagere spontant på sine følelser.

At vise interesse At negligere den anden. 
At afbryde den andens fortælling.

At udtrykke sine egne bekymringer 
og behov

At bebrejde den anden.

At holde sig til kendsgerningerne At overdrive og generalisere. 
At ignorere.

At fokusere på problemet: Hvad skal 
der gøres?

At angribe den anden: Hvem har 
skylden?



Kontakt eller kortslutning
Hvad kan åbne kontakten Hvad kan blokere kontakten

At udtrykke sig selv og lytte til den 
anden

At forsvare sig selv og angribe den 
anden

At give små udtryk for, at man lytter At være tavs og lukket med mimik og 
kropssprog

At være oprigtig At anvende sarkasme

At berolige i forhold til den fremtidige 
relation

At true

At give en ærligt ment undskyldning At fremsætte overfladiske 
undskyldninger
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Hvad sker der på byggepladsen?

Forberedelse
31%

Produktion
30%

Spild
39%



24Hvad sker der på byggepladsen? 

Prod./mont.
30%

Samtale
7%

Klargøring
19%

Borte
12%

Vente
21%

Gå
6%

Transport
5%

Klargøring  
19%



Forudgående 
aktiviteter
Emne:

AM+S:

Ydre forhold
Emne:

AM+S:

Materialer
Emne:

AM+S:

Information
Emne:

AM+S:

Maskiner og 
hjælpemidler
Emne:

AM+S:

Plads
Emne:

AM+S:

Mandskab
Emne:

AM+S:

De 7 strømme - Beskriv den næste aktivitet/ arbejdsopgave I skal i 
gang med!

Hvad ligger der af arbejdsmiljø/ sikkerhed (AM+S) i de 7 strømme  i forhold til aktiviteten?

Aktivitet:









Positive- og praktive mål for 
arbejdsmiljøet

A. AM træning og uddannelseOSH

B. AM observationer (forhold og adfærd)

C. Analyse af (nærved) hændelser, handling, opfølgning, evaluering or 

læring

D. AM lederskab – daglige prioriteringer, kommunikation

E. AM klima/kultur – spørgeskemaer og interviews

F. Osv. 
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Safety index
Topic Correct Total Not correct Total

Index
%

1. Work habits / / / / /   / / / /   9 / / / / /   / / 7 56

2. Machines and tools / / / / /   / / / / /  
/ / / /

14 / / / / / 5 73

3. Personal protective 
equipment

/ / / / / 5 / 1 83

4. Housekeeping / / / / /   / / / 8 / / / / /   / / / / /   / / / 13 38

5. Guardrails and 
coverings

/ / / / /   / / / / /  
/ / / / /   / / / / / 
/ / / 

23 / / / / /   / / / / /   / / / / 14 62

6. Etc. / / / / /   / / / / /    10 / / 2 83

Total 69 Total 42
69

-------------- x 100 = 
69  +  42 62 %



Sikkerhedsobservation iPad app

Add notes/photos

Add notes/photos

Add notes/photos

Add notes/photos



Sikkerhedsindeks (forhold og adfærd)

1     2     3     4      5      6     7     8     9    10    11   12
Uge

%
korrekt



Nærvedulykker og observationer
• Alle forstår formålet med og værdien i at anmelde nærvedulykker

• Afklaring/præcisering af hvad nærvedulykker er – lokalt

• Tilbagemelding, handlinger og opfølgning (KPI ☺)



Take home messages
1. Arbejdsmiljø-kultur modenhed

2. Vision-Nul: forpligtigelsesstrategi

Benchmark på god praksis og 

positive og proaktive faktorer

3. Modtagekultur, og at sikre kvalificerede og strukturerede

introduktion, supervision og opfølgning

4. Nærvedulykker og observationer



Pete Kines
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Tak for jeres opmærksomhed!
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