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Lidt om mig………… 
=> Mine anbefalinger til Vejdirektoratet 
 

 Uddannelse… 

 Erfaring… 

 Roller… 

 Oplevelser om det at bedrive godt arbejdsmiljø… 

 Forebyggelse og sikkerhedskultur i andre organisationer med et helt andet faglig fokus 

 Mindset og værdier… 

 Min rolle ændrede sig => AMK-B på konkrete projekter + arbejde med analyser 

 Forandringsledelse 
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Arbejdspladser uden ulykker – En status 
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Vejdirektoratets 

kulturrejse - arbejdsmiljø 
på højde med  

tid, kvalitet og økonomi 

• Stærk opbakning fra topledelsen – meget vigtigt! 

• Udarbejdelse af vision, udvælgelse af programindsatser: 
 

• Vision: Arbejdspladser uden ulykker 
• Vi sætter sikkerhed på dagsordenen hver dag via aktiv kommunikation 

• Vi håndterer dilemmaer med stærkt fokus på sikkerhed 

• Vi fremmer et læringsmiljø, hvor fejl og uheld ikke skjules 

• Vi inddrager vores leverandørkæde aktivt i sikkerhedsindsatsen 

 

• Workshops med ledere og medarbejdere vinter 2019/2020 

 

 

 

 



Implementering af paradigmer og C3 system 

Stort fokus på formidling både internt og eksternt – Allan og Søren/Camilla og Søren 

Afvikling af møder i organisationen og samtidig en kortlægning af om alle var ”med”…..og hvordan 
får vi dem med, der mangler. 
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Søren Andersen       Allan Rahn Svendsen      Camilla Carøe 

 
 
 
 
 
 
Understøttende funktioner: 
 
 
 
 
 
 
Charlotte Skovsager     Maria Brødsgaard Holm 
Indtastning og modtager af ulykkes/nær-ved   Udarbejdelse af ulykkesstatistikker  
registreringer      i samarbejde med Camilla.  
      Projektassistentopgaver i forbindelse  
      med ”Arbejdspladser uden ulykker” 

Mit mål i første omgang: 
Organisationen arbejder for og 
med ulykker samt nærved 
hændelser – både registrering 
og undersøgelse. 
 
Kræver forståelse og accept 
 
(….nærved hændelser kommer 
først struktureret i 2021 => 
systematiseret i fra januar 2022) 



Implementering af paradigmer og C3 system 

Nedbrydning af elefanten – flere trin i implementeringen  
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Implementering af paradigmer og C3 system 

Nedbrydning af elefanten – flere trin i implementeringen  
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Implementering af paradigmer og C3 system 

Procedure for hændelsesorientering og C3  
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• Hvad er det?  
 
En procedure som udfyldes inden opstart af entreprise/opgave 
OG understøttes af et elektronisk system, der hurtigt og effektivt giver 
mulighed for deling af vigtige informationer fra “marken” til topledelsen og 
det øvrige ledelseslag 
 

• Hvorfor?  
 
Et ønske om en hurtig videndeling, så alle er bedst muligt “klædt på” 
og orienteret. Samtidig en effektivisering af orienteringsloopet.  
 
Forventet ønsket effekt på sigt              sikker og god håndtering af særlige fokusområder 
 
 

• Testet! Afprøvet I forbindelse med COVID-19/Corona 
 



Implementering af paradigmer og C3 system 

Håndtering af data (meget data) og proces  
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Systemunderstøttelse 

 Behovsanalyse, systemudbydere og integration til eksisterende systemer 
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• Samarbejde med vores interne IT afdeling/forretnings strateg 
 

• Præsentation af 3 arbejdsmiljøprocesser og afklaring af hvilke leverandører, 
der kunne indfri behovet 
 

• Udvikling og opsætning af et bygherrebaseret registreringssystem med 
adgang for eksterne og samtidig et kommunikationsværktøj – Men med 
afsæt i et standardiseret arbejdsmiljøledelsessystem 

 



Systemunderstøttelse 

 VD Safetynet blev født…. 
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• 1. januar 2022 overgik alt registrering og undersøgelse til Safetynet 
 

• Tilpasning og forbedringer løbende 
 

• Fortsat implementering i organisationen og oplæring omkring KS af 
undersøgelser 
 

• Trends, mønstre og særlige hændelser til formidling på tværs – både i AMK-
gruppe og særlig specifikt for udvalgte afdelinger. 
Det er muligt at ”pakke” informationer i systemet, så man kan samle data 
og fx lave en PDF af den del man ønsker at formidle. 
 

• Vi arbejder fortsat med processen og kvaliteten i indberetningerne 
 

• Udestår – analyseværktøj i Power BI 

 



Konkrete hændelser bliver omsat til 
forbedringsforslag 

• Sag fra vores Drift - brønddæksler 
• Sager fra vores anlægsprojekter – ledninger – GAS/EL 
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VD’s Safetynet Team 

Roller – administratorer 
• Charlotte Skovsager (Drift) 

• Karin Lisby (Drift) 

• Camilla Carøe (Projektleder og udvikling) 

 

• Opgaver:  
 

• Oprettelser og opsætning til systemet 

• Udvikling, ulykkesstatistik, analyser, kontakt til 
leverandør 
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Rollen, Opgaverne og Projektfordelingen 

• Ny stillingsbetegnelse : OHS Manager 
• Occupational – Health and Safety   

Erhvervsmæssig – Sundhed og Sikkerhed 

 

• OHS-teamet :  
• Camilla Carøe Christensen  CACC 
• Marie Louise Krøyer Madsen  MLKM 
• Michael Skoulund Larsen  MISL 
• Allan Rahn Svendsen  ARS 

 

• Opgaver:  
• Indgang for projekterne,  
• Sparring til projekter/opgaver om niveau og ressourcer,  
• Ydelsesbeskrivelser  
• Sikre videndeling blandt AMK’ere 
• Udviklingsarbejde, Paradigmer, eksterne aktiviteter 
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Hvorfor lykkes vi så?…….eller er på vej 
i den rigtige retning i VD… 
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Styrkelse af arbejdsmiljøet 
Indsatser 

Vejdirektoratet - Arbejdspladser uden ulykker 

 

• Digitalisering af arbejdsmiljøkoordineringen med DIT 

• Arbejdsmiljø i udbudsparadigmer og kontrakter 

• Kommunikation på intranet og vd.dk 

• Udvikling af AMK-rollen 

• Andre indsatser 
• Fokus på Bygbarhed 
• Onboarding af entreprenører og rådgivere 
• Udvikling af ”mini kursus” for entrepriseledere m.fl. i 2022 
• Besøg i afdelinger - klæde alle på i forhold til AM-opgave og medansvar 
• Samarbejde med andre offentlige bygherre – bl.a. BYGST, BDK, Metroselskabet, Femern 
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