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•Man har altid en 
sikkerhedskultur

•Sikkerhedskultur kan 
ændres (og forbedres)

•Sikkerhedskultur skal 
vedligeholdes

Hovedbudskab

• Billede: Sisse Grøn

Presenter Notes
Presentation Notes
Hovedbudskab



•Hvordan jeg oplevede sikkerhedskulturen blandt 
lastvognschauffører

•Hvad er sikkerhedskultur?
•Hvad kan der gøres for at styrke en sikkerhedskultur?
•Værktøjer til rådighed i branchen
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Hvad skal I høre om?
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Tanketorsk

• Billede: Sisse Grøn

Presenter Notes
Presentation Notes
09.56: Ved trælasthandel i Ishøj. Trælasten er ved at lukke, nogle hviderusserehar købt den. Èn mand er blevet hentet ind til at sørge for afviklingen, de øvrigemedarbejdere er væk. Det foregik ikke særligt betryggende: Vi skulle fjernespildevand med imprægneringsvæske, der lugtede stærkt. Klaus er ikke vant tilat betjene anhængeren, for det er den Arne plejer at køre. Arne er på hospitalet idag, han fik syre i ansigtet for nogle dage siden, fordi han kom til at tageslangerne af, inden han havde fjernet trykket.Så Klaus stod på nogle skæve gamle riste og fumlede med slangerne ogprøvede at regne ud hvordan pumpen på anhængeren fungerer.
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Send mail til smg@nfa.dk hvis du vil have 
en pdf med afhandlingen

Tanketorsk

Presenter Notes
Presentation Notes
På vej til vaskehallen snakkede vi om ulykker. Klaus var overrasket over at høre athans erhverv har flere arbejdsulykker end mange andre erhverv. Det undrede mig seti lyset af den dag vi havde haft, for jeg syntes at vi havde oplevet mange risikofyldtesituationer og hørt en historie om en kollega, der var kommet til skade, så jeg spurgte10”Jamen hvad med Arne, som du lige har fortalt om?” Til det svarede han ”Jamen detvar jo bare en tanketorsk”.

mailto:smg@nfa.dk
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Karl-Erik bemærkede at det der 
sikkerhedsarbejde er der ikke 
noget i, for der sker jo aldrig 
noget.

Ingen sikkerhed

• Billede: Sisse Grøn

Presenter Notes
Presentation Notes
Der sker for få ulykker til at den enkelte medarbejder bemærker dem. -> enkeltstående tilfælde/ tanketorsk.Tykke skriftlige materialer -> <- chaufførers dagligdag.Altså ingen eksplicit sikkerhed.  Pointe ved kultur at det er alt det vi tager for givet, man kan sagtens have en sikkerhedspraksis, selvom man ikke er sig den bevidst.



Sikkerheden står vi selv for, men 
der er regler for det. Sikkerhed er 
en stor ting, her i firmaet. Det skal 
det også være, med de tunge ting 
vi kører med.
De skal holde SU møde i 
samarbejdsudvalget 4 gange hvert 
år. 
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Eller parkeret hos SU?

• Billede: Sisse Grøn

Presenter Notes
Presentation Notes
Tillidsmanden i afdelingen for store betonelementer, kendte til det systematiske arbejdsmiljøarbejde.Lidt fragmenteret sikkerhedskultur på tværs af afdelinger?



Flemming viser mig sine tricks. Fx ”palletricket”, som han har lært af en 
kammerat. Det går ud på at han skubber pallen helt ud til kanten, så den 
kun står på ladet med 10-15 cm. Så kravler han ned fra ladet og hiver 
pallen ud over siden, mens han hopper baglæns. Pallen ryger ned fra 
læsset med en høj lyd og selve pallen knækker lidt, men der er vist ikke 
sket noget med varerne. Han sender mig et grin inden han viser mig sit 
trick, han ved godt at det er guf for en sikkerhedsforsker. Han aflæsser 
hurtigt. Fx ved at lave ”palletrick” og kaste pakkerne. Har kigget på 
ordresedlerne og set om der er skrøbelige varer. Fx toiletter. Så bærer han 
dem eller bruger kranen i stedet.
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Sikkerhedspraksis I



De gav Arne besked på at bruge samme slange, som en tysk 
chauffør lige havde brugt. Arne syntes ikke det lød rigtigt, så han 
gik ind og slog op i bogen, hvor der stod at de to stoffer ikke må 
sammenblandes. 
Så han vil få kontaktpersonen til at instruere de næste rigtigt.
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Sikkerhedspraksis II
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•Fald og snubleulykker
•Kran
•Ramt af gods
•Kemi
•Træthed
•Kulde
•Vibrationer
•Isolation (arbejde alene)

Risici

• Billeder: Sisse Grøn

Presenter Notes
Presentation Notes
Jeg har sovet 3½ time og bliver søvnig af at sidde stille, heldigvis har jegikke megen lejlighed til det.
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•Tavs viden
•Fragmenteret
•Skel mellem system og 
praksis

•Hårdt reguleret – men 
mest ift. andre 
trafikanter.
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Karakteristik af 
sikkerhedskulturen

• Billede: Sisse Grøn

Presenter Notes
Presentation Notes
Nogle bevidste om sikkerhed, andre vidste ikke at de var det og andre igen havde andre prioriteringer. Og det er op til branchen selv. 



Hvad er ‘kultur’? Noget vi har til fælles

• Nationalkultur

• Mødekultur

• Organisationskultur, afdelingskulturer, osv.

• Sikkerhedskultur (IT-sikkerhed; Terror-sikkerhed; fysisk sikkerhed, osv.)
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Presenter Notes
Presentation Notes
The way we do things around here.Det vi tager for givet. 



Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen
2021-2030

• Kemisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes 
for farlig kemi på arbejdspladsen 

• Ergonomisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal 
udsættes for væsentlige fysiske belastninger 

• Psykisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal 
udsættes for væsentlige psykiske belastninger 

• Arbejdsulykker: Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes 
for arbejdsulykker 

• Kilde: Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen 
(2020)
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•Passiv

•Reaktivt

•Aktiv

•Proaktivt

•Udviklende•Stærk 
sikkerhedskultur

•Hvor er 
virksomhedens:

• Topledelse
• Mellemledelse
• Medarbejdere
• AMO

Presenter Notes
Presentation Notes
Hudson modellen



Presenter Notes
Presentation Notes
Peter



• Drøft med din sidemand hvor din 
branche, virksomhed eller praksis 
ligger.

• 2 minutter
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Hvor ligger vi?



AM-kultur modenhed

•Systemer •Mennesker

•Skabende
•Proaktiv

•Aktiv
•Reaktiv
•Passiv



• Drøft med din sidemand hvor din 
virksomhed eller branche ligger ift.
• Systemsikkerhed
• Praksissikkerhed (konkrete 

arbejdsmiljøindsatser)

• 2 minutter
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Hvor ligger I?

• Billede: Sisse Grøn



1) Inaktiv arbejdsmiljøindsats
2) Reaktiv arbejdsmiljøindsats
3) Dekoblet arbejdsmiljøindsats
4) Proaktiv arbejdsmiljøindsats 
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https://nfa.dk/da/Forskning/Udgivelse?journalId=3cc00c83-97b9-4e0f-ac45-
2fe3dba12398

Ny rapport

Presenter Notes
Presentation Notes
1. Inaktiv arbejdsmiljøindsats:Denne er defineret som en lav grad af både systematisk og konkret arbejdsmiljøindsats.Reaktiv arbejdsmiljøindsats:Denne er defineret som en lav grad af systematisk indsats, men høj grad af konkretarbejdsmiljøindsats.Dekoblet arbejdsmiljøindsats:Denne er defineret som en høj grad af systematisk indsats, men en lav grad af konkretarbejdsmiljøindsats.4. Proaktiv arbejdsmiljøindsats:Denne er defineret som en høj grad af både systematisk og konkret arbejdsmiljøindsats.
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Presenter Notes
Presentation Notes
Figur 1 Viser de to dimensioner af virksomhedernes arbejdsmiljøindsats samt andelen af arbejdspladserfordelt på henholdsvis inaktiv, reaktiv, dekoblet og proaktiv arbejdsmiljøindsats. NFA har gennemført spørgeskemaundersøgelsen ”Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats” (VAI) ihhv. 2012, 2014 og 2017, med svarprocenter på henholdsvis 47 %, 43,7 % og 46,7 %. VAIspørgeskemaerne blev sendt ud til i alt 23.971 arbejdssteder. Der er tale om en stratificeretudvælgelse af arbejdssteder, og VAI dækker derfor alle brancher og virksomhedsstørrelser iDanmark. Videreføres af AT
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Presenter Notes
Presentation Notes
Figur 2 Viser de to dimensioner af virksomhedernes arbejdsmiljøindsatsen og den relative risiko foralvorlige arbejdsulykker for de fire typer af arbejdsmiljøindsats, som er inaktiv, reaktiv, dekoblet ogproaktiv arbejdsmiljøindsats. I figuren betyder (+) relativt flere alvorlige ulykker og (-) betyder relativefærre alvorlige ulykker, målt i forhold til arbejdspladser med en inaktiv indsats (reference).Samlet set viser resultaterne, at på de arbejdspladser, hvor der er høje værdier for både densystematiske og den konkrete arbejdsmiljøindsats, findes en signifikant lavere risiko for, atmedarbejdere kommer ud for alvorlige arbejdsulykker.



• Substitution

• Tekniske foranstaltninger

• Organisatoriske foranstaltninger

• Personlige værnemidler

STOP risikoen – forebyggelsesprincipper

Presenter Notes
Presentation Notes
Substitution kræver modenhed i AM arbejdet.



Hvad kan der gøres for at styrke sikkerhedskulturen

•Opmærksomhed – dialog om sikkerhed
•Måling på indikationer på sikkerhed f.eks. v.h.a. Safety Observer
•Systematisk arbejdsmiljøarbejde – fulgt op af praksis
•Medarbejderinddragelse og medarbejderne i centrum

Add presentation title in Header and Footer

24



• https://www.nfa.dk/safetyobserver

Add presentation title in Header and Footer

25

Safety observer app



• Værktøj til dialog om sikkerhed

http://bautransport.dk/godstransport-
paa-vej/ulykker
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Hvor er der hjælp at hente?
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Værktøjer til forebyggelse og læring af ulykker



Tak for i dag

Skriv gerne til smg@nfa.dk eller sisgr@health.sdu.dk
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