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Indhold 
1.2 Forebyggelse af nærved-ulykker og arbejdsulykker 

• Hvad er en arbejdspladsvurdering?  

• Forskellen mellem nærved-ulykker og arbejdsulykker  

• Hvordan kan arbejdsmiljøgruppen lokalt arbejde med at skabe læring og 
forebyggelse?  

• Lokal forebyggelsesindsats og betydningen af kultur og tidspres for 
forebyggelsen af ulykker 
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Strategiplan 
 

• Arbejdsmiljøkulturen er de fælles værdier, vaner, opfattelser og handlinger, der 
har betydning for, hvordan både ansatte og ledere forebygger risici og ulykker.  

• En arbejdsulykke er: En pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker 
i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade.”  

• En nærved-ulykke er: ”Ulykker, der var lige ved at ske; en pludselig hændelse, 
der kunne have medført personskade, men ikke gjorde det.  

• Arbejdspladsvurdering (APV) er: ”Et værktøj, som virksomheden kan bruge til at 
sætte sit ar-bejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt 
arbejdsmiljø”  

• Antallet af anmeldte arbejdsulykker i Aabenraa Kommune er steget fra 764 i 
2015 til 1005 i 2016. Målet er at forebygge ulykker og skabe læring af nærved 
ulykker gennem en målrettet indsats i hele organisationen. 
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Mål 2020 I 
 

• Maximalt 500 arbejdsulykker, svarende til 2,3 arbejdsulykker pr. 
arbejdsdag. Status 2016: 1005 arbejdsulykker, svarende til 4,6 arbejdsulykker 
pr. arbejdsdag. Et opmærksomhedspunkt er, at det systemmæssigt ikke vil være 
muligt at registrere nærved-ulykker før 1.1.2018.  

• At Aabenraa Kommune har en proaktiv MED og arbejdsmiljøkultur.  

• I 2020 svarer arbejdsmiljøgrupperne på en 7 trins skala mindst 6 point på 
spørgsmålet om i hvor høj grad arbejdsulykker, nærved-ulykker og APV drøftes 
med henblik på at skabe læring og forebyggelse.  

• Status 2017: Arbejdsulykker: 5,3 Nærved-ulykker: 5,6 APV: 4,9  

• At 90 % svarer at arbejdsmiljøgruppen oplever, at registrering af 
arbejdsulykker, nærved-ulykker og APV fungerer fint Status 2017: 
Arbejdsulykker: 65,9 Nærved-ulykker: ej målt APV: 66,1  
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Mål 2020 II 
 

Centrale fokusområder  

• Vejledning og undervisning i systematisk registrering af ulykker, nærved-ulykker 
og APV herunder systematisk ulykkesanalyse  

• Vejledning om anvendelse af data til forebyggende arbejdsmiljøindsats  

 

Decentrale fokusområder  

• Instruktion af alle medarbejdere vedrørende risici og sikker adfærd  

• Fokus på ergonomi og brug af hjælpemidler  

• Gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse årligt  
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APV 
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APV  
 

• Skal gennemføres minimum hver 3. år samt ved væsentlige forandringer 

• Skriftlighed 

• Overordnede emner, som skal vurderes:  

• Psykiske forhold 

• Fysiske forhold 

• Kemisk/biologiske forhold (hvis relevant) 

• Ulykker 

• Sygefravær  

• AM-gruppen skal være involveret (ledelse og medarbejdere) 

• Handlingsplan – tilgængelig  

(At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 - Opdateret april 2016) 
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APV’ens 5 lovpligtige elementer / faser 
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Vejvisere 
 

• Ergonomi: Tunge løft, træk og skub, arbejdsstillinger, EGA 

• Støj: Vedvarende støj, impulsstøj og akustik 

• Ulykker: Brug af værktøj, maskiner og maskinanlæg, manuel håndtering, fald og snublen mv. 

• Psykisk arbejdsmiljø: Stor arbejdsmængde og tidspres, ensformigt og monotomt arbejde, ringe indflydelse på 
eget arbejde, manglende social støtte, konflikter, mobning og seksuel chikane,  trusler, skifteholdsarbejde, 
manglende udviklingsmuligheder 

• Hudbelastninger: Brug af vand, rengøringsmidler og kemikalier  

• Kemi: Rengøringsmidler og stoffer på fx værksted 

• Unge: Specielt opmærksom på unge under 18 år – samt nyansatte 

• Gravide og ammende: Påvirkninger, der kan indebære fare for graviditet eller amning – god ide på forhånd at 
have et overblik over, hvilke områder der kan påvirke gravide eller ammende 

• Sygefravær: Vurdering af sammenhænge mellem sygefravær 

•  og arbejdsmiljøet, altså arbejdsbetinget fravær 

Kilde: https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere 
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To forskellige tilgange  
”At løse problemet” eller ”at skabe fremtiden” 
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Traditionel problem-løsning bygger på mangeltænkning 

• Opmærksomhed på problemer, mangler og fejl 

 

At løse problemet: 

• Problemidentifikation 

• Årsagsanalyse 

• Løsningsmuligheder 

• Handlingsplan 

• Implementering 

 

 

Gammel engelsk ordsprog: 

”De, som kun leder efter 
fejl, finder ikke andet” 



To forskellige tilgange  
”At løse problemet” eller ”at skabe fremtiden” 
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Opmærksomhed på ressourcer, værdier, ønsker og drømme 

 

At skabe fremtiden: 

• Identificere det vellykkede og værdifulde 

• Skabe billeder af en ønskværdig fremtid 

• Skabe fælles billeder af en opnåelig fremtid 

• Igangsætte processer til at virkeliggøre fremtidsbilledet 

 

 



Ulykker - forebyggelse 
 
- nærved 
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Forebyggelse af ulykker 
 

• At arbejde målrettet analyse af nærved ulykker og ulykker er forebyggende. 

 

• Det handler om, at arbejde målrettet og kontinuerligt med dette arbejde. 

 

 

14 



En person stiller en stige på en 
kasse 

En person går op på stigen og 
kassen glider. 
Personen hopper af 

Personen kommer længere op 
ad stigen, kassen glider.  
Personen falder ned og slår sig 
– og kommer til behandling 

Tilløb til ulykke 

Ulykke 
• Fravær over én dag 
• Fravær på dagen 

Risiko – farlige forhold 

Ulykke 
• Uden fravær 

(førstehjælpsskade) 

Personen går op på stigen, 
falder og slår sit ben – men 
arbejder videre 

Graduering af hændelser I 



Graduering af hændelser II 
Psykiske følger 
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Elementer i forebyggelse 
Opfølgning på arbejdsulykker 

• Hvad gør I allerede? 

• Systematik 

• Analyse af ulykken 

• Opfølgning på løsninger 

• Læring af hændelserne 

• Erfaringsudveksling mellem grupperne 

• Involvering og information til kollegaerne 

• Andet….? 
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Elementer i forebyggelse 
Nærved ulykke 

Hvad gør I allerede? 

• Ret nyt – siden 1. januar 2018 – Er I kommet i gang? 

• Melder jeres kollegaer ind? 

• Hvad registreres? 

• Hvordan bruger I registreringerne? 
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Elementer i forebyggelse 
Stop op og tænk 
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Elementer i forebyggelse 
Take 5  
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Stop op… 
• Også, når du synes, det skal gå hurtigt 

 
Tænk opgaven igennem… 
• Hvad skal løses? 
• Gik noget galt ”sidst”? 
• Hvem skal involveres – kender de opgaven? 
• Er der særlige risici, du skal forholde dig til? 
• Evt. aflåsning af energiforsyninger 

 
Se efter… 
• Er der umiddelbart risici, du skal forholde dig til? 

 
Læg en plan… 
• Involvering af relevante kollegaer i forhold til ovennævnte 

punkter 

 
Gør det…. sikkert – både for dig og dine kollegaer 
• Sikr både dig og dine kollegaer mod eventuelle farer, der er 

forbundet med opgaven – både før, under og efter 

 
• Stop op 

 
• Tænk opgaven igennem 

 
• Find farer og forbedringer 

 
• Læg en plan 

 
• Gør det… sikkert!! 



Elementer i forebyggelse 
Systematisk risikovurdering 

1. Identificer risici 

2. Identificer personer, der er I risikozonen 

3. Vurder risikoen 

4. Eliminer / reducer  risikoen 

5. Følg op 
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Risikoopfattelse 
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Så du hvor  
farligt det 
så ud? 

Hvad…? 
Var der 
noget 
farligt? 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji9Kat3K_aAhXLzaQKHTi8DhMQjRx6BAgAEAU&url=https://hjaelpemiddelbloggen.com/2018/01/11/forflytning-goer-det-nemt-med-promove-loeftesejl/&psig=AOvVaw1uueguMLea4ALTIVm5sZKR&ust=1523450145253038


Den menneskelige adfærd, der udløser ulykken 

 

 

• 20 % af ulykker skyldes fejl i udstyr, teknik og andet 
 

• 80 % skyldes adfærd! 
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Elementer i forebyggelse 
Kampagner – fx i brug af hjælpemidler 
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• En mikrokampagne, er en kortvarig målrettet indsats – ofte 3 ugers varighed – 
for at skabe en bedre adfærd. Den igangsættes efter en commitment hos ledelse 
og aktører, hvor roller og opgaver er klart defineret for aktørerne i kampagnen. 

• Emner kan være mangeartede – fx kemi, løfteteknik, brug af hjælpemidler, 
risikovurdering, og kan gennemføres for en klart defineret målgruppe på fx hele 
enheden, i en bestemt afdeling eller hos ansatte i samme funktion. 

• Det er gavnligt at lave en evaluering af effekten af en mikrokampagne, og det 
gerne på baggrund af opsatte målbare mål og evt. andre mål. 

 



Kultur 
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Kultur 
 

• Kultur er noget vi allerede er og gør i fællesskab 

• Kulturen er usynligt vokset frem i løbet af arbejdspladsens historie – præget af 

forskellige begivenheder 

• Kulturen er formet af ledere og medarbejdere, der er og har været ansat 

gennem tiderne og af de succes’er og udfordringer/kriser, de har gennemlevet 

• Jo mindre bevidst en kultur er, des mere vil den blive forsvaret – og dermed 

risiko for at spænde ben for gennemførelsen af nye tiltag 
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Det, der hæmmer et godt arbejdsmiljø: Det, der fremmer et godt arbejdsmiljø 

Værdier 1: ”Det vi siger” 

Værdier II: ”Det vi gør” 

Strategiplan AM uddannelse Mål for AM APV 

Glæde 
 
 
 
Ansvarsfølelse 

Konkurrence 

”De andre kan godt holde til det” 

Usagte regler og opgaver 

”Vi bliver rost for at nå produktionsmål” 

Misundelse 

Ambitioner 

Nøgletal!! 
 
 
    

Drift først! 
           

Uformelle  roller 

”Hvis jeg siger fra ift. sikkerheden, er det så ilde set? 

Anerkendelse 

Begejstring 

  
  Mobning 
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Det, der hæmmer et godt arbejdsmiljø: Det, der fremmer et godt arbejdsmiljø 

Værdier 1: ”Det vi siger” 

Værdier II: ”Det vi gør” 

Strategiplan AM uddannelse Mål for AM APV 



Tid…. 
Har I tid til at arbejde med forebyggelse af ulykker –  skala 1-10? 

1 

Nej, langt fra tilstrækkelig 

 

5 

Tjo – nogenlunde 
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JA 
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Hvordan får 
I 

tilstrækkelig 
tid? 



3 pointer 
 

• en målrettet indsats for registrering og opfølgning af Nærved ulykker og ulykker 

 

• et systematisk arbejde via APV’en 

 

• afsat tid til arbejdet med analyse, opfølgning og forebyggelse 
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Handleplan  
Hvad skal vi sætte 
fokus på? 

Hvordan? Hvem? Hvornår? 
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Tak for jeres 
opmærksomhed 
 
Nu er der frokost 
Næste workshop 
begynder 12.30 

32 


