
Notat fra møde om erfaringer fra 
arbejdsmiljøkoordinering på Nyt Aalborg 
Universitetshospital fra Niras hos NAU, 29/8 2022  
Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere indledte med et kort oplæg 
om metoder til videndeling. Man kan både skubbe viden fra afsender (push) og trække viden til sig som 
modtager (pull). Der er både viden, som er eksplicit, fx faktabaseret, og såkaldt tavs viden, som er sværere 
at beskrive, men som man bedre kan opnå ved at observere eller prøve færdigheder på egen krop. 
Oplægget vil være push, mens senere gruppearbejde vil være pull, idet deltagerne får mulighed for at 
efterspørge netop den viden, som de har brug for i deres job.  
 
Hanne Lauridsen og Lars Skovbo Jørgensen fra Niras præsenterede deres erfaringer fra Nyt Aalborg 
Universitetshospital, hvor de har arbejdet som arbejdsmiljøkoordinator (B) siden 2015 og 2017:  
 Byggeriet er stadig i gang, og der skal bygges frem til 2030  
 Konceptet for arbejdsmiljøkoordinering er opbygget over årene og tilpasses løbende. Det er baseret på 

erfaringer fra andre (sygehus)projekter, men her er ikke så mange ressourcer som andre steder, så det 
har været nødvendigt at skære til, så det er need-to-have. Det har været vigtigt at aktiviteter giver 
mening og værdi for entreprenørerne, og at der er rød tråd i aktiviteter og fokusområder. Der har 
løbende været nye udbud, men konceptet følges på alle delprojekter.   

 Der koordineres med kontraktholdere, og der er krav til, at de inddrager underentreprenører.  
 Det er vigtigt at forstå bygningernes design og indretning, samt byggetakten for at kunne planlægge 

behov for arbejdsmiljøkoordinering. Der er lavet skematik over, hvilke arbejder der kan foregå i niveauer 
over hinanden på samme tid. Der er gennemført en analyse, før arbejdet går i gang, som byggeledere 
bruger i deres arbejdstilrettelæggelse  

 Der er en byggepladsentreprenør, som arbejder tæt sammen med arbejdsmiljøkoordinatorerne. De 
hjælper ligeledes med sikkerhedsrunderinger og at distribuere information ud på pladsen.  

 Samarbejdet med byggelederne er godt, og i og med at de har nogle arbejdsmiljøopgaver, så bliver de 
også uddannet i arbejdsmiljø undervejs  

 Der er kick off-møde for nye entreprenører, som afholdes sammen med byggeleder. Her forklares om 
alle arbejdsmiljøkrav, så entreprenøren er klædt på  

 Der er introkursus for alle, så de opnår en grad af ejerskab til projektet  
o Viden om projektet, samt krav og regler fra PSS præsenteres, herunder beredskab mm   
o Påbud fra Arbejdstilsynet præsenteres ligeledes for videndeling og for at håndværkerne ved, at 

Arbejdstilsynet kommer tit  
o Det varer 1 ½ time, og entreprenøren skal selv stille med tolk ved udenlandsk arbejdskraft  

 Sikkerhedsrunderinger gennemføres dagligt, og her fokuseres på særligt farligt arbejde og 
Arbejdstilsynets opmærksomhedspunkter. Der er 1-2 entreprenører med pr gang, så dialogen er mulig, 
og det er muligt at skabe læring.   

 Sikkerhedsmøder afholdes for de enkelte kontrakter. Byggelederen kører sikkerhedsmøder, og 
Hanne/Lars er med som bisidder. Byggepladsentreprenører fremlægger sikkerhedsrunderinger. Der ses 
fremad ift særligt farligt arbejde. Entreprenørerne kommer med input til koordineringsbehov. Der 
kommer også input fra de enkelte håndværkere. Sikkerhedsmøder foregår mest på teams efter 
corona.    

 Der er sikkerhedsråd med bygherre, byggeledere og kontraktholdere, samt arbejdsmiljøkoordinatorer, 
men det er ikke anvendt særligt meget, da behovet ikke har været der.  



 Der udleveres adgangskort efter introkursus, hvor det også fremgår hvem man er ansat for, om man er 
under uddannelse. Der er tidsbegrænsning på adgang, men der kan lukkes op, hvis der er yderligere 
behov. Der er en vagtordning, som sikrer adgangen til pladsen  

 Hjelmfarver for forskellige roller er defineret af bygherren, så man kan se, hvem der er på pladsen  
 Små sikkerhedshåndbøger uddeles til alle, oversat til engelsk og tysk  
 Der er defineret sanktioner i PSS aftalt med bygherren for alkohol, rygning og stoffer. Andre 

overtrædelser sanktioneres afhængig af graden. Der er opbygget en tillid til, at 
når arbejdsmiljøkoordinator gør opmærksom på noget, så er det ikke for at pege fingre, men for at gøre 
forholdene bedre og sikre, at håndværkerne kommer sikkert hjem.  

 De har fået godt samarbejde med Arbejdstilsynet og spørger, når de er i tvivl med noget. De 
tilsynsførende fortæller, hvad de har observeret på pladsen, og disse opmærksomhedspunkter tages 
med til sikkerhedsmøder og kommende sikkerhedsrunderinger.  

 De bruger meget tid på at informere - også mere end ellers, da det er givtigt, at alle har et højt 
informationsniveau. Entreprenører kommer også og spørger. Det gør en kæmpe forskel at arbejde 
sammen i så mange år, da der opbygges en tillid og en fælles kultur.   

 Arbejdssprog er dansk, og der skal være mindst en arbejdende formand i sjakket, som kan dansk eller 
engelsk. Der holdes fast i, at det er entreprenøren, som skal sikre oversættelse, evt. Ekstra instruktion 
og opfølgning af udenlandsk arbejdskraft  

 For alle risikoarbejder er krav til, at entreprenøren senest 14 dage før, udarbejder 
arbejdspladsbeskrivelse af, hvordan arbejdet udføres. Risikoarbejder er defineret i 
projekteringen, men der kan opstå nye. Arbejdspladsbeskrivelser gennemgås af arbejdsmiljø-
koordinator ift koordineringsbehov. Der er krav til, hvad den skal indeholde, men ikke skabelon.   

 Arbejdet er planlagt lokationsbaseret i cyklogrammer, og størrelse på lokationer er defineret i projektet. 
Der laves så 2- og 6-ugers planer med en linje for hver arbejdsgiver, og hvor særligt farligt arbejde 
markeres ind med bogstav. Ugens arbejder tegnes ind på byggepladsplan, hvor der inddeles i 
arbejdsområder, og hvor de særlig farlige arbejder også er markeret. Der afholdes et ugentligt 
koordineringsmøde, hvor alle lokationer på hele hospitalet gennemgås og tildeles. Ugeplaner hænges op 
i alle bygninger og kantinen  

 En af fordelene ved lokationsbaseret planlægning er, at entreprenøren får ansvar for at renholde egen 
lokation og særligt ved overdragelse til næste entreprenør. Man skal stille tydelige krav om renhold, fx 
tidsinterval  

 Der vælges et månedens tema, bl.a. ud fra sikkerhedsrunderinger, som der laves en kampagne på. Der 
er lavet skabeloner for, hvordan kampagnematerialer laves (https://byggeproces.dk/nyt-aalborg-
universitetshospital-skabeloner-til-kampagne/). Der laves en quiz i slutningen af året med spørgsmål fra 
alle temaer.  

 
Næste møde  
Mandag d. 28. November kl 9-12  
Forslag til emner:   

 Gerne ude på byggeplads  
 Håndtering af særligt farligt arbejde og skriftlig vurdering fra entreprenør  
 Fif til at komme tidligt ind i projekteringen  
 Få virksomheden til at sælge arbejdsmiljøkoordinator ind i projekter  

 


