Sikkerh
hedsku
ultur
r som
m re
edsk
kab
til at knæ
k ække
e uly
ykkeskurve
en
Hvo
ordan tænke
t
er vi om
m sikke
erhed – fors
søger vi
v at
op
pnå noget – eller
e
fo
orsøge
er vi att undgå
å noge
et?
Lars Peterr Sønderbo Andersen, psykolog o
og seniorforrsker på Arbejdsmediccinsk Klinik
k, Herning
pegede på
å, at der er grundlægg
gende forsk
kel mellem virksomhed
der, der ha
ar en stærk
sikkerheds
skultur og virksomhed
v
der, der acccepterer, att ulykker ka
an ske, og som mener, at
ulykker err hændelige
e uheld, hvo
or den enke
elte har begået en fejl og typisk først reage
erer, når
ulykken err sket.
Virksomhe
eder med en moden siikkerhedsk ultur har en stærk sam
mmenhæng
gskraft og er
opmærkso
omme på, hvordan
h
de via organissatoriske og
o tekniske tiltag kan ffjerne risikofaktorer.
At fjerne rrisikofaktore
er og styrk
ke sikker ad
dfærd er bå
åde et individuelt og fæ
ælles anligg
gende hos
medarbejd
dere og ledere på såda
anne virkso
omheder – fordi det få
år løbende opmærksomhed.
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Hvis man ttaler om sikkerhed, få
år man en ssikker adfæ
ærd! Forskn
ning viser, a
at ledelse gør
g den
største forrskel. Når topledelsen løbende in
nddrager ko
ommunikation om sikk
kerhed i dia
aloger om
økonomi, kvalitet og produktivittet og sørg er for, at organisation
nen fasthold
der løbende
e fokus på
at fjerne rrisikofaktore
er, har det en stor væ
ærdi – både i forhold til antallet a
af ulykker, men
m
også
for trivsel og andre nøgletal.
n
For eksem
mpel har forrskning i ne
edbringelse af vold og trusler vistt, at disse k
kan reduce
eres med
henholdsv
vis 31 % og 42 %, ved
d stor opmæ
ærksomhed
d og tiltag fra
f topledellsen - og med
m
henholdsv
vis 50 % og 40 %, nårr nærmeste
e leder har en tydelig respons på
å hændelser og der
løbende err stor opmæ
ærksomhed
d på og kom
mmunikatio
on om sikke
erhed.
"Region Midtjylland skal
s
tænke i helheder og kultur med
m
ledelse
e som den e
enkeltfakto
or, der har
størst bety
ydning, for at få størstt mulig effe
ekt af den ulykkesfore
u
ebyggende indsats", sagde Lars
Peter Sønd
derbo Ande
ersen.
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