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Vejledning: Data-
behandling af op-

lysninger…. 

Vejledning  
Databehandling af oplysninger i relation til arbejdsulykker og nær-ved hændelser 

I forbindelse med implementering af projektet ”VD – arbejdspladser uden ulykker” har Vejdirektoratet brug for 

at indsamle data om de arbejdsulykker og nær-ved hændelser, der sker på Vejdirektoratets arbejdssteder, 
herunder bygge- og anlægspladser samt drift og vedligeholdelsesopgaver. Som bygherre er vi forpligtiget i 
forhold til de overordnede rammer for arbejdsmiljø og sikkerhed, og vi ønsker samtidig at understøtte ”det 

gode arbejdsmiljø”. For at kunne identificere årsager og efterfølgende målrette indsatser samt fokusområder, 
er det nødvendigt for VD at indsamle data fra bl.a. ulykker og nær-ved hændelser. 
 
Data vil blive brugt til interne ulykkesstatistikker, og eksternt vil data kunne indgå i afrapportering af arbejds-
miljø til andre parter. I eksterne sammenhænge vil data være anonymiserede, så identificerbare virksom-
hedsoplysninger ikke fremgår. 
 
Registrering og undersøgelse af ulykker, hændelser samt entreprisetimer foregår i Vejdirektoratets system 
SafetyNet.  
 
Paradigmerne, der danner grundlag for indberetningerne kan ses i nedenstående links. 
Paradigmerne for henholdsvis Ulykkesundersøgelse samt Undersøgelse af nær-ved hændelser er udarbej-
det efter gældende regler for GDPR og de indberettende virksomheder er forpligtet til at sikre, at der ikke 
registreres oplysninger, som kan identificere personer. 

Dokumenter  
Dette dokument har sammenhæng med nedenstående dokumenter (markeret som grå). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paradigme: 
Undersøgelse af 
nær-ved hændel-

ser 

Paradigme: 
Ulykkesundersø-

gelse 

Vejledning: 
Vejledning til 

SafetyNet – opret 
hændelse direkte 

i system 

Vejledning: 
Vejledning til 
SafetyNet – til 

den arbejdsmil-
jøansvarlige 

Vejledning: 
Vejledning til 

SafetyNet – regi-
strering af entre-

prisetimer 

https://www.vejdirektoratet.dk/side/safetynet
https://www.vejdirektoratet.dk/segment/entreprisestyring/arbejdsmiljoe-under-udfoerelsen
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