
Vækst for dansk erhvervsliv
- Kvalitet for det danske samfund



Arbejdsmiljøledelse
ISO 45001



Strategisk arbejdsmiljøledelse 
med ISO 45001

• Præsentation

• Hvad er ISO 45001

• Hvordan kan et ledelsessystem hjælpe med at løfte 
arbejdsmiljøpræstationen
- Krav til ledelsen
- AMOs rolle i et ledelsessystem for arbejdsmiljø



Dansk Standard 
– en vigtig del
af dansk erhvervsliv

• Danmarks officielle standardiseringsorganisation

• Grundlagt i 1926

• Erhvervsdrivende fond

• 150 medarbejdere i København

• Erhvervspolitisk partnerskab med 
Erhvervsministeriet

• Dansk repræsentant i global og europæisk 
standardisering

• 28.000 standarder



Hvad er et ledelsessystem

• Et værktøj der hjælper virksomheden til at 
arbejde systematisk med at reducere risici samt 
opbygge virksomhedens viden og kompetencer

• Binder politikker, arbejdsgange, og mål sammen 
til en helhed så virksomheden er bedre i stand 
til at nå disse mål
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Hvad er et ledelsessystem

• Et værktøj der hjælper virksomheden til at 
arbejde systematisk med at reducere risici samt 
opbygge virksomhedens viden og kompetencer

• Binder politikker, arbejdsgange, og mål sammen 
til en helhed så virksomheden er bedre i stand 
til at nå disse mål

MEN

”Et ledelsessystem giver bureaukrati og stivhed 
med en masse procedurer der ikke afspejler 
hverdagen”

”Et ledelsessystem dræber en fleksibel og 
dynamisk organisation”
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Hvad er et ledelsessystem

• Et værktøj der hjælper virksomheden til at 
arbejde systematisk med at reducere risici samt 
opbygge virksomhedens viden og kompetencer

• Binder politikker, arbejdsgange, og mål sammen 
til en helhed så virksomheden er bedre i stand 
til at nå disse mål

MEN

”Et ledelsessystem giver bureaukrati og stivhed 
med en masse procedurer der ikke afspejler 
hverdagen”

”Et ledelsessystem dræber en fleksibel og 
dynamisk organisation”

• Lægger op til dialog og samarbejde for at nå 
resultater

• Forpligtende ledelse

• Arbejder med det der er væsentligt for den 
enkelte virksomhed

• Har fokus på proaktivt at arbejde med 
ændringer og forandringer
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Arbejdsmiljøledelse – ISO 45001

Formålet er at skabe rammerne for ledelse og styring af 
arbejdsmiljørisici for at

• forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom hos 
arbejdstagerne

• skabe sikre og sunde arbejdspladser

Ved at 

• fjerne farer og minimere arbejdsmiljørisici ved hjælp af 
effektive forebyggende og beskyttende foranstaltninger.

Arbejdet med udvikling af standarden har haft dansk formand

Sidste frist for overgang fra OHSAS 18001 er 12. marts 2021 
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Vigtigt principper og fundamenter for succes

• PDCA (Plan – Do – Check – Act)

• Løbende forbedringer

• Risikoledelse og Risikobaseret tankegang

• Forpligtende topledelse

• Procesorientering og –styring

• Konsultation og deltagelse

• Styring af ændringer (vedligeholdelse og sikring 
af at de tilsigtede resultater nås)

• Kultur

• Faktuel viden

• Brug af best practise

• Organisatorisk viden
– Dokumentation
- Vidensdeling
- Kommunikation



Risikoledelse

Forståelse af 
organisationen og 
dens rammer og 
vilkår

Forståelse af 
arbejdstageres og 
andre interessenters 
behov og 
forventninger

Identifikation af 
farer 
Vurdering af risici og 
muligheder samt 
planlægning af 
handlinger

Arbejdsmiljømål

Overvågning,  måling, 
analyse og evaluering

Nødberedskab og 
afværge-
foranstaltninger

Driftsplanlægning og 
styring herunder
af indkøb, 
leverandører og 
outsourcing

4. Organisationens 
rammer og vilkår 6. Planlægning 8. Drift

9. Præstations-
evaluering

• Fælles metode til at arbejde med at identificere og 
håndtere risici

• Både på strategisk og operationelt niveau
• Giver bedre mulighed for at integrere risikohåndtering i 

aktiviteter og funktioner Sandsynligheden for forekomsten/eksponeringen af en 
farlig begivenhed
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Proaktivitet og forebyggelse
PDCA

Reagere og afhjælpe 
hændelsen
herunder afbøde ugunstige 
påvirkninger

Evaluere hændelsen for at 
fjerne årsager og hindre 
gentagelser

Implementere nødvendige 
handlinger

Gennemgå effektiviteten af de 
korrigerende handlinger

Foretage eventuelle 
ændringer til 
ledelsessystemet

Hændelser, de efterfølgende 
handlinger og resultaterne 
af korrigerende handlinger
skal dokumenteres



Topledelsens 360° ansvar

• Ledelsen skal med i AMO

• Arbejdsmiljømål og produktionsmål bør 
koordineres og være en del af et hele
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Arbejdsmiljøorganisationen i arbejdsmiljøledelse

Inddragelse er involvering
Konsultation er to-vejs-kommunikation inden beslutninger tages

• Et ledelsessystem for 
arbejdsmiljøledelse sætter 
krav til inddragelse og 
konsultation af arbejdstagere 
for bl.a.:

- vurdering af risici

- udarbejdelse af 
handlingsplaner

- opstilling af mål og 
handlinger for at nå dem

- indkøb

- hændelseshåndtering

• AMO er det naturlige sted at 
sikre fastholdelse og 
implementering af et 
ledelsessystem

• Fast punkt på dagsorden

• Synliggørelse af best practise



Sammenfatning

• Arbejdsmiljøledelse er et værktøj der giver jer et 
rum for at samarbejde systematisk om 
arbejdsmiljøudfordringer og reducering af risici

• Proaktivitet

• Risiko og muligheder 

• Topledelses forpligtelse og lederskab

• Inddragelse og konsultation

Hvis du vil vide mere




