
INTERESSEGRUPPEN FOR 
KOORDINATORER, 9/3 2021

Signe Mehlsen, 
Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere



Dagens emne

• Arbejdsmiljølog og journal
– Hvad er forskellen?

– Hvad er lovkrav?

– Hvem er pennefører på arbejdsmiljøloggen?



Program

• Velkomst

• Oplæg v. Susanne Nejst Lørup, DTU og Kasper Saltoft, 
Sweco

• Oplæg til gruppearbejde v. Signe

• Erfaringsudveksling i grupper ud fra case

• Opsamling og næste møder



Spilleregler

• Sluk mikrofon under oplæg
• Spørgsmål: Skriv spørgsmål i chatten
• Under gruppearbejde: Mikrofon og kamera er tændt



Input fra jer inden mødet starter!

• Erfaringer med AB18 og arbejdsmiljø?
• Hvor mange arbejder på anlægsprojekter 

(afstemning)?



Afstemning om brug af logbog



Forskel på logbog og journal

• Misforståelse om forskellen – måske pga. 
Bygherreforeningens anbefalinger

Journal Arbejdsmiljølog

Lovpligtig Ikke lovpligtigt

Afleveres til bygherren Procesværktøj / internt dokument

Særlige forhold ved reparation og 
vedligehold

Både udførelse og driftsfasen



Hvad siger byggeproces.dk om 
journal og arbejdsmiljølog?
• https://byggeproces.dk/dokumentation/

– Anbefaling om at bruge arbejdsmiljølog som procesværktøj
– Projekterende dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen
– Grundlag for arbejdsmiljøkoordinator (P) til udarbejdelse af PSS 

og journal
– Eksempler fra virksomheder
– Dsfdsfds

• https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-
udarbejdelse-af-journal/
– Struktur
– Indhold
– Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal have input fra projekterende 

om kommende reparations- og vedligeholdelsesopgaver



Om logbog i værktøjskasse for 
arbejdsmiljøkoordinator (P)
• Samme linje som www.byggeproces.dk
• Logbog er oplistet som et opfølgningsværktøj, men 

også kortlægning
• Holde overblik
• Dokumentere arbejdsmiljøindsatsen
• Afklar ansvar for udfyldelse af loggen – ejerskab til 

projekterende
• Kan have fortrykte arbejdsmiljørisici
• Grundlag for PSS og journal



Gruppearbejde

1. Start med præsentationsrunde: Navn og virksomhed
2. Hvordan dokumenterer I arbejdsmiljøindsatsen under 

projekteringen? Hvilke værktøjer/paradigmer?
3. Bruger I logbog – og i så fald hvordan er processen, inkl. 

pennefører?
4. Afprøv DTUs logbog: Identificér og udfyld tre 

arbejdsmiljørisici – mindst én skal vedrøre 
reparation/vedligehold

5. Hvem vil I konkret involvere ift. den identificerede risiko i 
DTUs logbog?

6. Hvordan indsamler I generelt informationer til journalen? 
7. Hvordan er jeres journal opbygget?



DTUs logbog

• https://byggeproces.dk/dtu-arbejdsmiljoelog-til-
paradigme/



Næste møder

• 17. maj 2021 kl. 9.00-12.00 (Jylland): 
Arbejdsmiljøkoordinator for udenlandske 
bygherrer

• 15. juni 2021 kl. 13.00-16.00 (Sjælland)

• Ideer til emner?


