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Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 
2020-handlingsplanen 

 

• Der blev i 2011 indgået en bred politisk aftale om arbejdsmiljøindsatsen frem til 
2020.  

 

• Målene er fordelt på tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer:  

 

• Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede 
skal reduceres med 25 pct. 

 

• Antallet af beskæftigede, der har muskelskelet overbelastninger, skal 
reduceres med 20 pct. 

 

• Antallet af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres 
med 20 pct. 

https://www.regeringen.dk/tidligere-publikationer/nye-veje-til-et-
bedre-arbejdsmiljoe/ 



For 7. år i træk er der blevet anmeldt ca. 42.000 
arbejdsulykker til Arbejdstilsynet 

file:///C:/Users/vira.AMC/Downloads/Anmeldte%20arbejdsulykker%202012-2017%20pdf%20(1).pdf  
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25 personer er registreret som døde ved arbejdsulykker i 
2017. Det er det hidtil laveste antal.  



Figur 3:  

Anmeldte 
arbejdsulykker i 2017 pr. 
10.000 beskæftigede 
fordelt på 36 
branchegrupper 

 

For henholdsvis 
arbejdsulykker med 
mindst 3 ugers 
forventet 
arbejdsudygtighed 
(alvorlige ulykker) og 
øvrige arbejdsulykker.  

 

Diagrammet er rangeret 
efter faldende incidens 
for samtlige anmeldte 
arbejdsulykker  



Anmeldte erhvervssygdomme 
8 % færre anmeldte erhvervssygdomme i 2016 end i 2015. I 2016 blev der anmeldt ca. 
20.000 erhvervssygdomme  



Erhvervssygdomme 
56 % af alle anmeldte erhvervssygdomme i 2016 var enten om 
muskelskeletsygdomme eller psykiske sygdomme 



Erhvervssygdomme 
fordelt på brancher 



Og så kan det betale sig  
     ROI:  2,2  



Ulykkerne – hvor sker de og hvorfor? 



www.visionzero.global  (lanceret d. 4/9-2017) 



Vision Zero Global 
• 126 lande, 1330 virksomheder og 368 arbejdsmiljøorganisationer har indtil videre tilsluttet sig 

verdens første globale arbejdsmiljøkampagne under titlen Vision Zero Global. Den nye strømning har 
også ramt danske arbejdspladser, hvor mange er ved at undersøge, hvad de skal gøre for at komme i 
gang med Vision Zero.  

 

• Kampagnen skal skabe en fælles platform og synergi mellem alle aktører på arbejdsmiljøområdet, så 
vi går samme vej.  

Hans-Horst Konkolewsky, 
generalsekretær for International Social 
Security Association (ISSA) 



Vision Zero  

• Virksomheder, der agerer ud fra Vision Zero tankegangen har dokumenteret færre 
ulykker 

 

• Vision Zero handler om at opbygge en forebyggelseskultur med et højt niveau.  

 

• Vision Zero fokuserer på forebyggelse i alle led, vidensdeling og læring.  

  – og på processen i forhold til at nå et mål om 0 ulykker 

 

• Vision Zero komplementerer den nye ISO45001 

 

• Arbejdsmiljøcentret er global Vision Zero-partner, og vi samarbejder med det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)  

 

 

 

www.visionzero.global 



 

Traditionel tilgang 
- AM Kontrol-strategi 

Vision Zero tilgang 
- AM Forpligtigelses-strategi 

AM er målrettet AM er en rejse, en proces 

Forebygger skader og sygdomme Skaber sikkerhed og sundt arbejde 

AM programmer/ handleplaner AM er en integreret del af forretningen 

AM styring/management AM lederskab 

AM ejet af de få AM ejes af alle 

Måler på skader og sygdomme Måler på positive, proaktive AM-faktorer  

Am er en omkostning AM er en investering 

Medarbejderne er en del af problemet Medarbejderne er en del af løsningen 

AM-hændelser er nederlag AM-hændelser er muligheder for læring 

Arbejdsmiljø bygger på systemer Arbejdsmiljø bygger på kultur og læring 



Passiv 

Reaktivt 

Aktiv 

Proaktivt 

Skabende 
Vision Zero - kultur 
på højt niveau 

Vision 
Zero 



Forebyggelses-kultur 
Hvor er I nu – og hvor vil I hen? 

 

 

 

 

• Arbejdsmiljø ignoreres 

• Arbejdsmiljø er en omkostning; et nødvendigt onde. 
Ringe eller intet budget til arbejdsmiljø 

• Arbejdsmiljø er ikke integreret i politikker, procedurer 
eller praksis.  

• Ledelsen er dårlige rollemodeller 

• Det primære fokus er på produktivitet 



Forebyggelses-kultur 
Hvor er I nu – og hvor vil I hen? 

 

 

 

 

• Ledelsen reagerer først når ”skaden” er sket 

• Ingen systematisk kommunikation om arbejdsmiljø 

• Produktion fremfor arbejdsmiljø/sikkerhed 

• Der sættes ikke mål for arbejdsmiljøet 

• Medarbejdere inddrages ikke i drøftelser om 
arbejdsmiljøforhold 

. 



Forebyggelses-kultur 
Hvor er I nu – og hvor vil I hen? 

 

 

 

 

• Ledelsen sigter på at leve op til de basale krav i 
arbejdsmiljølovgivningen 

• AMO får lovpligtig og supplerende 
arbejdsmiljøuddannelse 

• Produktivitet prioriteres nogen gange over arbejdsmiljø 

• Virksomheden indsamler oplysninger om skade og 
sygdom, men forebyggende tiltag deles ikke systematisk 

• Videndeling er ikke struktureret. 



Forebyggelses-kultur 
Hvor er I nu – og hvor vil I hen? 

 

 

 

 

• Ledelsen deltager i udvikling af arbejdsmiljøprogrammer og afsætter 
tilstrækkelige ressourcer til arbejdsmiljøarbejdet og kompetenceudvikling 

• Arbejdsmiljø går foran produktivitet 

• Arbejdsmiljømål ”sigter” over lovgivning og der arbejdes med løbende 
forbedringer  

• Ledelsen vurderes også på arbejdsmiljømål 

• Medarbejdere inddrages aktivt med at identificere risici og opstille 
forebyggende tiltag 

• Forebyggelse gennem ”design” bruges ofte til at reducere belastninger. 



Forebyggelses-kultur 
Hvor er I nu – og hvor vil I hen? 

 

 

 

• Arbejdsmiljø er formelt integreret i virksomhedens politikker og procedurer og 
formidles klart og konsekvent til alle.  

• Ledere og medarbejdere holdes ansvarlige for arbejdsmiljøforventninger i årlige 
præstationsevalueringer.  

• Alle møder omfatter arbejdsmiljø.  

• Arbejdsmiljø er en forudsætning for produktiviteten.  

• Regelmæssig kommunikation styrker sikkerhedskulturen som en værdi 

• Alle niveauer af virksomheden modtager relevant arbejdsmiljøuddannelse 

• Forebyggelse gennem ”design” bruges til at reducerer skader og eksponeringer. 



Arbejdsmiljø-kultur modenhed 

Vision 
Zero 

Systemer Mennesker 

Skabende 

Proaktiv 

Aktiv 

Reaktiv 

Passiv 



Vision Zeros 7 gyldne regler: 
Eksempler på indsatser – ”hvis man vil løfte sig” 

1. Tag lederskab, vis engagement & commitment 

1. Topledelsen  ”går forrest” og kommunikerer regelmæssigt om arbejdsmiljømål/indsatser 

2. Ledelsen vurderes også på arbejdsmiljømål (KPI´er) 

3. Ledelsen deltager i udvikling af arbejdsmiljøprogrammer og er ordentlig ”klædt” på 

 

2. Identificer farer, og kontroller risici  

1. Overblik over væsentlige arbejdsmiljøforhold 

2. Systematisk risikovurdering (også ved ændringer) 

3. Risikostyringssystematik, overblik og løbende kontrol /evalueringer 

 

3. Definer proaktive mål og udvikl strategi 

1. udarbejd SMARTE  mål og handleplaner for arbejdsmiljøet 

 

4. Skab et velfungerende arbejdsmiljøsystem  

1. Etabler velfungerende organisering af arbejdsmiljøarbejdet 

2. Opbyg et relevant arbejdsmiljøledelsessystem, systemer der sikrer læring , videndeling og 
løbende forbedringer  

3. ISO45001 

 



Vision Zeros 7 gyldne regler: 
Eksempler på indsatser – ”hvis man vil løfte sig” 

 

5. Sørg for optimal sikkerhed og sundhed i maskiner, udstyr og arbejdspladser og 
processer 

1. Løbende kontrol af sikre arbejdsmiljøforhold på virksomhedens arbejdspladser 

2. Systematisk vurdering og sikring af arbejdsmiljøet ved ændringer, nyindkøb mv. 

 

6. Opgrader kvalifikationer, og udvikl kompetencer  

1. Tag stilling til vidensbehov om arbejdsmiljø i organisationen - kompetenceplan 

2. Etabler og gennemfør arbejdsmiljøuddannelsesprogram for alle niveauer (ikke 
kun AMO) 

 

7. Invester i mennesker, og motiver gennem deltagelse og involvering 

1. Systematisk medarbejderinddragelse i forbedring af arbejdsmiljøet 

2. Ledelsen motiverer og opfordrer til input fra medarbejderne, som behandles 
”seriøst” 

 



Kortlægning af sikkerhedskultur og modenhed 
- Hvordan kan man komme i gang 
Validerede spørgsmål 

Kryds spørgsmålene af i 
pausen. 



Efter pausen 

• Her ser vi nærmere på hvordan Vision Zero kan blive en del af hverdagen 

• Fokus på konkrete aktiviteter og understøttende værktøjer 

 

 

PAUSE 


