
DILEMMAER SOM ARBEJDSMILJØKOORDINATOR (B)
INTERESSEGRUPPEN FOR KOORDINATORER – 14/12 2021

Signe Mehlsen 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Videntjenesten



Program

• Velkomst
– Erfaringsniveau
– Kort om ny værktøjskasse
– Kommende arrangementer hos Videntjenesten

• Diskussion af udvalgte dilemmaer
• Opsamling på diskussion
• Pause
• Diskussion af jeres dilemmaer
• Opsamling
• Møder i 2022
• Jeres ønsker for 2022



Erfaringsniveau



Om arbejdsmiljøkoordinator (B) på 
www.byggeproces.dk

http://www.byggeproces.dk


Andre tiltag udover lovpligtige, fx kampagner, fejringer mm.

Kontakt med bygherre – rammesætning og rapportering

Ekstraordinære sikkerhedsmøder, håndtering af ulykker og andre lovpligtige opgaver - efter behov

Tilstedeværelse og tilsyn - løbende

Opstartsmøder - løbende

Sikkerhedsrundering

14 dage 14 dage 14 dage

Opstart byggeplads Aflevering

Ajourføring af PSS - løbende

Ordinært 
sikkerhedsmøde

Sikkerhedsrundering Sikkerhedsrundering

Ordinært 
sikkerhedsmøde

Ordinært 
sikkerhedsmøde
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Ajourføring af journal - løbende

Samarbejde med byggeledelse 



Arbejdsgruppe

• Gode oplevelser

• Relevante værktøjer

• Dilemmaer

• Beføjelser

• Kompetencer



Arbejdsmiljøkoordinator (P)



Grænseflade mellem (P) og (B)

Arbejdsmiljø-
koordinator (P)

Arbejdsmiljø-
koordinator (B)



Mulige værktøjer

• Dagsorden for sikkerhedsmøde, tips & tricks

• Skema til sikkerhedsrundering

• Dagsorden/koncept for opstartsmøde

• Eksempler på workshops, kampagner, events o.l.



Kommende arrangementer i 
Videntjenesten
• Styrk dine processer i projekteringen, og tænk 

arbejdsmiljø ind fra start
– 18/1 + 2/2 2022

– https://byggeproces.dk/invitation-styrk-dine-processer-i-
projekteringen-og-taenk-arbejdsmiljoe-ind-fra-start/

• Podcast: Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering
– Test-lytter? Skriv i mail i chatten eller til sim@bam-

bus.dk

• Bæredygtighed og DGNB-certificering
– Søger projekter hvor vi vil se på, hvordan arbejdsmiljø 

er på sådanne projekter

https://byggeproces.dk/invitation-styrk-dine-processer-i-projekteringen-og-taenk-arbejdsmiljoe-ind-fra-start/
mailto:sim@bam-bus.dk


Gruppearbejde

• 10 min pr. dilemmaer (den med korteste erfaring 
tager tid)

• Skriv pointer ned og sende til sim@bam-bus.dk (den 
med korteste navn skriver)

mailto:sim@bam-bus.dk


Dilemmaer

1. Hvordan håndteres en ”usynlig” bygherre?

2. Hvad gør man, hvis nogle virksomhed ikke overholder krav i 
PSS/udbudsmaterialer?

3. Hvordan håndteres rolle som AMK(B), hvis man samtidig er 
byggeleder eller lignende?

4. Hvordan arbejder man, når der er store forskelle i 
virksomhedernes sikkerhedskultur?

5. Hvad gør man, når der er manglende fremmøde til 
sikkerhedsmøder?

6. Hvordan håndteres udenlandsk arbejdskraft og 
sprogbarrierer?



Opsamling på dilemmaer



Jeres dilemmaer

• Hvad har I af dilemmaer, som ikke er diskuteret 
allerede?

• Man kan vælge ind på gruppe



Opsamling på egne dilemmaer 



Møder i 2022

• Sjælland
• 8. marts 2022 kl. 13.00-16.00 – Sted: Arbejdsmiljøhuset ApS –

Islands Brygge 26, 2300 København. På mødet vil der bl.a. være 
et kort oplæg om den nye masteruddannelse i arbejdsmiljø.

• 14. juni 2022 kl. 13.00-16.00

• 13. september 2022 kl. 13.00-16.00

• 7. december 2022 kl. 13.00-16.00

• Jylland
• 28. februar 2022 kl. 9.00-12.00 – På mødet vil der bl.a. være et 

kort oplæg om den nye masteruddannelse i arbejdsmiljø.

• 16. maj 2022 kl. 9.00-12.00

• 29. august 2022 kl. 9.00-12.00

• 28. november 2022 9.00-12.00



Ønsker for 2022

• Skriv i chatten, hvad du ønsker at forbedre / arbejde 
med i 2022

• Glædelig jul og godt nytår☺


