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Strategi for arbejdsmiljø og 
sikkerhed skal støtte den 
grønne omstilling.  

Med fokus på kompetencer, 
synlighed og samskabelse 
sætter vi sikkerhed på 
dags ordenen og skaber en 
kultur, hvor sikkerhed er 
med til at fastholde en høj 
forsyningssikkerhed.

Strategien er dynamisk  
og uden udløbstid, da den 
løbende udvikles.

SAMMEN OM 
SIKKERHED

Vi vil styrke vores kompetencer 
ved at bruge og dele vores viden, 
færdigheder og erfaringer for 
at omsætte dem til konkret 
handling.

Vi vil have de rette kompetencer 
til at arbejde sikkert, forsvarligt 
og have modet til at gribe ind.

Vi vil gennem læring sikre en 
konstant udvikling af kompe
tencer indenfor arbejdsmiljø  
og sikkerhed hos den enkelte.

KOMPETENCER

Kommunikation

Uddannelse



Strategi for arbejdsmiljø og sikkerhed 

Vi vil skabe en sikkerhedskultur, 
hvor vi alle er aktive og synlige 
rollemodeller.

Vi vil styrke en organisation, 
hvor der tages ansvar for 
sikkerhed og hvor vi handler 
konsekvent.

Vi vil skabe en kultur, som 
afspejler, at et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø har højeste prioritet.

SYNLIGHED
Vi vil skabe et fælles ansvar og 
engagement for sikkerhed og 
arbejdsmiljø.

Vi vil i alle projektfaser og 
opgaver have et værdiskabende 
samarbejde internt og eksternt 
om et højt sikkerhedsniveau.

Vi vil understøtte rapportering 
og lære af observationer og 
hændelser, så vi forebygger 
arbejdsulykker og passer på 
hinanden. 

SAMSKABELSE

Værktøjer

Leverandør
samarbejdeIndsatser



Grib ind og sig fra, hvis du ser  
noget usikkert

Vær en god rollemodel – når du 
tager hjelmen på, gør din kollega 
også

Tal om sikkerhed og arbejdsmiljø  
med dine kollegaer og sam
arbejdspartnere

Indmeld observationer og  
nærvedhændelser

Brug sikkerhedsrefleksioner  
– find inspiration på InSite

Tilmeld dig arbejdsmiljøkurserne 
på Mit Energinet

Følg os på Yammer  
”AV  Arbejdsmiljø Vidensdeling”

Brug din arbejdsmiljøkoordinator 
som sparringspartner

Har du idéer, spørgsmål eller feedback til vores fremtidige arbejde med strategien?  
Skriv til os på sammenomsikkerhed@energinet.dk
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