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Drejebog for sikker adfærd i
færdslen
I KØDINDUSTRIEN

Drejebogen henvender sig til ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen på virksomheder i
kødindustrien, der ønsker at sætte fokus på sikker adfærd i den interne færdsel.
Drejebogen er resultatet af projektet ”sikker adfærd i færdslen” og indeholder en køreplan for,
hvordan virksomheder inden for kødindustrien kan arbejde systematisk mod en adfærd, der
gør den interne færdsel sikker. Drejebogen fokuserer på den interne færdsel indenfor, men
metoder og værktøjer kan i hovedtræk overføres til den interne færdsel udenfor.
Projektet er finansieret af midler fra Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg (KAU), der er et
underudvalg i BAR Jord til Bord.
ALECTIA A/S har stået for projektets gennemførelse, herunder udarbejdelse af drejebog og
sparring til de deltagende case-virksomheder, som er DEFCO I Århus og Tulip i Vejle.
På begge virksomheder har en lokal styregruppe stået for den interne koordinering af
projektets aktiviteter. Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen er blevet klædt på til at påvirke
adfærden og dermed løfte sikkerheden – de er blevet rollemodeller.
Effektmålinger og registreringer på case-virksomhederne har vist, at det øgede fokus virker i
praksis. Efter en indsatsperiode vurderer de ansatte sig selv, arbejdsmiljørepræsentanterne
og ledere til at have en mere sikker adfærd i den interne færdsel.
En anden betydelig effekt er, at arbejdsmiljøorganisationen har oplevet større velvilje og
interesse for dens arbejde. Sikkerheden er generelt blevet bedre, hvilket bl.a. direkte har
kunnet aflæses ved, at der i indsatsperioden ikke har været færdselsrelaterede arbejdsulykker
og kun ganske få tilløb til ulykker.
Før et projekt om adfærd igangsættes, skal der nedsættes en styregruppe på den enkelte
virksomhed, der har ansvar for koordineringen af drejebogens aktiviteter. Styregruppen bør
bestå af repræsentanter fra ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen og eventuelt andre
”ildsjæle”.
Erfaringerne viser, at den øverste ledelses engagement er altafgørende, da det signalerer og
understreger, at arbejdet mod en sikker adfærd er vigtig og prioriteret.
Alt dette kan I læse om i drejebogen, men nu først en kort introduktion til drejebogens indhold,
og hvordan den skal anvendes - det er vigtigt med et samlet overblik før igangsætning af
projektet!
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