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Notat fra møde om registrering og 
håndtering af arbejdsulykker, 25/6 2020 
Den indledende præsentationsrunde viste at: 

- Næsten alle bygherrer har krav om indrapportering af arbejdsulykker og nærved-hændelser.  
- Det er dog svært at få indrapporteret nærved-hændelser. 
- Der anvendes følgende tiltag til at øge indrapporteringen:  

o Lettilgængeligt skema 
o Bonus til byggeledelse for indrapportering 
o Kampagner 

- Det er vigtigt at følge op og sikre læring af hændelser 

Rikke Kirkebjerg fra Enemærke & Petersen holdt oplæg om deres registrering og håndtering af 
arbejdsulykker:  

- De har en høj grad af egenproduktion og derfor behov for en systematisk arbejdsmiljøindsats for at 
sikre rapportering og læring af arbejdsulykker 

- Alle ulykker med og uden fravær, samt nærvedhændelser skal registreres 
- Der er direkte telefonnummer, som man kan kontakte, hvis man er ude for en ulykke 
- Ulykkerne analyseres og læring uddrages på følgende måde:  

o Opmærksomhedspunkter formidles i app, som alle håndværkere – også 
underentreprenører – har adgang til, enten via egen telefon eller på Ipad på pladsen 

o Der sendes mail ud til alle funktionærer 
o Ulykken tages op på fredagsmøde 

- Ulykkesforebyggelse hænger sammen med arbejdsmiljøindsatsen generelt, hvor der er fokus på 
planlægning og involvering af håndværkerne. Det er byggeledelsens opgave at involvere 
håndværkerne. Det gøres bl.a. gennem To do-lister eller elektroniske værktøjer. 
Arbejdsmiljøafdelingen stiller dialogværktøj til rådighed, som løbende udvikles.  

- I App’en kan man dele en god ide, og de er ved at flytte brugsanvisninger mm ind 
- Der laves desuden kampagner og plakater: Har du husket…, samt en årlig arbejdsmiljøuge 
- Det er vanskeligt at holde niveauet på indrapportering af nærved-hændelser. Det virker i kortere 

perioder ifm. konkurrencer, men der kan give en tendens til useriøsitet i indrapporteringerne 
- Udfordringen er nok, at håndværkerne ikke ser nærved-hændelser som et problem 
- Det kan være svært for folk at sige fra overfor makkeren eller angive vedkommende, hvis der er 

sket noget. Arbejdsmiljøafdelingen prøver at italesætte, at det er ligeså godt at handle på 
problemet. Der er også forsøgt indført et nyt begreb: Du er på ’sort bane’ for at skabe en ny måde 
at tale om arbejdsmiljøproblematisk adfærd på 

Christian Stochholm Normand fra Øresundsbron fortalte om deres indsats på ulykkesområdet: 

- Oplevelsen er, at svenskere er mere åbne for at indrapportere end danskere 
- Det er vigtigt, at man tager indrapportering alvorligt, da folk ellers stopper med det 
- Indtil nu er anvendt et excel-ark til registering, men der implementeres nu et system, hvor man 

også kan lave opfølgning på håndteringen 
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- Nogle entreprenører har eget system i Sverige, og her har Christian også adgang. Fremadrettet skal 
alt dog indrapporteres i Øresundsbrons system, så det er samlet 

- Alle hændelser tages op på PSS-møde 
- Årsfokus har været ulykker, og her blev underentreprenører bedt om at fortælle om deres syn på 

sikkerhed 
- Ulykkesforebyggelse hænger nøje sammen med planlægning, og derfor er forebyggelse medtaget i 

planlægningssystem, som alle kan anvende. Alle skal indlevere APV og risikoanalyse, som Christian 
gennemgår før opstart. Det er vigtigt, at der er tid til disse procedurer 

- Der er krav om gennemførelse af online-kursus for alle, som skal arbejde på Øresundsbrons område 
- Det kan tage tid at følge op på rapporteringer, da det er en stor organisation og entreprenørerne 

også skal ind over. Men det er vigtigt at få skabt læring af hændelser 

Der var følgende bemærkninger i erfaringsudvekslingen:  

- Det kan også være svært at indrapportere noget, som man selv har gjort (angive sig selv), da det 
kan ses som forglemmelse/hovsa, og man ikke vil udstille sig selv, da man ikke ved, om det kan få 
konsekvenser 

- Udenlandske håndværkere har heller ikke kultur for at sige noget – man holder det for sig selv, hvis 
der er sket noget. 

- Generelt ønsker bygherrer, at alt indrapporteres, da det giver det bedste udgangspunkt for statistik 
og forebyggelse. Der anvendes overordnet følgende definitioner:  

o observationer, som er mindre hændelser,  
o nærvedhændelser, hvor der ikke er sket personskade 
o ulykker med skade, men uden fravær 
o arbejdsulykker med fravær 

- Hændelser bliver analyseret på byggepladsen, og bygherrens arbejdsmiljøansvarlige deltager mere 
eller mindre afhængig af alvorligheden.  

- Hvis der er personskade, fx med behov for ambulance, så er man tæt involveret, så hurtigt som 
man kan komme til det, og medvirker også i dialog til andre på pladsen / andre byggefelter 

- Det kan være en udfordring at analysere, hvis rapportering kommer flere dage efter ulykken, hvor 
arbejdssituationen måske ikke er aktuel mere   

- Skilte med ”Antal dage siden sidste ulykke” omhandler arbejdsulykker med fravær 
- Incidens (arbejdsulykker/arbejdstimer) anvendes flere steder, men man oplever, at det er svært, 

især i sammenligning af byggepladser med udsving i arbejdstimer. Det er desuden vigtigt, at man er 
præcis omkring beregningsmetoden. Incidens bruges mest til rapportering til ledelsen 

 
Næste møde:  

- Torsdag d. 10. september kl. 13-16 
- Kom gerne med input til emne og sted 
- Der var et ønske om fortsat at have mulighed for at deltage online, da det kan være en udfordring 

med transport. Det vil afhænge af emne og mødested, om det kan lade sig gøre 


