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Hvor er jeg/vi?
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Vision Zero 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 %)

Zwetsloot, Kines et al.,2015 & 2017a, b, c



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
AM 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



www.visionzero.global (lanceret d. 4/9-2017)



Vision Zero: 7 guidelines
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1. Take leadership

2. Identify hazards

3. Define targets

4. Ensure safe systems

5. Ensure safe technology

6. Improve qualifications

7. Invest in people



Toolbox-træning



Toolbox-træning 2
• 6 store byggepladser

• Start før September 2018

• Nybyg

• Minimum 1 år

• 30 håndværkere på pladsen

• København eller øvrige Sjælland

• Mindst 2 hold af 15 deltagere – åbne til andre virksomheder



Pete Kines
pki@nfa.dk

Tak for jeres opmærksomhed!




