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• Velkommen til session B 

• Intentionen bag vejledningen og

• Vejledningens opbygning

• Introduktion til Plan 

• Diskussion

• Introduktion til Do

• Introduktion til Check

• Introduktion til Act

• Diskussion
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Program



Vores formål er at styrke og udvikle social og miljømæssig bæredygtighed i virksomheder 

samt produkter og services fra disse – og derigennem fremme bæredygtig udvikling

Inden for arbejdsmiljø arbejder vi bl.a. med:

• Arbejdsmiljøledelse efter ISO 45001

• Risikovurderinger

• Beredskabsplanlægning

• Rapportering og data

• Træning og uddannelse

• Audit
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Konsulenthuset for Socialøkonomi 

Registreret socialøkonomisk virksomhed



Intentionen bag vejledningen

• Angive god praksis vedrørende forebyggelse af arbejdsulykker med fravær og hændelser

• Inspirere samt give konkrete værktøjer, som ledere og arbejdsmiljøorganisationer kan anvende i forbindelse med 

at forebygge arbejdsulykker

• Samle fire eksisterende vejledninger

o Ulykkesforebyggelse i metalvirksomheder

o Forebyggelse af ulykker i tekstilbranchen

o UPS - det var lige ved at ske. En metode til at arbejde med nærved-ulykker

o Ulykkesforebyggelse gennem ændring af holdning og adfærd

• Fokus på det systematiske forebyggelsesarbejde for at sikre en kontinuerlig indsats

• Gør den systematiske proces så enkel og overskuelig som muligt
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Vejledning for forebyggelse af ulykker i industrien
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Vejledning for forebyggelse af ulykker



Kortlæg farer Vurder risici Kortlæg eksisterende 
tiltag

Vurder rest-risici
Handleplan for nye 

tiltag
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Trin 1. Plan - Planlæg indsats 
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Kortlæg farer

En fare er en kilde, situation eller et forhold, der kan medføre en 
arbejdsulykke



• Fælles afdækning af farer

• Kortlægning af farer ved brug af spørgeskema

• ”Nye øjne ser bedst” observationskortet

• ”Fotosafari”

• Sikkerhedsrunderinger
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Eksempler på metoder 
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Vurder risici

Risikoen er
sandsynligheden for at en fare resulterer i en ulykke og

hvor alvorlige konsekvenserne kan blive
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Kortlæg tiltag

Kortlæg om der er allerede eksisterer 
tiltag i virksomheden, der kan fjerne faren helt eller 

reducere risikoscoren. 

Tiltag, der fjerner farer eller reducerer risikoscoren, kan være:
• Eksisterende praksisser 
• Procedurer 
• Krav og retningslinjer 
• Sikkerhedsudstyr 
• Hjælpemidler til planlægning
• Udførsel af arbejdet

Risikoscoren kan reduceres enten ved:
1. at mindske sandsynligheden for at en 

arbejdsulykke sker eller 
2. gøre de potentielle konsekvenser mindre 

alvorlige. 
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Handleplan for nye tiltag
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Diskussion

Hvad er jeres erfaringer med at kortlægge farer og 
vurdere risici i forebyggelsesarbejdet?

Drøft med sidemakker



Tiltag, der er identificeret for at fjerne farer eller reducere risici skal 
igangsættes
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Trin 2. Do – Igangsæt indsats

Det kan gøres gennem:
• Handleplanen
• Adfærd 
• Kultur
• Organisering
• Systemer
• Tekniske hjælpemidler og faciliter
• Procedurer
• Uddannelse og instruktion 
• Kommunikation
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Trin 3. Check – Afsøg mulige forbedringer 

Check er opfølgning på, hvad der fungerer godt og hvad, der fungerer 
mindre godt i arbejdet med forebyggelse af arbejdsulykker

Der skal derfor indhentes og analyseres data om, hvorvidt:

• Der er fremdrift ift. besluttede tiltag

• Risikoen for ulykker mindskes ved de besluttede tiltag

• Tiltag virker efter hensigten
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Trin 3. Check – Afsøg mulige forbedringer
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Trin 4. Act – Iværksæt mulige forbedringer
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Diskussion

Hvad vil være vigtigst for jer, hvis I skal i gang med 
at arbejde systematisk med at forebygge ulykker?
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Hvordan vil I sikre forankring i hele organisationen?
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Har I eksempler på gode værktøjer, som I anvender i 
jeres arbejde med forebyggelse af ulykker?
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Hvad er de største udfordringer i forbindelse med 
forebyggelsesarbejdet?
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