
DNV-Gødstrup er patientens hospital

Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt,

kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel

Bygherreansvar og Corona tiltag
8. oktober 2020

DNV Gødstrup: Anne Mette Hansen & Tanja Andersen



Hvem vi er?

Arbejdsmiljøkonsulent
Bygningsingeniør

Koncern Region Midt
Fysisk Arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøkonsulent
Bygningsingeniør

Hospitalsenhed Vest
Arbejdsmiljø afdeling



Somatisk - Kvalitetsfondsprojekt

• Anlægsøkonomi kr. 3.30 mia. (2012)

• Areal: 125.000 m²

Psykiatri - Regionsprojekt

• Anlægsøkonomi ca. kr. 0,4 mia. (2012)

• Areal: 13.600 m²

• Areal: 2.058 m² i somatikken

Andre bygninger

• NIDO | danmark ca. kr. 100 mio.

• Areal: 3-5.000 m²

• Informationscenter Kræftens Bekæmpelse 600 m²

• Hospitalskirke 150 m² ca. kr. 6,5 mio. (2013)

• 2 Datacentre á 600m2 

Klar til indflytning primo 2021





• 409 sengestuer somatik

• 90 sengestuer psykiatri

• 180 ambulatorier (standard og 

fleksible) inkl. endoskopi somatik

• 56 samtalerum i psykiatrien 

(ambulatorier) 

• 10 operationsstuer – dagkirurgi

• 16 operationsstuer – stationær

DNV-Gødstrup i tal
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Overordnet disponering 
DNV-Gødstrup

Tunnel, garderober, depoter

Serviceby Hovedindgang, amb, lab, div fælles faciliteter

Akut, billeddiagnostik, amb, dagafsnit 

OP, dagkir, opvågning, intensiv 

Tekniketage, sengevask 

Psyk senge

Psyk amb
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Bygherrerådgivere
Gennemgående

 NIRAS A/S
 Friis & Moltke A/S

Byggeleder
Gennemgående

Rambøll



 AM i projektering
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Under udførelsen - synlig bygherre 
 Bygherrens pligter, jvf .bekendtgørelse 117 

 Arbejdsmiljøprogram:
Er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som 
Hospitalsenheden Vest stiller krav om og selv bidrager til 
under opførelsen af DNV

 Arbejdsmiljøprogrammet favner meget bredere end den 
lovpligtige Plan for sikkerhed og Sundhed (PSS)

Arbejdsmiljø
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AM 
programmet

• AM mål og visioner

• politisk grundlag

BSB

• Organisations 
opbygning med 
kvalifikationer og 
funktioner

• Kvalitetssikring 

• Digitale værktøjer

• Arbejdsbeskrivelser

• Byggeplads-
beskrivelser 

PSS

• Lovpligtige 
dokumentationer 
med 
byggepladsplaner, 
beredskabsplaner, 
fælles 
foranstaltninger, 
risici vurdering og 
lign.

• Yderligere tiltag om 
sikkerhed som bilag 
7A
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Fokusemner til minimering af ulykker

Alle på byggepladsen skal gennemgå intro

Entreprenørernes egen APV gennemgang

Arbejdsmiljøleder i hver entreprise

Daglige runderinger og oprydning

Opmærksomhed på sikkerhedsforanstaltninger

Sanktioner og præmiering

Beredskab

Synlige arbejdsmiljøkoordinatorer

AM politikker bl.a. alkoholpolitik



Byggepladsen – tiltag til sikkerhed

 ID-kort på byggepladsen 

 Synlig bygherre

 Infoskærme på byggeplads 

 Fælles Kantine

 Fælles 1.hjælpstationer med 
hjertestarter og brandudstyr

 Fælles kontorer

 Fælles internet

 Fælles omklædningsfaciliteter

 Genbrug af bygningsaffald

 Droneoverflyvning og kamera 
på byggepladsen

 Afprøvningsprojekt  i 
forbindelse med AMK



Sikkerhedsintro



Anerkendelser
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Sikkerhedskampagner
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Dalux benyttes til at håndtere 

følgende områder:

 Arbejdsmiljøkoordinering

 Bygherreleverancer

 Entreprenører
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Dalux APP





DNV Gødstrup, Forebyggelse af coronasmitte



Pludselig en ny virkelighed....

• En sikker og sund byggeplads

• Forebyggelse af coronasmitte

• Videndelingsmøder,  information og 
kampagner

• Ekstra tilsyn af bygherre hos entreprenører og 
underentreprenører

• Opfølgning og fortsat fokus



Forebyggelse af coronasmitte
 De første tiltag:

* Fælles kantinen lukkes. I samarbejde med de enkelte firmaer indrettes midlertidige 
spisefaciliteter svarende til de nye retningslinier med at undgå store forsamlinger
* Der bliver opsat ekstra spritdispensere og rengøring af velfærdsforanstaltninger 
intensiveres. 

 * Der udsendes en særskilte vejledning til bedre hygiejne. 

 *Der opsættes flere steder i byggeriet håndsprit, information om håndhygiejne og 
sundhedsstyrelsen generelle retningslinjer

 *Rengøring i byggeriet udvides til også at omfatte håndtag i adgangsveje og
paneler på elevatorer 
* Daglige tjek gennemført af bygherre

 * Alle møder for at byggeaktiviteten fortsættes opretholdes. Fysiske møder kan
med fordel ske ude i byggeriet og ikke i lukkede mødelokaler

 * Alle møder bedes suppleret med mulighed for digital opkobling via video, pc el mobil 

 *Fællesmøder mv. arrangeres så antallet af mødedeltagere i samme rum begrænses 

til mellem 6-8 personer  



Ugentlige videndelingsmøder og 
dialog med E/UE, håndværkere 
& AT

 Ugentlige videndelingsmøder mellem byggeorganisationer i 
Region Midtjylland (byggeri, sikkerhed, jura)

 Dialog med U & UE direkte og gennem de koordinerende 
Arbejdsmiljømøder

 Dialogmøde med Arbejdstilsynet samt gennemgang af pladsen

 Stor opmærksomhed fra fagbveægelsen



Information, kampagner m.v.



Information, kampagner m.v.



Ekstra tilsyn af bygherre hos entreprenører og 
underentreprenører

 For at understøtte at informationen kom ud 
til alle blev byggeledelsen tilkøbt til at følge 
entreprenørernes sikkerhedsmøder samt 
møder med UE

 Entreprenørernes arbejdsmiljøansvarlige er blevet spurgt om forskellige forhold med relation 
til arbejdsmiljøarbejdet og situationen omkring covid-19. 

 Efterfølgende er der foretaget stikprøver på byggepladsen, hvor tilfældige medarbejdere er 
blevet spurgt, om de modtager oplysninger fra deres arbejdsgivere i forhold til AMO-arbejdet 

og covid-19. 



Forebyggelse af coronasmitte
..... fortsat fokus og opfølgning



Spørgsmål??


