
Supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøorganisationen 

Kan alle arbejdsulykker forebygges – og hvordan? 
Arbejdsulykker har dagligt stor konsekvens på de danske arbejdspladser både for den udsatte, men 
ikke mindst for de pårørende samt de kolleger, der bliver vidner til ulykke.  

Vi bliver ved med at have arbejdsulykker uanset hvad vi gør og hvor mange regler vi laver! 
Hvordan kan vi få medarbejderne til at tage ansvar for deres egen sikkerhed?  

Torsdag den 22. oktober 2015 fra kl. 9.00-15.30 

”Fokus på forebyggelse af arbejdsulykker samt opbygning af en god sikkerhedskultur” er et 1 dags 
inspirationsseminar, hvor deltagerne får mere viden om forebyggelse af arbejdsulykker, konkrete 
værktøjer til at forebygge ulykker på arbejdspladsen samt viden om og inspiration til at arbejde med 
at skabe en god sikkerhedskultur på virksomheden samt værktøjer til at komme godt i gang.   

 

Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsesrepræsentanter (samt alle andre interesserede 
der gerne vil vide mere om forebyggelse af arbejdsulykker)  

Indhold og form: Dagen vil blive en blanding af korte teoretiske oplæg, diskussioner samt praktiske 
øvelser og værktøjer, der kan bruges i hverdagen. 

Formiddag: Fokus på forebyggelse af arbejdsulykker 

 Typiske årsager til ulykker 
Nærved ulykker / tilløb til ulykker / observation af farlige situationer 
Rapportering samt analyse af ulykker 
Risikovurdering  
Deltagernes erfaring med ulykkesforebyggelse 

Eftermiddag: Opbygning af en god sikkerhedskultur 

 Hvad er en god sikkerhedskultur og hvad betyder det for antallet af arbejdsulykker  
Ledelsens prioritering og arbejde med sikkerhedskulturen 
Hvilken sikkerhedskultur er der på din virksomhed? 
Værktøjer til forbedring af sikkerhedskulturen: Rollemodeller, Motivation af medarbejder-
ne, Feedback vedrørende adfærd, Nudging. 
Deltagernes erfaring med at skabe en god sikkerhedskultur 

 
Instruktør:  Birgitte Juhl– Arbejdsmiljøkonsulent og auditor med audit af     
  arbejdsmiljøledelsessystemer. 

Sted:  Green Network, Lysholt Allé 6, 7100 Vejle 

Pris:  Gratis for medlemmer af Green Network, Andre 800,00 Kr. Inklusiv forplejning 
 Der pålægges et ”no show” gebyr på 300 Kr. 

Dette kursus kan gennemføres som en del af den lovpligtige supplerende arbejdsmiljøuddannelse 
som din virksomhed skal tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 

 

Fokus på forebyggelse af arbejdsulykker 

samt opbygning af en god sikkerhedskul-

tur på virksomheden  


