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FOREBYG ARBEJDSULYKKER 

STATUS 
Hvordan ser det ud hos jer ? 

Mange bliver udsat for arbejdsulykker, men virksomheder • dialog om sikkerhed mellem ledelse og medarbejdere 
med en god sikkerhedskultur har mindre risiko for arbejds- • en ledelse, der tydeligt prioriterer sikkerheden 
ulykker. Tre forudsætninger er vigtige for at skabe en god • at sikkerhed tænkes ind i alle arbejdsopgaver hele tiden. 
sikkerhedskultur ; 

Virksomheden 

FÆLLES   ANSVAR 
Forebyg Analyse Opfølgning 

Medarbejderen 
Sund Tilbage til arbejdetUlykke 

Start med at kortlægge, hvilke udfordringer I har i forhold til sikkerhed. Her kan I fx tage udgangspunkt i jeres APV eller et 
spørgeskema om sikkerhedsklima, som forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har været med til at lave. 

http://www.vfa.dk
http://www.vfa.dk
http://www.vfa.dk
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FOKUSPUNKTER 
7 sikre ting I kan gøre 

Ulykker forebygges bedst ved at lade sikkerhed være en fælles opgave, som alle i virksomheden skal bidrage til. Hvis I tager udgangs-
punkt i de 7 sikre er I godt på vej mod en bred forebyggende indsats. 

http://www.vfa.dk
http://www.vfa.dk
http://www.vfa.dk
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Arbejdsulykker/Arbejdsulykker/Viden-om-ulykker/Syv-sikre-til-en-sund-sikkerhedskultur
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IGLO 

Det er en fælles opgave at skabe en god 
sikkerhedskultur på arbejdspladsen, og 
alle kan gøre noget. 

Byg en IGLO - alle kan bidrage 

Individ 

• Følg sikkerhedsreglerne, 
og få dine kolleger til at 
gøre det samme. 

• Reagér hvis du ser 
noget, der kan føre til 
en ulykke. 

• Bidrag med gode idéer 
til at forbedre sikker-
heden. 

Gruppe 

• Sæt fokus på sikkerhed 
ved at tale om det. 

• Skab en kultur, hvor det 
er i orden at tale om 
fejl, så man kan lære af 
det. 

• Fokusér på at fore-
bygge - ikke på hvem 
der har skylden. 

Leder 
• Gå forrest og vær en 

rollemodel. 
• Tag godt imod forslag 

fra medarbejderne der 
kan forbedre sikker-
heden. 

• Giv nye medarbejdere 
en grundig introduk-
tion. 

Organisation 

• Tænk sikkerhed ind i 
alle relevante processer 
og opgaver. 

• Sørg for, at både med-
arbejdere og ledere 
ved, hvem de skal 
kontakte med forslag 
om at forbedre sikker-
heden. 

http://www.vfa.dk
http://www.vfa.dk
http://www.vfa.dk
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Arbejdsulykker/Arbejdsulykker/Forebyg-ulykker/Skab-en-god-sikkerhedskultur
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FÅ HJÆLP 
Hvilke værktøjer kan hjælpe jer? 

Få gode råd, inspiration og værktøjer, der kan hjælpe jer med at skabe en god sikkerhedskultur og forbedre sikkerheden på 
arbejdspladsen. 

http://www.vfa.dk
http://www.vfa.dk
http://www.vfa.dk
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Arbejdsulykker/Arbejdsulykker/Forebyg-ulykker/Forebyg-i-den-rigtige-raekkefolge
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/publikationer/spoergeskemaer/nosacq-50
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