
GODE RÅD TIL 
INDSATS OG PROCES

Gør indsatsen enkel og tidsafgrænset 
Engagementet i at forebygge fald- og snubleulykker kan styrkes ved at 
have et klart budskab og gøre det let at arbejde med forebyggelsen.

I kan medvirke til at sætte rammen for indsatsen. Det kan være en god idé 
at gøre indsatsen tidsbegrænset. Med mange relevante arbejdsmiljøforhold 
at tage fat på kan det være bedre at fokusere på få emner i en periode frem 
for at have mange bolde i luften samtidig. 

Nogle hospitaler har succes med at udpege faldulykker som særligt ind-
satsområde fx for et år eller at have fokus på faldulykker et kvartal om året 
i en periode på 3 år.   

Skab opmærksomhed omkring indsatsen
I kan være med til at markere opstarten af indsatsen. Brug det, der virker 
hos jer for at skabe opmærksomhed. Det kan fx gøres ved uddeling af 
flyers, opsætning af plakater, nyheder på intranettet og information og 
uddeling af materialer til personale og arbejdsmiljøgrupper fra en stand i 
kantinen. 

Arbejdsmiljøgruppen har en vigtig rolle for at den lokale forebyggende  
indsats lykkes. I kan præsentere materialerne fra BrancheFællesskabet for 
Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig Administration og drøfte arbejdsmil-
jøgruppens rolle og opgaver.  
I kan også understøtte arbejdsmiljøgruppernes arbejde fx ved at informere 
om forekomst og konsekvenser af faldulykker og drøfte arbejdsmiljøgrup-
pernes erfaringer med ulykkesforebyggelse. 

>

Som arbejdsmiljøprofessionelle kan jeres
opgaver være at:

• Sætte realistiske rammer for en forebyggende indsats
• Skabe opmærksomhed om indsatsen
• Informere, inspirere og støtte arbejdsmiljøgrupperne 
• Indsamle risikofaktorer og handlingsplaner 
• Skabe og formidle overblik over forekomsten af fald- og  

snubleulykker 
• Målrette indsatsen og opstille mål
• Formidle erfaringer og gode løsninger på tværs af hospitalet
• Holde ledelsen og relevante MED-udvalg orienteret om  

fremdrift og målopfyldelse

Fald- og snubleulykker forekom-
mer ofte på hospitaler og kan have 
alvorlige konsekvenser for den 
enkelte og for opgaveløsningen. 
Faldulykker kan forebygges – ofte 
med enkle tiltag.
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 det kan forebygges 



Indsaml og formidl risikofaktorer, erfaringer og  
gode løsninger
Der er gode erfaringer med, at arbejdsmiljøgrupperne indrapporterer risiko-
faktorer, løsningsforslag og handlingsplaner til arbejdsmiljøenheden. Det 
forpligter og kan opleves motiverende, at arbejdsmiljøenheden forventer en 
tilbagemelding. Mange arbejdsmiljøgrupper oplever, at fokus på ulykkes-
forebyggelse gør arbejdsmiljøarbejdet synligt. Hvis afdelingerne har behov 
for hjælp til at afdække risikofaktorer eller finde frem til løsninger, er det 
vigtigt, at de kan hente støtte hos jer. 

Indrapporteres risikofaktorer for faldulykker og handlingsplaner til jer, får 
I en unik viden om hospitalets arbejde med forebyggelse af faldulykker. 
I kan derved få en vigtig rolle i forhold til at sprede de gode erfaringer og 
løsninger, fx gennem direkte kontakt og møder med arbejdsmiljøgrupperne, 
i MED-systemet og via intranettet. 

Analyser data og målret indsatsen 
I kan analysere hospitalets ulykkesdata specifikt i forhold til fald- og 
snubleulykker. Hvor mange af jeres arbejdsulykker er faldulykker? Hvor og i 
hvilke situationer sker de? Med udgangspunkt i denne specifikke viden kan 
I vurdere, hvordan I kan målrette indsatsen. I kan bruge data til at motivere 
behovet for en indsats overfor ledelsen og relevante MED-udvalg og til at 
opstille mål for indsatsen. 

Det kan også være en god idé at se på jeres anmeldepraksis. Bliver arbejds- 
ulykker anmeldt, og er det enkelte ulykkesforløb beskrevet, så der kan 
iværksættes en målrettet forebyggende indsats? Analyser af anmeldte ar-
bejdsulykker blandt hospitalspersonale viser, at der ofte er mere detaljerede 
beskrivelser af de opståede skader end af hændelsesforløbet.

Gør status og følg op på mål
I kan understøtte ulykkesforebyggelsen på et strategisk niveau fx ved at 
sætte emnet på dagsordenen på den årlige arbejdsmiljødrøftelse og ved 
at udarbejde statusnotater. Notaterne kan indeholde en overordnet status 
over afdelingernes arbejde med ulykkesforebyggelse, tværgående problem-
stillinger og status på udviklingen af anmeldte fald- og snubleulykker.   


