
BFA Bygge & Anlæg

Få et BFA forløb i din virksomhed
BFA – Konsulenttjenesten 

https://bfa-ba.dk/konsulenttjenesten/



Hvad er BFAs konsulenttjeneste?

BFA Bygge og Anlæg har oprettet en konsulenttjeneste, 

hvor vi hjælper virksomhederne med 

arbejdsmiljøforbedringer med udgangspunkt i:

• virksomhedens udfordringer og behov

• virksomhedens motivation og erfaring

• samarbejdet mellem ledelse og ansatte



Hvem er vi?

Konsulenttjenesten består af 

erfarne arbejdsmiljøfolk, der 

er forankret i Byggeriets 

Arbejdsmiljøbus.



Hvordan foregår det?

Virksomhederne gennemgår et forløb, der 

består af følgende:
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Aktiviteter

Aktiviteterne skal direkte eller indirekte medvirke til:
• At nedbringe ulykker

• At mindske væsentlige fysiske belastninger

• At undgå farlig kemi 
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Kultur- og adfærdsændring

Vi vil understøtte, at virksomhederne får en bedre 
sikkerhedskultur. Derfor tager vi udgangspunkt i at hjælpe 
dem til at ændre adfærd.

Når vi er i dialog om adfærdsændring, 

sætter vi fokus på, at:

- Det skal være konkret!

- Det skal tilpasses driften!

- Det skal være overskueligt!



Hvilke aktiviteter kan et forløb fx indeholde
• Implementering af nye tagregler og den skriftlige risikovurdering

• Implementering af risikovurdering/opstart af byggepladser

• Introduktion til kemisk risikovurdering

• Stilladstjek inden brug 

• God modtagelse af nye medarbejdere

• Arbejdsmiljø i ordremodtagelsen



Case: Implementering af risikovurdering til tagarbejde

• Implementering af nye tagregler og den skriftlige risikovurdering



Case: Implementering af risikovurdering ved 

opstart af nye projekter

• Implementering af nye arbejdsgange ved planlægning og opstart af nye 

projekter

• Lars fortæller her hvorfor de valgte at indgå i et BFA forløb:

Søren Østergaard Bfa forløb - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=lV8yAO2BoQo


Forløb i virksomhed – opstart aktivitet

1. møde 

Den aktivitet der skal afhjælpe arbejdsmiljø-
udfordringen, skal tage afsæt i virksomhedens 
behov, motivation og erfaring. 

Aktiviteten skal understøtte en 
adfærdsændring, der skal medvirke til en varig 
ændring og læring og dermed bedre 
arbejdsmiljø – også på sigt.



Handlingsplan



Forløb i virksomhed – evaluering & tilpasning

2. Møde

Efter aftalt tidsperiode gennemgås den aktivitet der er gennemført: 

Hvordan synes ledelse/medarbejdere det er gået? Justeringer af 
aktiviteten? Skal der skaleres op/ned?

Hvad har virksomheden lært af forløbet og hvordan kan det bruges til 
yderligere tiltag?

Handlingsplanen opdateres, og der aftales hvornår der skal følges op.



Hvor kan i kontakte os

Webside:

Konsulenttjenesten

Email:
konsulenttjenesten@bfa-ba.dk

Telefon:

72 17 00 13

https://bfa-ba.dk/konsulenttjenesten/
mailto:konsulenttjenesten@bfa-ba.dk

