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Notat fra møde hos HP Byg om forståelse for 
arbejdsmiljøkoordineringsopgaven hos kolleger, 24/2 2020 
 

Betina Lyngsø fra COWI indledte med et par oplevelser fra udstationering i en bygherreorganisation, hvor 
hun bl.a. var i berøring med den arbejdsmiljøkoordinering, som skulle laves på projektet. Hun havde 
følgende anonymiserede observationer:  

- Der blev ikke allokeret tilstrækkelige ressourcer til arbejdsmiljøkoordineringen 
- Der blev udpeget arbejdsmiljøkoordinatorer, som ikke var arbejdsmiljøkyndige, medmindre 

bygherren virkelig fastholdt sit krav. Hendes oplevelse var, at den gængse opfattelse er, at 
arbejdsmiljøkoordineringen kan alle da løse, endda også uden at have 
arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen.  

- På grund af silo-organisering i mange store rådgivende virksomheder, så ønsker man at holde på 
opgaven, i stedet for at få en kompetent arbejdsmiljøkoordinator på projektet 

- Hvis der var en kompetent arbejdsmiljøkoordinator på opgaven, så hændte det, at vedkommende 
blev bedt om at neddrosle arbejdsmiljøkoordineringen, fordi der ikke var afsat tilstrækkeligt 
budget, samt under hensyntagen til samarbejdspartnernes ressourcetræk, fx deltagelse i 
workshops 

Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Videntjenesten, holdt herefter et inspirationsoplæg om 
forskellige måder at planlægge og implementere forandringer i virksomheder:  

- I netværket taler vi tit om at skabe platform for arbejdsmiljøkoordineringen, herunder at få 
bygherren til at give mandat/beføjelser for at opnå organisatorisk position i projektet. I dag er fokus 
egen virksomhed.  

- Arbejdsmiljøkoordinatorer er ikke ansat til at forandre opfattelsen af arbejdsmiljø og behovet for 
arbejdsmiljøkoordinering i egen virksomhed, men kan alligevel påvirke kolleger, ledere og 
topledelsen. Det vil give bedre grundlag for at løse egne opgaver og større arbejdsglæde. 

Gruppedrøftelser og opsamling 
Herefter drøftede vi i grupper, hvordan man konkret kan skabe forandring i egen organisation, hvilket vi 
samlede op på til sidst. Udgangspunktet var en tegning af organisationsdiagrammet, og hvor man er 
placeret i forhold til de kolleger, som har projekterendes pligter eller arbejdsgiveransvar.  

- Hvordan kan du være med til at øge fokus på overholdelse af arbejdsmiljøpligter i din organisation 
og dermed fremme din egen faglige position? 

o Det er nødvendigt med fokus, da det ikke er der naturligt i virksomhederne desværre 
o Man kan være med til at skabe mening med arbejdsmiljøområdet og vise, at det forbedrer 

projekternes kvalitet. Det kan være en kombination af pisk og gulerod, men man skal have 
ledelsens opbakning 

o Se det som et salgsarbejde – både ift arbejdsmiljø og egen arbejdsfunktion 
o Sige fra når man bliver tilbudt opgaver med for få ressourcer eller for kort tidsfrist. Ikke gå 

ind i opgaver, hvor man ikke selv er kompetent 
o Der er behov for mere ensartet opfattelse af, hvad arbejdsmiljøkoordinering indeholder 

som ydelse. Det arbejder vi med i Interessegruppen 
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- Hvilke barrierer og muligheder er der ift. din organisations opbygning? (fx hierarki, siloer, 
individualitet) 

o Siloopdeling giver udfordringer ift. at skabe forståelse på tværs 
o Nogle steder skal man have ledelsens accept for at skabe lydhørhed i andre 

siloer/afdelinger 
o Man må skabe rum for dialog med kolleger 
o Arbejdsmiljøkoordinatorer er placeret forskelligt i virksomhederne, fx som selvstændig 

afdeling, som en del af bygherrerådgivningen, som en del af projekt-/byggeledelse, som en 
stab (bl.a. kvalitetssikring). Den organisatoriske placering har betydning for, hvordan man 
kan påvirke sine kolleger, så det skal man have blik for 

 

- Hvordan griber man i organisationen andre forandringer an? 
o Hvis der er en samfundsdagsorden, som presser virksomheden, så kan det hjælpe med at 

skabe forandring, fx FNs verdensmål 
o Vi skal altså gøre arbejdsmiljø mere relevant og interessant 

 

- Har I konkrete forslag/ideer/fif til, hvad man kan gøre?  
o Frokostmøder med kolleger hvor man uformelt kan fortælle om regler og hvad man kan 

bidrage med 
o Formidle påbud og følge op med forslag om hvordan de kan undgås 
o Skabe netværk for arbejdsmiljøkoordinatorer på tværs  
o De virksomheder, som selv er undervisere på arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen, har 

ofte deres egne kolleger på kursus og kan dermed præge dem 
o Uddannelsesforløb for kolleger 
o Mentorordning, hvor man kan få tilknyttet en erfaren arbejdsmiljøkoordinator på projektet 
o Hænge sedler op i kopirum / på toiletter for at øge opmærksomhed 

Næste møde:  
- Mandag d. 25/5 kl. 9-12, hvor Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P) bliver lanceret 
- Sted: Følger 


