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Vision Zero 
I din hverdag 

- Workshop 3B 



Forløb 

Hvor er vi nu 
og hvor vil vi 

hen? 

Relevante 
kortlægninger 

Inddragelse af 
ledelse, AMO, 
medarbejdere. 

Aktioner på 
flere niveauer 

Evaluering 



Beslutning på lederniveau 
Hvor er vi og hvor vil vi hen? 

 



5 spørgsmål indikerer ulykker  
 

 
 

1. Jeg får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker 
udførelse af arbejdet 
 

 
 

      
 

1. Ledelsen opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv 
når arbejdsplanen er stram 
 

 
 

      
 

Ledelsen inddrager medarbejderne i beslutninger vedrørende 
sikkerhed 
 

 
 

      
 

1. Vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når 
arbejdsplanen er stram 
 

 
 
 
 

      
 

1. Vi mener, at mindre ulykker er en normal del af det daglige 
arbejde. 
 

 
 
 

     
 

  

 

  

  

  



Risikovurdering 

RISIKO = SANDSYNLIGHED X KONSEKVENS 





Eksempel på risikovurdering 



Daglig risikovurdering – Time out  
Tænk jer om i 15 sek 



En person går op på 

stigen, og kassen glider. 

Personen hopper af.  

Ulykke 

• fravær over én dag 

•uden fravær 

 

Personen kommer længere 

op ad stigen, kassen glider. 

Personen falder ned og 

slår sig.  

Tilløb til ulykke 

Risiko 
En person stiller en 

stige på en kasse 

Risiko – Tilløb/ Nærved ulykker  - Ulykke 



Nærved ulykker - Isbjerget 

Falder og slår 

armen 
Personskade 

Falder og 

brækker armen Sygefravær 

Falder og får 

kraniebrud 
Dødsfald 

Her skal vi vælge at reagere – 

her kan ulykken forebygges. 

Tilløb 
Falder 

Risiko 

Hul i vejen 



Arbejdstilsynets hjælpeskemaer – analyse af nærved og ulykker 
https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/beu/spm/588/svar/1347005/1670551.pdf  

 

https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/beu/spm/588/svar/1347005/1670551.pdf




9. Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstager  

8. Kollektiv beskyttelse frem for individuel beskyttelse (værnemidler) 

7. Kombination af flere tiltag, teknik, organisering 

6. Udskift det, som er farligt, med noget, som er mindre 
farligt 

5. Udnyt mulighederne i den tekniske udvikling 

4. Tilpasning af arbejdet til mennesket: indretning, metoder,    
hjælpemidler, maskiner og værktøj 

3. Bekæmpelse af risici dér, hvor den 
opstår 

2. Vurdér den fare, som ikke kan fjernes 

1. Fjernelse af risici Fjern det farlige 

Tilpas arbejdet 

Personfokus 

Forebyggelsestrappe 

1
3 



Træning og instruktion 
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-
tilsyn  
 

Hvornår:  

• Nyansatte 

• Ved risikofyldet opgaver 

• Ved nye opgaver  

• Løbende  

 

Hvordan: 

• På et sprog, på en måde så det 
forstås af modtager 

 

 

Arbejdsgiverens tilsyn vil 
afgøre om instruktion er 
forstået  

 - eller skal gentages 

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn


Ulykkerne – hvor sker de og hvorfor? 



Belastende arbejdsstillinger og løft 

 



Tavle til morgen / fredagsmøder 

 

 Sikkerhed, Trivsel og Arbejdsmiljø 

Mål: Mindre løft 

 
 

Forslag:  
 

Resultater – hvad lærte vi: 
 

Nærved og ulykker, runderinger: 
 
 

APV-Handleplaner: 
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Trivsel:  
 
 



Tavle til morgen / fredagsmøder 

 

 Sikkerhed, Trivsel og Arbejdsmiljø 



Pas på hinanden !!  
 


