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Møde om digitale værktøjer til arbejdsmiljø-
indsatsen hos Metroselskabet og Hovedsta-
dens Letbane 
 

Casper Siebken Schultz indledte med kort præsentationen af Metroselskabet og Hovedstadens Letbane og 
forandringsprocessen omkring arbejdsmiljøindsatsen: 

- Der er udviklet strategien Safety on the right track fra start 2018. Starter fx med safety moment ved 
hvert møde 

- Visionen er nedsat af topledelsen. Den kan bruges effektivt af ledelsen og arbejdsmiljøfolk, og det 
virker godt. 

- Man er gået fra at tænke, at det var entreprenøren, der havde ansvar for arbejdsmiljøet, til at man 
har taget et aktivt bygherreansvar 

- Fokusområde er sikkerhedskultur, sikkerhed i design, byggeledelse=sikkerhedsleder, samt at ulyk-
ker og nærved-hændelser skal føre til læring 

- Arbejdsmiljø skal ind i linjeledelsen, og der afholdes kurser og træning i alle niveauer. Der er ligele-
des fokus på samarbejdsrelationer 

- Der ses et behov for en opgradering på rapportering af ulykker og nærved-hændelser, så det kan 
anvendes lettere til læring. Der er også behov for en afklaring af krav til entreprenøren om rappor-
tering. Derfor er dagens tema meget relevant. 

Flere bygherrer nikkede genkendende til, at det ofte er svært at anvende data fra nærved-hændelser og 
ulykker. 

Præsentation af app’en Shine 
Lasse Hansen og Kristopher Damgaard-Bochlas præsenterede herefter deres app til registrering af nærved-
hændelser udviklet af firmaet Orchard: 

- Ofte tænker vi, at forandringer sker fra topledelsen og ned igennem organisationen, men vi skal 
også have folk til at udføre forandringer – ændre handlinger.   

- Virksomheden er stiftet med fokus på ”micro behavioral change” og tanken om medarbejderinvol-
vering, og at mange bække små giver en stor å. Det er en antropologisk tilgang, hvor man undersø-
ger, hvordan man kan få folk til at ændre adfærd, fordi de gerne vil. Og så er der fokus på at gøre 
det, som man skal, sjovt. 

- Udviklet gennem ISS, hvor der er stor diversitet blandt de ansatte, og mange ikke kan læse. Går 
hele tiden efter at bygge interfacet, så det ligner andre gængse systemer, fx Instagram 

- Deres undersøgelser viser, at håndværkerne skal involveres mere og blive en del af rapporteringen. 
De føler sig ofte talt ned til. 

- Erfaringen er, at det øger datamængden, hvis man skal svare på en masse spørgsmål, men så afhol-
der det folk fra at svare. Men der kan være årsagsforklaringer i kommentarer 

- Appen hedder Shine – Man belyser personen.  
o Der er behov for, at man får noget ud af at gøre en indsats. Det skal gøre én stolt. 
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- Der anvendes gamificering for at skabe lyst til at anvende den. App’en er opbygget med ikoner og 
er på de fleste sprog, men primært ikon-drevet. Man kan downloade til egen telefon. 

o Man får point for rapportering og også, hvis det leder til en ændring. Man kan så sætte en 
pointliste op, så man kan se, hvem der er mest aktiv 

o Man får point for at kommunikere, mere end hvad man konkret kommunikerer.  
o Orchards anbefaling er, at point kun bruges som ros, fx foran andre og ikke et økonomisk 

anliggende. 
o Det har været en observation, at man anser skulderklap fra kolleger, mere end ledelsen 

 Der var en drøftelse af effekten af anerkendelse, selv om janteloven stadig er gæl-
dende i den nordiske kultur 

o Det er muligt at oprette missioner, som er særlige kampagner/temaer, som håndværkerne 
så får point for. Det kan fx bruges til at belønne adfærd for nye tiltag. Der bør være nye 
missioner løbende for at skabe fokus. Det kan bruges som prioriteringsværktøj  

- Man kan vælge som medarbejder at være identificeret, men kan vælge at være anonym i de en-
kelte rapporteringer, hvis man vil 

o Hvis man rapporterer en ikke-anonym hændelse, så kan kolleger like eller kommentere. Det 
kan ses som en slags prioritering. Der er ikke lagt op til, at ledelsen skal kommentere. Det 
er kollega-kollega kommunikation 

- Systemet sættes op for hver organisation, ift hvem der skal tage sig af de enkelte rapporteringer. 
Holdningen er, at det skal ligger i systemet. Det er ikke håndværkeren, som skal tage stilling til det, 
når han rapporterer, så det er så lidt som muligt 

o Systemet er fleksibelt og kan sættes op efter ønsker i den enkelte organisation. Der er mu-
lighed for udvikling efter behov. 

o Erfaringen er, at det øger troværdigheden, når det ikke er en bygherre-app, men et eks-
ternt firma, som står for det. Vigtigt at firmaet er GDPR-compliant. 

o Der anvendes Googles system til registrering af, hvor man er. Det er rimeligt præcist 
o Der oversættes automatisk mellem sprog, ift hvilket sprog din telefon er sat op til 
o Der er en chatfunktion, fx for arbejdsmiljøgruppen 

- Valg af systemet kræver selvfølgelig, at ledelsen vil arbejdsmiljøet, men det er medarbejderne, som 
skal udføre det. 

o En indsats nedefra og op vil lægge et tryk på mellemledelsen, hvis de skal reagere på rap-
porteringer. Man er nødt til at tage stilling til, hvem der skal tage imod rapporteringer og 
håndterer. Der er behov for en onboarding-proces. 

o Vigtigt at skabe ejerskab til medarbejdere. Erfaringen er, at det fungerer bedst, hvis det er 
mellemlederen introducerer app’en. Hold øje med antal downloads af app’en. Hvis det er 
lavt, så må man følge op 

o Det er fint som bygherre at stille krav til en bestemt type rapportering, fx brug af app’en, 
men der er behov for facilitering af processen. Orchard anbefaler, at man som bygherre 
selv betaler for det, så man nedbringe eventuel modstand 

- Hvis rapporteringen ikke håndteres af personen bag systemet, så bliver det efter deadline sendt til 
en overordnet, så det sikres, at rapporteringen håndteres 

o Der var et ønske om at se databehandlingsmodulet, da det vil være afgørende for mulighe-
den for at anvende data 

- Erfaringen er, at der ved indførelse er spredning på antallet af rapporteringer, men der er overra-
skende meget engagement. Når det ligger højt, så er det 4-5 rapporteringer pr uge pr. bruger.  
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o Niveauet holdes stabilt, når der er løbende missioner. Man kan også måle på ledelsesaktivi-
teten.  

o Der kan i implementeringsfasen være behov for at opfordre lederne til at oprette missioner 
med eksempler på, hvordan det kan bruges. Skal blive fortrolig med, at man kan kommuni-
kere med sine medarbejdere på andre måder 

Andre app’s – fordele og ulemper 
- Safety Observer – under revision nu. Mangler tilbagemeldingsmodul, pdf-visning meget lang 
- Dalux til runderinger. Er udviklet til kvalitetssikring 
- Synergi Life 
- Capture fra byggeweb – kræver en del introduktion, men kan uddelegere opgaver til konkret per-

son. Kedeligt og indforstået interface på computer 
- Plan A – lidt tungt grafisk, har uddelegeringssystem. Kan også anvendes til at indrapportere afvigel-

ser i ledelsessystemer 
- CMT har eget system glass.net 
- Københavns Lufthavn har sit eget system, som kører sammen med byggeweb. Bygget op omkring 

mønsterarbejdsplads, og der laves grafik for de enkelte projekter på ugebasis 

Valg af app 
Der er behov for at overveje:  

- Hvad man som bygherre har brug for? 
- Hvad er organisationen gearet til at håndtere? 
- Hvem ejer data? 
- Hvordan kan man behandle data og vise det udadtil og indadtil? 
- Hvor skal man starte med implementering? Nok bedst at starte i egen organisation før på bygge-

pladser pga de midlertidige forhold. 

Ideer til næste møde 
- Ledelsesrapportering 
- Styring af rapportering fra underentreprenører til bygherren 
- Tilbagevendende lavt niveau fra rådgivere – hvordan kan man håndtere det som bygherre? 
- Erfaringsudveksling om ATR’er (Aktivitet, tid og ressourcer), herunder hvilke opgaver forventer byg-

herren, at arbejdsmiljøkoordinatoren udfører? 

Dato: torsdag 13/6 2019 

Sted: Mangler 


