
WEBINAR OM GODE RÅD TIL 
ARBEJDSMILJØKOORDINATORER

7/1 2021
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Spilleregler

• Oplæg: Hold mikrofon og evt. kamera slukket
• Spørgsmål / kommentar: Skriv i chatten
• I grupperum: Hav mikrofon og kamera tændt
• Mødet optages
• Der udsendes kort spørgeskema efter mødet, 

hvorefter du får adgang til slides



Et fælles partsprojekt i Danmark

Mobil konsulenttjeneste

Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Giver praktiske råd og vejledning

Opsøgende overfor byggepladser og -virksomheder

Baseret på OK-aftale mellem organisationerne

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Byggeriets arbejdsmiljøbus



Hvad laver Videntjenesten?
Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, 

projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Projekter og indsatser

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører

Finansieret af:



Program

• Velkomst
• Gode råd til arbejdsmiljøkoordinatorer v. Signe 

Mehlsen
• Eksempler v. Thomas Stenbakken
• Spørgsmål og erfaringsudveksling



Kommende møder i Videntjenesten

• 12/1 2021 + 19/1 2021 kl. 9-12
– Lean-møder om kompetencer hos arbejdsmiljøkoordinatorer og 

procesledere https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/
• 20/1 2021 kl. 9-12

– Workshop: Hvordan kan teknologier forberede kommunikation 
og koordinering omkring arbejdsmiljøarbejdet?

– Skriv til sim@bam-bus.dk hvis du er interesseret 

Kom med i vores netværk for arbejdsmiljøkoordinatorer, 
bygherrer eller om nedrivning. Eller book os til et oplæg!



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI

















Brug for flere gode råd?

• Ring til hotlinen 4080 1400
• Kom med i netværk
• Brug www.byggeproces.dk
• Følg vores kommende råd på 

– Linked-in: 
https://www.linkedin.com/showcase/vid
entjeneste-for-bygherrer-og-
r%C3%A5dgiver

– Facebook: 
www.facebook.com/videntjeneste

– Twitter: 
https://twitter.com/Videntjenesten



Erfaringsudveksling

• Hvad synes du er udfordrende i arbejdsmiljø-
koordineringen? Og hvordan griber du det an?



Kommende møder i Videntjenesten

• 12/1 2021 + 19/1 2021 kl. 9-12
– Lean-møder om kompetencer hos arbejdsmiljøkoordinatorer og 

procesledere https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/
• 20/1 2021 kl. 9-12

– Workshop: Hvordan kan teknologier forberede kommunikation 
og koordinering omkring arbejdsmiljøarbejdet?

– Skriv til sim@bam-bus.dk hvis du er interesseret 

Kom med i vores netværk for arbejdsmiljøkoordinatorer, 
bygherrer eller om nedrivning. Eller book os til et oplæg!


