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Præsentation

1. Hvad forstår vi med virksomhedernes 

arbejdsmiljøindsats (VAI)?

2. Hvordan undersøger vi det?

3. Kan mål for virksomhedens 

arbejdsmiljøindsats forudsige 

arbejdsulykker?

4. Diskussion: hvad betyder dette for 

praksis?



Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats:

• Betegner alt det virksomhederne gør for at forbedre arbejdsmiljøet 

• Virksomhedernes egen-indsats 

• Fra organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, medarbejderinddragelse, planer procedurer og til 

de konkrete forebyggende aktiviteter på den enkelte arbejdsplads. 

• Der har været en historisk udvikling fra et ‘traditionelt arbejdsmiljøarbejde’ (reaktivt), hvor der reageres 

på opståede problemer til en mere proaktiv strategi, hvor sikkerhed og arbejdsmiljø integreres med 

virksomhedens øvrige aktiviteter.

• Fra ‘sidevogn’ til at komme ind på ledelsesgangen, dvs at AMØ blev et centralt element på linje med andre 

aktiviteter i en virksomhed.   

• Det systematiske arbejdsmiljøarbejde blev bygget oven på det traditionelle arbejdsmiljøarbejde. 

• Arbejdsmiljø blev en del af virksomhedens kerneaktiviteter (ikke ad-on), fx Robens rapporten fra 1972, 

arbejdsmiljøloven af 1975, og det senere EU rammedirektiv (89/391), hvor sidstnævnte inkluderede APV 

krav og forebyggelsesprincipper.  

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), 2018: Fakta om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017 (VAI2017): En

spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladser i Danmark:



1. Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats

Arbejdsmiljø er et aspekt af produktion (hos jer byggeopgaven):

• Top management has responsibility for OHS conditions and needs to 

prioritize OSH.

• In order to reduce work hazards and prevent injuries, top management has 

to integrate OHS considerations into all other management decisions.

• Systematic assessment and evaluation of risk is an essential pre-requisite

Risk reduction measures.

• Implementation of Accident prevention measures and safety

instruction, requires tasks and ressource allocation within the 

organization. 

”OHSM also contrasts with traditional OHS in that it endeavours to be

proactive about health and safety, rather than reactive...”

(Frick et al., 2000, page 18/19)



Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats
1) Den systematiske arbejdsmiljøindsats (decisional implementation):

Sammenhængende systemer af politikker, planer og procedurer, samt koordinerede aktiviteter, 

der skal forbedre og systematisere virksomheders samlede arbejdsmiljøarbejde (Bluff, 2004; 

Nielsen, 2000; Robson et al., 2007). Systematikken kan være relateret til fx: 

• politikker og procedurer for instruktion og vejledning, 

• politikker og procedurer for involvering af medarbejderne,

• Politikker og procedurer for APV-arbejdet, kompetenceudvikling, løbende opfølgning mv. 

2) Den konkrete arbejdsmiljøindsats (behavioural implementation):

Betegner de konkrete aktiviteter der gennemføres i praksis for at eliminere eller reducere 

konkrete arbejdsmiljørisici, der evt. er identificeret i arbejdet med virksomhedens APV (Dahler-

Larsen et al., 2020; Øystein Saksvik et al., 2003). Konkrete indsatser kan have fokus på: 

• risici for fald, snublen, nedstyrtning mv., 

• Løbende instruktion, oplæring og især tilsyn med sikker udførelse af arbejdet

• Sikkerhedsgennemgange af på byggepladsen (fx Safety Observer eller andre værktøjer). 



2. Hvordan undersøger vi det? 
DATA: Lidt fakta om VAI undersøgelsen:

Stikprøve:

• VAI er gennemført i årene 2012, 2014 and 2017 (ny næste år) 

• Sendt ud til ca. 8000 arbejdspladser I hvert af årene

• I alt 23.971 arbejdspladser – (p-enhed) 

• Svarprocenter er henholdsvis: 47%, 44% og 47%.

Spørgeskemabaseret

• Stratificeret stikprøve af arbejdspladser, 

• Repræsentativ inden for hver erhversgruppe og størrelse (36 branchegrp., 3 virk. str, 75 arbejdspladser).

• Dækker alle brancher og virksomhedsstørrelser, med mindst en ansat. 

• 2 respondenter pr. arbejdsplads > 9 ansatte (leder + medarbejder)



Validering af de proaktive indikatorer

(*) Mokkink LB, ET AL: The COSMIN checklist for assessing the methodological quality of studies on measurement properties of health status measurement 

instruments: an international Delphi study. Quality of Life Research 2010;19(4):539-549. https://doi.org/10.1007/s11136-010-9606-8

Anvendte kriterier for pålidelighed og validitet:

1. Indholdsvaliditet (content validity)
2. Strukturel validitet (structural validity) 
3. Pålidelighed, intern konsistens (reliability, 

internal consistency)
4. Begrebsvaliditet (construct validity) 

Andre relevante kriterier (ikke testet endnu):
5. Interrater reliability
6. Responsiveness
7. Ability to discriminate beween groups
8. Krydsvalidering af skalaer



Eksempel på grupper af spørgsmål

fak1 fak2 fak3 fak4 fak5 fak6 fak7 fak8 fak9 fak10

p03_ArbBed=er holdningen på arbejdspladsen, at arbejdsmiljøet skal være bedre, end reglerne kræver? 0,03 -0,02 0,03 0,01 0,02 0,6 -0,06 -0,01 0,02 0,31

p03_MedInd=bliver medarbejderne involveret i beslutninger, som påvirker deres arbejdsmiljø? 0,04 -0,03 0,06 0,05 -0,11 0,74 0,02 0,01 0,01 -0,08

p03_PriArb=prioriterer arbejdspladsen forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt? 0,13 -0,05 0,11 0,08 -0,02 0,63 -0,02 0,02 0,03 0,09

p04_AMsnak  =medarbejdere og ledelsen ... afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse? -0,04 0,05 -0,02 0,78 -0,01 0,1 0 0 0,03 -0,07

fastlagt, hvordan samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal foregå i det kommende år? -0,04 0,04 0 0,86 -0,01 0,06 -0,01 -0,03 0,02 -0,03

fastlagt mål for det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed? 0,06 -0,02 -0,01 0,87 0,01 -0,03 -0,03 0 -0,04 0,01

fastsat mål for det foregående års samarbejde om sikkerhed og sundhed? 0,04 -0,05 0,04 0,72 0,05 -0,06 0,04 0 0 0,06

p09_SikIns=får medarbejderne vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt?-0,02 0,02 0,77 -0,02 0,01 0,11 0,02 0,02 0,03 0,05

p09_SikInsfulgtOp=bliver der fulgt op på, om medarbejderne udfører arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt?-0,04 0,01 0,75 0,01 0 0,17 0,02 0 -0,02 0,01

p10_SikInsFulgtOp=bliver der fulgt særligt op på, om nyansatte medarbejdere udfører arbejdet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt?0 0 0,89 0,01 0 0,01 -0,02 0 -0,02 -0,06

p10_SikInsNyAns=får nyansatte medarbejdere en særlig vejledning og instruktion i, hvordan arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt?0,01 0,03 0,85 0 0,05 -0,05 -0,02 0,05 0 -0,05

p14_APVPsyk= Er der inden for de seneste 3 år foretaget en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen?0,02 0,14 -0,06 0,03 0,28 0,15 0,43 -0,12 0,04 -0,16

p18_LEDPSYKUDD=Bliver ledere med personaleansvar uddannet i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø? 0,15 0,04 0,05 -0,03 0,46 0,24 0,05 -0,08 -0,04 -0,06

p19_MobPol=en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af mobning? -0,03 -0,04 0,02 0,02 0,81 -0,06 0,01 0,11 0,03 0,11

p19_StressPol=en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af stress? -0,02 -0,04 0,03 0 0,74 0,05 0,06 -0,05 0,02 0,1

p20_VolPol=en politik eller retningslinjer om forebyggelse eller håndtering af vold eller trusler om vold? 0,09 -0,05 0 0,04 0,83 -0,15 -0,09 0,06 -0,01 -0,14

p21_APVFys= foretaget en kortlægning af fysiske krav på arbejdspladsen? 0,07 0,05 -0,05 -0,02 0,05 0,07 0,64 -0,01 0,02 -0,1

p24_MedPlanFys=Bliver medarbejderne inddraget i planlægningen og tilrettelæggelsen af deres arbejdsopgaver med henblik på at mindske fysiske belastninger mest muligt?0,04 -0,05 0,02 -0,04 0 0,62 0,09 0,12 -0,07 -0,08

p25_APVstoj= en kortlægning af støj på arbejdspladsen? -0,16 0 0,03 0,06 -0,09 -0,03 0,71 0,03 -0,04 0,1

p28_APVklim= en kortlægning af indeklimaet på arbejdspladsen? -0,1 0,01 -0,01 -0,07 0,11 0,13 0,76 -0,14 -0,02 -0,03

p31_APVulyk= foretaget en kortlægning af risikoen for ulykker? 0,22 -0,07 0,08 0,1 -0,03 -0,16 0,45 0,21 -0,03 0,07

p35_eftersyn=Foretages der eftersyn og vedligeholdelse af lokaler, inventar og maskiner på arbejdspladsen?-0,04 -0,04 0,02 0,03 -0,11 0,13 0,06 0,62 0,04 0,11

p36_RisVur=vurderes risikoen for ulykker, når der indføres nye arbejdsgange, maskiner eller materialer? 0,04 0,09 0,07 0 -0,05 -0,03 -0,02 0,76 -0,05 0,03

p36_SikVur=undersøges sikkerheden, hvis en ulykke har været ved at ske? 0,13 0,09 0,03 0,02 0,09 -0,09 0,03 0,67 0,01 -0,11

p36_Ryddeligt=holdes arbejdspladsen ryddelig? -0,17 -0,1 -0,06 -0,08 0,22 0,29 -0,08 0,62 0,03 -0,1

p37_APVstoj= en kortlægning af arbejdsmiljøet med hensyn til kemikalier, dampe, gasser, røg, støv eller vådt arbejde?0,1 -0,09 0,03 -0,02 -0,1 -0,11 0,56 0,26 0,05 0,06

p40_APV=Er der gennemført en Arbejdspladsvurdering (APV) på arbejdspladsen? -0,02 0,04 -0,01 0,04 -0,01 0,03 0,02 0,02 0,86 0

40.2 Var den senest gennemførte APV skriftlig? 0,03 -0,01 0 -0,03 0,02 -0,05 -0,04 0,01 0,9 0,04

40.3 Blev sygefraværet på arbejdspladsen inddraget i forbindelse med den seneste APV? 0 0,22 0,01 0,03 0,12 0,02 0,12 -0,05 0,23 0,05

p43_AM_i_strat=Arbejdsmiljø er skrevet ind i virksomhedens overordnede strategi 0,78 -0,02 0,04 -0,01 0,09 -0,04 -0,03 0 0,04 -0,02

p43_AM_ledelse=Den øverste ledelse efterspørger resultater på arbejdsmiljøområdet 0,69 0,04 -0,02 0,02 0,09 0,02 0,07 -0,05 -0,01 0,13

p43_AM_sysMaal=Der måles systematisk på udviklingen af virksomhedens arbejdsmiljø 0,79 0,03 -0,03 0,04 0,02 0,08 0,01 -0,01 0 0,05

p43_AMbonus=Resultater på arbejdsmiljøområdet indgår i lederes resultatkontrakter eller bonusordning 0,32 -0,1 0,03 -0,06 -0,04 0,03 -0,02 -0,08 0,03 0,59

p43_AMLedMod=Indgår nogle af følgende elementer/aktiviteter i organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen? Arbejdsmiljø er et punkt på dagsordenen på ledermøder0,87 -0,03 0,01 -0,02 -0,06 0,03 -0,09 -0,04 0,01 0,01

p43_AMmedMod= Arbejdsmiljø er et punkt på personale-/medarbejder-/produktionsmøder 0,7 0,09 -0,06 0,02 0,04 0,15 -0,05 0,07 -0,04 -0,12

p43_AMOdelt= AMO medlemmer deltager i planlægning og projektering af bygninger, udstyr eller forandri 0,26 0,36 -0,09 -0,04 -0,04 0,24 0,08 0,11 -0,05 0,11

p44_AMorg=Er der en arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladsen? 0,03 0,68 -0,08 0,03 -0,1 -0,07 0,08 0,08 0,01 0,01

p44_ErAMgrp= Er der arbejdsmiljøgrupper på arbejdspladsen? 0,09 0,5 0,06 -0,01 0,13 -0,17 0 -0,02 -0,02 0,24

p44_ErAMudv= Er der et (eller flere) arbejdsmiljøudvalg? 0,06 0,55 0,07 -0,01 0,07 -0,18 0,05 -0,11 -0,05 0,07

p49_AMrepTid= Er der ansatte på arbejdspladsen, der bruger mere end halvdelen af deres tid på arbejdsmiljø?-0,08 0,02 -0,05 0,01 -0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,81

p54_AMudd =Har arbejdsmiljørepræsentanterne gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse? -0,06 0,83 0,05 0,01 -0,11 0,03 -0,03 0 0,06 -0,13

p55_AMudd =Har arbejdslederne gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse? 0,01 0,77 0,04 -0,02 -0,03 0,06 -0,08 0,03 0,04 -0,09



Udvalgte ulykkesrelevante indikatorer

SKALAER FOR DEN SYSTEMATISKE VAI:

SKALA 1: Prioritering af 

arbejdsmiljøarbejdet

SKALA 4: Arbejdsmiljøpolitikker psyk

SKALA 5: Integration af 

arbejdsmiljøarbejdet

SKALA 6: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

SKALA 7: Arbejdsmiljøorganisation og 

uddannelse 

SKALA 8: APV på arbejdspladsen – del A

SKALA 9: APV på arbejdspladsen – del B

SKALA 10: APV kortlægning af fysisk 

arbejdsmiljø

SKALA 11: Arbejdsmiljøindsats i 

resultatkontrakt

SKALAER FOR DEN KONKRETE VAI:

SKALA 2: Sikkerhedsinstruktion 

SKALA 3: Sikkerhed ved maskiner og 

inventar

SKALA 12: Psykosocial arbejdsmiljøindsats

SKALA 13: Indsats for at reducere skænderier 

og mobning

SKALA 14: Indsats for at reducere trusler og 

følelsesmæssige krav

SKALA 15: Indeklimaforbedringer

SKALA 16: Fysisk arbejdsmiljøindsats

SKALA 17: Ulykkesindsats

SKALA 18: Indsats mod langtidssygemelding

Skala 19: indsats mod kemi

Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen



Mål for virksomhedernes amø indsats

Tabel 1: Fem proaktive mål for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats der undersøges i rapporten 

Proaktive mål for virksomhedernes 
systematiske arbejdsmiljøindsats 

Proaktive mål for virksomhedernes konkrete 
arbejdsmiljøindsats 

 
 Prioritering af arbejdsmiljøet: Fx at have større 

ambitioner for arbejdsmiljøet end blot at overholde 
reglerne. 
 

 Integration af arbejdsmiljøarbejdet: Fx at 
arbejdsmiljøet integreres i virksomhedens øvrige 
funktioner. 

 
• Risikohåndtering: Fx eftersyn og vedligeholdelse af 

maskiner på arbejdspladsen 
 

 Sikkerhedsinstruktion, fx får medarbejdere vejledning 
og instruktion, og bliver der fulgt op på det 

 
 Ulykkesindsats: Fx  Forebygge fald og snuble 

ulykker eller foretage sikkerhedsgennemgange 

   



Præsentationstitel

11

Virksomhedens arbejdsmiljøindsats (VAI) og arbejdsulykker

Statistical model:
• Multi-level model

(Arbejdsplads og individ)

• Negativ binomial regression 

model

• Risikotid er beregnet for hver 

medarbejder (register data, 

DST), som vi følger i 2 år.

Arbejdsmiljøindsats Anmeldte arbejdsulykker
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Sammenhæng mellem virksomhedernes systematiske 

arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker

Ulykker med mere end 30 dages 

sygefravær

Virksomhedernes 
systematiske 
arbejdsmiljøindsats 

Relativ risiko for alle anmeldte 
arbejdsulykker 
 

Risiko for anmeldte alvorlige 
arbejdsulykker 
 

Prioritering af 

arbejdsmiljøet 

 
38 % lavere risiko (signifikant) 
 
(IRR=0.62; KI: 0,48; 0,79)  

 
53 % lavere risiko (signifikant) 
 
(IRR=0.47; KI: 0,30; 0,73)  

Integration af 
arbejdsmiljøarbejdet 

 
2 % højere risiko (Ikke-signifikant) 
 
(IRR = 1,02; KI: 0,83-1,26)  

 
34 % lavere risiko (signifikant)  
 
(IRR = 0,66; KI: 0,45-0,97)  

 

• Her evaluerer vi forskellen mellem laveste indsats og højeste indsats på arbejdspladsen, og ser hvad det 

betyder for risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke.  
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Sammenhæng mellem virksomhedernes KONKRETE 

arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker

Ulykker med mere end 30 dages 

sygefravær

Virksomhedernes 
systematiske 

arbejdsmiljøindsats 

Relativ risiko for alle anmeldte 
arbejdsulykker 
 

Risiko for anmeldte alvorlige 
arbejdsulykker 
 

Risikohåndtering: 
44 % lavere risiko (signifikant) 

(IRR=0,56; KI: 0,42; 0,74)  

45 % lavere risiko (signifikant) 

IRR=0,55; KI: 0,34; 0,91  

Sikkerhedsinstruktion: 
17 % lavere risiko (Ikke signifikant) 

IRR= 0,83; KI: 0,65; 1,06  

3 % lavere risiko (ikke signifikant) 

IRR=0,97; KI: 0,58; 1,61  

Ulykkesindsats: 
27 % lavere risiko (signifikant) 

(IRR= 0,73; KI: 0,57; 0,92)  

40 % lavere risiko (signifikant)  

IRR=0,60; KI: 0,41; 0,88  

 

• Her evaluerer vi forskellen mellem laveste indsats og højeste indsats på arbejdspladsen, og ser hvad det 

betyder for risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke.  



3. resultater

BEMÆRK: Proaktiv er bedst! Men den dekoblede og den 

reaktive indsats er bedre end den inaktive arbejdsmiljøindsats.



Konklusioner
Projektet fandt at VAI kan anvendes til at etablere relevante proaktive mål for virksomhedernes 

arbejdsmiljøindsats.

o Instruktion og opfølgning er i sig selv ikke et godt proaktivt mål for arbejdsulykker, men arbejdsgiveren 

har instruktionspligt. Instruktion kan være vigtig i samspil med andre faktorer. 

De andre fire indikatorer for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, kan fungere som proaktive mål for 

arbejdsulykkerne.

 Prioritering af arbejdsmiljøindsatsen

 Integration af arbejdsmiljøarbejdet

 Risikohåndtering (fx eftersyn, vedligeholdelse af maskiner og udstyr mv.)

 Ulykkesindsats (fx forebygge fald og snuble ulykker, sikkerhedsgennemgange mv)

Arbejdspladser der ligger højt på alle mål har en proaktiv 
arbejdsmiljøindsats, og har signifikant mindre risiko for at medarbejdere 
kommer ud for alvorlige arbejdsulykker.



Fra forskning til praksis:
De næste trin i udviklingen af vidensgrundlaget for en proaktiv arbejdsmiljøstrategi, er at:

 Afdække om der er andre relevante indikatorer der hænger sammen med mindre risiko 

for arbejdsulykker blandt medarbejderne.

 Udvikle tiltag og værktøjer der kan understøtte virksomheders konkrete arbejde hen 

imod en mere proaktiv arbejdsmiljøindsats, inden for brancher med høj risiko for 

arbejdsulykker (fx bygge og anlæg). 

 Afprøve tiltag og værktøjer i praksis inden for relevante brancher, fx ved at undersøge 

hvad der skal til for at arbejdsmiljøindsatsen udvikles fra enten en inaktiv, dekoblet

eller reaktiv indsats, hen imod en mere proaktiv arbejdsmiljøindsats.



TAK

SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER

Vil du vide mere:
Rapport: Sammenhænge mellem mål for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og anmeldte 

arbejdsulykker:

https://nfa.dk/api/PdfRelay/Get?id=http://pure.ami.dk/ws/files/9100662/Dyreborg_J_VAI_rapport_Samm

enh_nge_mellem_m_l_for_virksomhedernes_arbejdsmilj_indsats_of_anmeldte_arbejdsulykker_2021.pdf

Pressemeddelelse:

https://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2021/ny-viden-bidrager-til-at-belyse-sammenhangen-mellem-

virksomhedernes

BONUS SLIDES OM NÆRVEDULYKKER!

https://nfa.dk/api/PdfRelay/Get?id=http://pure.ami.dk/ws/files/9100662/Dyreborg_J_VAI_rapport_Sammenh_nge_mellem_m_l_for_virksomhedernes_arbejdsmilj_indsats_of_anmeldte_arbejdsulykker_2021.pdf
https://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2021/ny-viden-bidrager-til-at-belyse-sammenhangen-mellem-virksomhedernes


Nærved/ lige-ved-ulykker og sikkerhedsproblemer

Hvad er

en arbejdsulykke?

“en pludselig og uventet hændelse

i løbet af arbejdet, som fører til en arbejdsskade”

Hvad er en lige-ved-ulykke?

“en pludselig og uventet hændelse i løbet af arbejdet, 

som kunne have ført til en arbejdsskade”

Hvad er et sikkerhedsproblem

“en sikkerhedsrisiko der alene, eller sammen med andre forhold, 

kunne medføre en lige-ved-ulykke

Er alle vigtige i den 

proaktive 

arbejdsmiljøindsats



Registrering af nærved / lige-ved-ulykker

Fordele:

• Medarbejdere og ledere får træning i at få øje på risici - at kunne ’se’ 

ulykken for sig - før den sker! 

• Giver mulighed for forebyggelse (proaktiv tilgang) – før ulykken sker

1. Kræver dog, at det er let at registrere ulykken/ risikosituationen

2. At der samles op og handles, 

3. At der gives tilbagemelding til alle/især det specifikke område

Det kan være svært at definere nærvedulykker – lige-ved-ulykkker, 

Så registrer i stedet for ‘identificerede sikkerhedsproblemer’



1., 2, eller 3. generations-

registrering af nrved-ulykker / sikkerhedsproblemer?

Selv-evaluering: Hvilken generation ulykkesregistrering har jeres 

arbejdsplads?

1. Generation: Vi får problemet frem

• Vi får registreret ulykker og lige-ved-ulykker (og eller sikkerhedsproblemer)!

2. Generation: Fra problem til prioritering

• Vi får prioriteret problemer, fx behov for indsats – fx faldulykker på ‘plads A’, 

skæreulykker ved ‘arbejdsstation B’ 

3. Generation: Fra prioritering til handling

• Vi får udpeget tiltag og igangsat forebyggelsestiltag


