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• Hvem er SLKS & Anne Sofia 

• SLKS’ Vision 

• Organisering & sikkerhedsledelse 

• SLKS & Vision Zero 

 



Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS)  



SLKS’ interne arbejdsmiljørådgiver 

• Slots- og Kulturstyrelsen, 2013 –  

• SikkertArbejde v. Anne Sofia Lønvig, 2013 – (bierhverv) 

• Alectia (tidl. Byggeriets Arbejdsmiljøcenter), 2004 – 2012 

• El og VVS branchens BST 2004 

 

Cirka 15 års arbejdsmiljøerfaring 

 

Uddannelse: 

- Diplom i ledelse, CPH Business (igangværende) 

- Master i sundhedspædagogik, DPU 

- Merkonom, Niels Broch (grundfag) 

- Ergoterapeut 

- + diverse konsulent og projektleder kurser 

 



SLKS’ vision 

 

Slots- og Kulturstyrelsen tror på, at alle 

arbejdsulykker er forebyggelige og arbejder 

med en vision om nul-ulykker.  

 

Det betyder, at Styrelsen først og fremmest vil 

arbejde for at integrere et sikkert og sundt 

arbejdsmiljø i alle SLKS’ aktiviteter på 

bygge-, have- og teknikprojekter, som udover 

at opfylde lovgivningen i praksis også forbedrer 

produktiviteten. 

 

 

 



Visionens pejlemærker 

     
   Vi vil være dem: 
 
• De andre gerne vil lære af 

 
• De dygtige håndværkere helst vil 

arbejde for 
 

• Der spreder positiv udvikling i 
branchen 
 



Slots- og Kulturstyrelsen - Hvem er vi? 

 
 

Kulturministeriet 
Departementet 



Slotshaver og Landskaber 

Projekter og Projektering 

Organisering - ejendomsenheder 

Restaurering 
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Divisions 
direktør 



Sikkerhedsledelse og organisering 

70 SLKS 
kolleger  

6 MELLEMLEDERE 

DIREKTØR 



Sikkerhedsledelse og organisering 

Direktør 

6 enheds-
chefer 

70 
udførende 

med-
arbejdere 

1 intern 
arbejdsmiljø

rådgiver 



METODE: Vision Zero - Et mind-set 

 

Kilde: ”Vision-nul”, Pete Kines, seniorforsker, psykolog og civilingeniør 



Kilde: ”Vision-nul”, Pete Kines, seniorforsker, psykolog og civilingeniør 

METODE: Vision Zero - Et mind-set 



METODE: Vision Zero - Et mind-set 

Spørgsmål: 

 

•Hvor mener du, at SLKS er på de to trapper?  

Og hvorfor? 

 

•Hvad kan du gøre for at komme  

højere op på trappen? 
 

 



Vision Zero - Fra ulykker til sikkerhed 

Hvis ikke: 

 

• Hvor mange må komme til skade? 

• Er det i orden, at XX medarbejdere kommer til skade næste år? 

• Hvem skal være den næste? 

 

 

 

Vision Zero: En vej mod nul-ulykker  

(med genveje og forhindringer) 



Kilde: ”Vision-nul”, Pete Kines, seniorforsker, psykolog og civilingeniør 

METODE: NUL-ULYKKER, Et mind-set 



Ledelsens godkendelse 2017-2020 

 

Ekstra ressourcer til: 

• Arbejde med bygbare projekter 

• Fokus på nyansatte 

• Flere kursustimer  

• Store projekter og SLKS’ projekt-

lederes arbejdsmiljøopgaver 

• Videndeling og byggeplads 

• App til sikkerhedsrundering 

• Arbejde med nærved ulykker 

 

 

 

At arbejde med Vision Zero 

 

+ forsat ressourcer til uddannelse, sparring, branchearbejde  mv. 

 



SLKS & Vision Zero, mellemledere 

 

 

• Hvordan vil jeg som enhedschef fremadrettet støtte op om: 

At mine medarbejdere løfter arbejdsmiljøansvar og opgaver 

på bygge-, have- og teknikprojekter 

 

 

• På mødet er du meget velkommen  

til at komme med ideer til,  

hvordan jeg bedst muligt kan  

bistå dig og dine medarbejdere 
 

 

 

 



Vision Zero – nærved ulykker 



Sikkerhedsledelse på alle niveauer 

 

Sikkerhedsledelse vedrører  

ALLE  

der arbejder med og/eller har indflydelse på 

bygge-, have- og teknik projekter 
 

• Hvad er sikkerhedsledelse? 

 

• Hvordan bedriver jeg sikker- 

hedsledelse i forhold til: 

- Det ansvar jeg har? 

- De opgaver jeg arbejder med? 



Vision Zero & SLKS - kendetegn 

• Den øverste ledelse bakker op 

• Er ‘aktive’ på pladserne og går i dialog med håndværkerne 

• Understøtter SLKS’ forebyggende arbejde 

• Ønsker ikke at placere skyld, arbejder i stedet på at finde løsninger 

• Har et ‘management system’ 

• Deler fejl med kolleger og vil gerne lære af dem 

• Uddanner nyansatte og gennemfører løbende  

kompetenceudvikling 

• Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og kvalitet 

 



SLKS & Vision Zero - bidrag 

 

• Overordnet forståelse af arbejdsmiljøarbejdet  

og skaber retning / fællesfodslag 

• Samler arbejdsmiljøindsatserne 

• Understøtter SLKS’ forebyggende arbejde 

• Stiller krav til (mellem-)ledelsens deltagelse 

• Har redskaber (som har været savnet) 

• Positive målsætninger 

• App til sikkerhedsrundering 

• Nærved hændelser 

 



 

DET DER FÅR OPMÆRKSOMHED VOKSER 

Opsamling Vision Zero 



ARBEJDSMILJØ - SLKS 

     
   Vi vil være dem: 
 
• De andre gerne vil lære af 

 
• De dygtige håndværkere helst vil 

arbejde for 
 

• Der spreder positiv udvikling i 
branchen 
 

Kontaktoplysninger: 
Anne Sofia Lønvig 
Slots- og Kulturstyrelsen 
e-mail: aslo@slks.dk 
Mobil: 5081-6840 


