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Forord
Denne vejledning er udarbejdet som en guideline til brug for ledelsen, projektledere og arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med planlægningen af de arbejdsmiljømæssige aspekter
ved projektarbejde.
Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet af den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.
Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger, og har ikke taget stilling

til, om den dækker samtlige relevante emner
inden for det pågældende område.
Vejledningen er udtryk for den gode praksis
parterne er enige om skal gælde i projektarbejde.Vejledningen er udarbejdet af IDA og DTU
Management på vegne af Arbejdsmiljøudvalget
for informations- og kommunikationsteknologibranchen.
Udvalget består af repræsentanter fra Dansk
Metal, IDA og ITEK.
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AVPL - ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE:

Arbejdsmiljø
– et dynamisk projekt
En vejledning i hvordan man får
Arbejdsmiljøloven spændt for
moderne projektarbejde og integrerer arbejdsmiljøet i projektvirksomhederne.
Projekt-formen har altid været lidt ”sin egen”,
med ry for både at være mere hektisk og mere
spændende end den traditionelle arbejdsplads.
Der stilles flere krav til projektmedarbejdere

end til andre om hurtigt at kunne omstille sig og
måske ligefrem gøre forandring til en livsstil. Der
er ofte mange bolde i luften, og deadlines og
kundekrav er nærværende. Det kan være personligt udviklende at springe fra det ene – ofte
ret kortvarige – projekt til det næste, men det
kan også ende med virkelig at blive et pres, hvis
tilrettelæggelsen halter.
Kunsten er at bevare det spændende og udfordrende i jobbet samtidig med, at trivselen og
det gode arbejdsmiljø er på plads og medarbejdere og ledelser sammen kan levere effektivt
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projektarbejde. Den gode nyhed er, at Arbejdsmiljøloven nu giver friere hænder til at indrette
sig efter den aktuelle situation, som virksomheden og dens ansatte befinder sig i. Det kan være
lidt af en gave til projekt-formen, hvis man forstår at håndtere opgaven – og tænker det psykiske og fysiske arbejdsmiljø ind som en del af den
dynamik, der er så kendetegnende for veldrevet
projektarbejde og samtidig ser Arbejdspladsvurderinger og arbejdsmiljø-samarbejdet som
aktive redskaber.
Her er udgangspunktet dog, at man kun fraviger den kendte arbejdsmiljøorganisation, hvis
det er for at forbedre arbejdsmiljøindsatsen, og
at initiativet sker i et samarbejde – og så vidt
muligt i enighed.
Det er første gang, at der i arbejdsmiljøsammenhæng tages fat om projektarbejde som selvstændig disciplin, selv om projekter længe har
været en fasttømret del af det moderne samfund.
Denne vejledning er fyldt med anbefalinger til,
hvordan man får det særlige projekt-arbejdsliv
til at spille sammen med moderne krav til sundhed, sikkerhed og trivsel – hvordan man ikke
alene lever op til arbejdsmiljølovens krav og
bogstav, men også får samling på den værdifulde
viden, som hvert projekt kaster af sig. Der er
gode og dårlige erfaringer, som ikke må gå til
spilde.Vejledningen er ud over eksisterende viden i høj grad baseret på beretninger og forslag
fra danske projekt-arbejdspladser i IKT-branchen indhentet gennem projektet Arbejdsmiljøvenlig projektledelse, AVPL.
Den henvender sig både til virksomhedsledelser, projektledere og til medlemmer af virksomhedernes arbejdsmiljøorganisationer og er
blevet til på initiativ af Arbejdsmiljøudvalget for
Informations- og kommunikationsbranchen. Det
er nedsat af Dansk Metal, IDA, DI og ITEK. Det
konkrete arbejde med vejledningen – AVPL-projektet – er udført af IDA i et samarbejde med
DTU Management. Anbefalingerne er baseret
dels på Arbejdstilsynets regler og vejledninger
og dels på AVPL-projektets resultater.
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Arbejdsmiljølovgivning
Arbejdsmiljølovgivningen blev moderniseret
med virkning fra 1. oktober 2010. Det har gjort
organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i den
enkelte virksomhed mere fleksibel, så ledelse og
medarbejdere i samarbejde og på en dynamisk
og smidig måde kan følge og udvikle et hensigts-

mæssigt arbejdsmiljø i projekter, som lever op til
arbejdsmiljølovgivningen.
Vejledningen fortæller i kapitlerne 2 og 3 om
de forskellige måder, man kan organisere og
gennemføre arbejdsmiljøindsatsen i projektarbejde på.
Projektarbejdets særlige forhold
Mangelfuld og utilstrækkelig projektledelse fører
ofte til projektarbejde præget af pres og uforudsigelighed. Det giver et uacceptabelt stort pres
på arbejdsmiljøet.
Nogle af projektarbejdets udfordringer af
arbejdsmiljøet er:

●

Høje kvantitative krav.
F.eks. stor arbejdsmængde.

●

Utilstrækkelig planlægning.

●

Højt tempo, urealistiske deadlines.

●

Uforudsigelighed.

●

Uklare roller.

●

Rollekonflikter og modstridende krav.

●

Utilfredsstillende fysiske betingelser.

Fra de virksomheder, der stillede op med deres
erfaringer til brug i denne vejledning, er hentet
nogle punkter, som kalder på særlig opmærksomhed. De er nævnt i kapitel 4, der fortæller,
hvordan disse opmærksomhedspunkter kan
håndteres i arbejdsmiljøsamarbejdet (arbejdsmiljøorganisationen) i den enkelte virksomhed.
Andre brancher
I øvrigt kan en stor del af vejledningens anbefalinger også bruges som grundlag for arbejdsmiljøarbejdet i projektarbejde i andre brancher end
IKT-branchen.

2. Virksomheden,
projektet og
arbejdsmiljøet
Projekter adskiller sig på flere måder fra den
daglige drift i en virksomhed. Deres forløb
er afgrænsede, og de har selvstændigt formål,
selvstændigt budget og defineret start og slut.
Og så går de typisk på tværs af afdelinger i en
virksomhed. Derfor er det ikke nok at vurdere
og diskutere arbejdsmiljøet i en afdeling, hvis
man skal have belyst arbejdsmiljøforholdene i
det enkelte projekt, og slet ikke hvis det handler om virksomhedens samlede projektportefølje.
Derfor er det bedst, at projekter betragtes
som selvstændige i forhold til driften, når ar-

bejdsmiljøet skal styrkes. Det giver den bedste
mulighed for at følge og påvirke arbejdsmiljøet i
projekterne.
Her kommer den moderniserede arbejdsmiljølovs mulighed for at tilrettelægge arbejdsmiljøarbejdet fleksibelt i den enkelte virksomhed ind
i billedet: Den giver gode rammer for et effektivt arbejdsmiljøarbejde i projekterne både når
det gælder organiseringen af arbejdet og måden
det gøres på - så længe Arbejdsmiljøloven og
dens tilhørende bekendtgørelser efterleves.
Når projekters arbejdsmiljøarbejde tilrettelægges, bør der tages hensyn til, hvor stor en del
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projektarbejdet udgør af virksomhedens samlede aktiviteter. Hvis projekter kun forekommer
ind imellem, er der ikke nødvendigvis grund til
at foretage større, selvstændige arbejdsmiljøaktiviteter på det område. Har virksomheden derimod meget projektarbejde, bør det behandles
selvstændigt.
Det er ifølge loven virksomhedens arbejdsmiljøsamarbejde, der er stedet, hvor ledelse
og medarbejdere vurderer og aftaler, hvordan
arbejdsmiljøet i virksomhedens projektarbejde
skal håndteres.
Den kendte arbejdsmiljøorganisation skal dog
kun fraviges, hvis det er for at forbedre arbejdsmiljøindsatsen. Initiativet skal så ske i et samarbejde – og så vidt muligt i enighed.
Ansvaret for arbejdsmiljøet
i projekter
Virksomhedens ansvar
Det er virksomhedens – arbejdsgiverens – ansvar, at arbejdsforholdene er forsvarlige, sikkerheds- og sundhedsmæssigt, (se Arbejdsmiljølovens § 15). Det er i den forbindelse også
arbejdsgivers ansvar blandt andet at sørge for, at
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der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt,
(se Arbejdsmiljølovens § 16).
Projektlederens ansvar
Arbejdsgiveren behøver ikke selv at føre det
fulde, daglige tilsyn med arbejdsmiljøet.
Efter Arbejdsmiljølovens § 24 skal arbejdslederne deltage i virksomhedens samarbejde
om sikkerhed og sundhed. Loven forstår her en
"arbejdsleder" som en person, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med
arbejdet i en virksomhed eller en del deraf.
Derimod definerer Arbejdsmiljøloven ikke
nøjere, hvad en del af en virksomhed er. Det kan
naturligvis være en af de afdelinger eller underafdelinger, som en virksomhed kan bestå af. Det
falder lige så naturligt, at et projekt kan være en
del af en virksomhed, selv om det er midlertidigt.
Et projekt kan også opfattes som en midlertidig afdeling i en virksomhed med et særligt
formål med fastlagte start- og slutdatoer og
fastlagte budgetter – ofte på tværs af de permanente afdelinger. Det er derfor logisk at betragte

en projektleder som en arbejdsleder, også i arbejdsmiljømæssig sammenhæng.
Hvis virksomheden vælger at opfatte projektlederen som arbejdsleder i arbejdsmiljølovens
forstand, er det naturligt, at projektgruppen
fungerer som arbejdsmiljøgruppe (se afsnit om
organiseringen af arbejdsmiljøet). Det vil sige, at
projektmedarbejderne skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant.Vedkommende skal vælges med
et stemmetal på mindst én stemme mere end
halvdelen af antallet af projektmedarbejdere.
Det vil naturligvis forudsætte et projekt af en
vis størrelse. Størrelseskriterierne kan aftales i
arbejdsmiljøorganisationen.
Som arbejdsleder skal projektlederen sikre, at
arbejdsforholdene med hensyn til sikkerhed og
sundhed er fuldt forsvarlige inden for det område - projektet - som han eller hun leder.
I praksis er projektlederen således ansvarlig
for på virksomhedens vegne at føre tilsyn med,
at arbejdsmiljøet i det projekt, som han eller
hun leder, både efterlever Arbejdsmiljøloven og
de aftaler, virksomhedens ledelse og medarbejdere har indgået om den praktiske sikring af
arbejdsmiljøet (se Arbejdsmiljølovens § 26).
Projektlederen er samtidig forpligtet til at

søge at afhjælpe forhold, der truer arbejdsmiljøet i projektet (se Arbejdsmiljølovens § 26 stk.
2). Hvis projektlederen ikke selv kan afhjælpe
manglerne, skal hun eller han straks gøre virksomheden opmærksom på forholdet, så det kan
blive bragt i orden.
Hvis ikke projektlederen som arbejdsleder
sikrer, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt
forsvarligt, bør arbejdsmiljørepræsentanten (fra
projektgruppen) gøre den overordnede arbejdsmiljøorganisation opmærksom på problemet.
Det er jo en integreret del af projektlederansvaret at sikre arbejdsmiljøet under projektet.
Hvis projektlederen ikke selv kan afhjælpe arbejdsmæssige problemer, er det virksomhedens
ansvar at gøre det.
Organiseringen af
arbejdsmiljøarbejdet
Arbejdsmiljøloven skelner mellem tre virksomhedsstørrelser og tre tilhørende måder at organisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed
på (Lov om Arbejdsmiljø, §§ 6 – 6b). Lovgivningens rammer for organisering af arbejdsmiljøarbejdet:
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1 – 9 ansatte

Samarbejdet sker i løbende direkte kontakt og dialog mellem
arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

10 – 34 ansatte

Samarbejdet organiseres i en arbejdsmiljøorganisation, bestående af 1 eller flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte
arbejdsmiljørepræsentanter, med arbejdsgiveren eller en
repræsentant for denne som formand. Der skal være paritet,
dvs. antallet af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter
skal være ens.

35 eller flere ansatte

Samarbejdet organiseres med en arbejdsmiljøorganisation i to
niveauer:
En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. En gruppe består af 1 udpeget
arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant.
Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver
vedrørende sikkerhed og sundhed. Er der i virksomheden
oprettet en eller to grupper efter nr. 1, består udvalget af
gruppens eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet mere
end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem
sig 2 medlemmer og arbejdslederne i grupperne mellem sig 2
medlemmer til udvalget. Formandskabet i et udvalg varetages
af arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne.

Der er dog også andre måder at gøre det på.
Den såkaldte aftalemodel (se Arbejdstilsynets
bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed
og sundhed, kap.4) kræver, at virksomheden kan
dokumentere, at det er en mere effektiv måde
at organisere arbejdet på. Denne mulighed berøres ikke yderligere her.
Ved projektarbejde er der forskellige forhold at
være opmærksom på, når det gælder arbejdsmiljøorganisationen i henhold til Arbejdsmiljøloven:
1 – 9 ansatte
Virksomheden bør sikre, at arbejdsmiljøet i projektarbejde indgår som en integreret del af den
løbende dialog og drøftelse af virksomhedens
arbejdsmiljø. Det bør projektlederen sikre.
10 – 34 ansatte
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Hvis virksomheden vælger at opfatte projektlederen som arbejdsleder i arbejdsmiljømæssig
forstand, er det naturligt at opfatte en projekt-

gruppe som en arbejdsmiljøgruppe, (se afsnit
om projektlederens ansvar). Derfor bør både
projektlederen og en arbejdsmiljørepræsentant
fra gruppen indgå i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.
Det er vigtigt at være opmærksomhed på, at
selv om projektlederen som arbejdsleder agerer
på vegne af arbejdsgiveren, kan hun eller han
ikke erstatte denne i arbejdsmiljøorganisationen,
medmindre hun eller han er tillagt kompetence
til at træffe de nødvendige beslutninger på ledelsens vegne.
35 eller flere ansatte
De daglige opgaver
Hvis virksomheden driver flere, større projekter, bør der oprettes en arbejdsmiljøgruppe for
hvert af projekterne, (se afsnit om projektlederens ansvar). Hvis porteføljen ikke er så stor,
kan virksomhedens ledelse og medarbejderne
fx aftale at en arbejdsmiljøgruppe dækker flere
projekter. Det vigtige er, at arbejdsmiljøgruppen kan følge alle projekterne, og det kræver, at
både projektlederne og arbejdsmiljørepræsen-

tanterne koordinerer deres aktiviteter.
Aftaler om hvordan der oprettes arbejdsmiljøgrupper i forbindelse med projektarbejdet, bør
indgås i det eller de overordnede udvalg.
De overordnede opgaver
Virksomheden kan oprette et eller flere udvalg
til at varetage de overordnede arbejdsmiljøspørgsmål. Hvis virksomheden driver en stor
projektportefølje, kan man overveje at oprette
en (eller måske endda flere) grupper som primært beskæftiger sig med arbejdsmiljøforholdene i projekter.
Uanset om der etableres særlige grupper til at
beskæftige sig med arbejdsmiljøet i projekter
eller ej, er det vigtigt, at en eller flere af de projektledere, der som arbejdsledere indgår i de
daglige grupper, er repræsenteret. Det samme
gælder projektmedarbejdere, der er valgt af
medarbejderne til de daglige grupper.
Det er vigtigt, fordi det sikrer, at viden om arbejdsforholdene i projekterne indgår som et
væsentligt element i de beslutninger, som træffes
i de overordnede grupper.

Uddannelse i arbejdsmiljøforhold
Medlemskab af arbejdsmiljøorganisationen i en
virksomhed kræver kendskab til Arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og vejledninger, der er relevante inden for det pågældende arbejdsområde.
Arbejdsgiveren skal derfor sørge for, at alle
medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen har
gennemført en obligatorisk 3-dages uddannelse
inden for tre måneder efter, at de er blevet
medlemmer, (se Arbejdsmiljølovens § 9), og
skal endvidere sørge for at medlemmerne af
arbejdsmiljøorganisationen efteruddannes, svarende til to dages varighed det første år og 1 ½
dags varighed hvert af de efterfølgende år.
Rådgivning
Selv om medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen efteruddannes, kan det være, at virksomheden mangler den fornødne ekspertise til at
håndtere sine arbejdsmiljøspørgsmål.
Hvis der er tale om særlig spørgsmål i forbindelse med projektarbejde, kan der f.eks. være tale
om, at arbejdsmiljøorganisationen har behov
for yderligere viden om det fysiske arbejdsmiljø
eller viden om projektledelse.
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3. Hvilke metoder kan
bruges i vurdering af
arbejdsmiljøet
Projektarbejdets særlige natur åbner for at udvikle arbejdsmiljøet i takt med, at projektet skrider frem ved f.eks. at koble en løbende vurdering og håndtering af arbejdsmiljøindsatsen sammen med de overordnede arbejdsmiljødrøftelser
og arbejdspladsvurderinger, som loven kræver.
Man kan nemlig i vid udstrækning selv vælge
metode i virksomhedernes arbejdsmiljøorganisationer, og det er nyttigt i betragtning af projekternes ofte korte levetid.
Men skal man nå frem til en god og effektiv
praksis i vurdering af arbejdsmiljø i projekter,
må alle relevante medarbejdere og ledere være
med til at finde den ønskede metode – det
er ikke nok med arbejdsmiljøorganisationens
medlemmer alene. Alle skal kende grundlaget og
metoden for at få det fulde udbytte.
Hvad siger loven?
Virksomhedens ledelse og ansatte skal ifølge Arbejdsmiljøloven hvert år drøfte arbejdsmiljøet i
virksomheden og tilrettelægge indsatsen for det
kommende år, og hvordan den skal foregå. Hvis
virksomheden har en arbejdsmiljøorganisation,
skal tilrettelæggelsen ske i samarbejde med den
(Lov om Arbejdsmiljø, § 6d, stk.1).
Desuden skal virksomheden mindst hvert 3.
år foretage en arbejdspladsvurdering; hyppigere,
hvis der sker ændringer i arbejdet, som har
betydning for sikkerhed og sundhed (Lov om
Arbejdsmiljø, § 15 a st. 1).
Her følger en oversigt over vigtige regler om
arbejdspladsvurdering fulgt af en stribe muligheder for at fortage fleksible vurderinger af arbejdsmiljøet i projekter inden for de givne rammer.
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Regler for arbejdspladsvurdering
Ifølge reglerne skal arbejdsgiveren selv vælge
hvilken metode en arbejdspladsvurdering skal
udarbejdes efter.
Reglerne er beskrevet i At-vejledning D.1.1.

juli 2008, 2. udgave 2010, og Arbejdstilsynets
bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559
af 17. juni 2004 med senere ændringer.
Uanset hvilken metode man vælger, skal disse
elementer være med:

●

Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder om der
er arbejdsmiljøproblemer samt problemernes art og omfang.

●

Beskrivelse og vurdering af virksomhedens
arbejdsmiljøproblemer, herunder problemernes art, alvor og omfang, samt årsagerne til problemerne, så man kan igangsætte
de nødvendige løsninger.

●

Inddragelse af virksomhedens sygefravær
for at vurdere, om forhold i virksomhedens
arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.

●

Prioritering og opstilling af en handlingsplan
til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. Af
planen skal fremgå, i hvilken rækkefølge og i
hvilken takt de konstaterede problemer skal
løses.

●

Retningslinjer for hvordan der skal følges
op på handlingsplanen, herunder hvem
der har ansvaret for gennemførelse af
planen, samt hvornår og hvordan, der skal
føres tilsyn og kontrol med de iværksatte
foranstaltninger, herunder om igangsatte
løsninger er fyldestgørende, og om handlingsplanen skal revideres m.v.

Reglerne kræver endvidere, at:
Arbejdsgiveren skal sikre at arbejdsmiljøor-

ganisationen inddrages og deltager i hele
processen. I virksomheder, hvor der ikke skal
oprettes arbejdsmiljøorganisation (mellem
1-9 ansatte), skal de ansatte inddrages i hele
processen med APV.
●

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering
(APV) af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Dertil skal der sikres
en skriftlig behandlingsmåde i forbindelse
med planlægning, tilrettelægning og gennemførelse af APV’en.

●

Arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderne skal underskrive APV’en som dokumentation for at de har deltaget.

●

En arbejdspladsvurdering skal være tilgængelig på virksomheden så både ledelsen,
arbejdsledere, medarbejdere og Arbejdstilsynet kan læse den.

Projekter og
arbejdspladspladsvurdering
Projekter adskiller sig fra almindelig drift ved at
de oftest går på tværs af afdelinger i virksomheden, og at de i reglen har en kort tidshorisont.
Det betyder, at de bør undersøges særskilt, fordi
det kan være svært at opfange deres arbejdsmiljømæssige forhold, hvis de splittes op i flere
afdelingers APV’er, og fordi megen værdifuld
information og deraf følgende påvirkningsmuligheder kan gå tabt i en 3-års rytme.
Det kan derfor være en stor fordel for virksomheder med en betydelig andel af projektarbejde at tilrettelægge arbejdsmiljøvurderinger
af projekterne på en måde, så det bliver muligt
at:

●

Registrere arbejdsmiljømæssige udfordringer i det enkelte projekt så snart de opstår,
og få dem afhjulpet med det samme.

●

Samle arbejdsmiljømæssige erfaringer fra
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de enkelte projekter – trivsels-reviews - så
virksomhedens arbejdsmiljøorganisation
kan følge de generelle forhold, påvirke dem
efter behov og bruge dem som integrerede
dele af den lovpligtige arbejdspladsvurdering.
●
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Foretage mere dybtgående undersøgelser af
projekter efter behov, f.eks. hvis et projekt
er gået særlig godt arbejdsmiljømæssigt set,
og der derfor er gode erfaringer at hente
og sprede til alle projekter i virksomheden,
eller hvis et projekt er gået dårligt, så der er
grund til at finde de problemer, der måtte
være og få dem rettet fremover.

Løbende opfølgning
mens projektet kører
I mange projekter er det almindeligt med en
ugentlig status, hvor man mødes i projektgruppen (eller arbejdsmiljøgruppen som nævnt i
foregående kapitel) for typisk at vurdere projektets fremdrift i forhold til planen, kontrakten
etc. Her vil det være oplagt og nemt at supplere
med en diskussion af arbejdsmiljøet i det enkelte projekt.
Det bør være projektlederen, som i sin egenskab af arbejdsleder tager drøftelserne op. Forinden bør projektgruppens (~arbejdsmiljøgruppens) arbejdsmiljørepræsentant have forberedt
de punkter, som hun/ han har opfanget siden
sidste statusmøde.
Hvis der under et sådant statusmøde dukker
udfordringer op, som bør imødegås med det
samme, og som projektlederen ikke umiddelbart
har kompetence til at afhjælpe, bør spørgsmålet
forelægges ledelsen gennem arbejdsmiljøorganisationen.
Det er en god ide, hvis projektleder og arbejdsmiljørepræsentant fører en simpel log over
de emner og de tilhørende initiativer, der er
drøftet. Så har man et godt udgangspunkt for
senere vurderinger af projektets samlede arbejdsmiljømæssige forløb, f.eks. trivsels-reviews
(omtales længere fremme i dette afsnit). Lovens
krav om åbenhed i arbejdspladsvurderinger
betyder dog, at en sådan log skal være kendt og
tiltrådt af alle projektdeltagere – f.eks. som del
af et referat af det samlede statusmøde.
Der er flere punkter til inspiration for de

ugentlige statusmøder i kapitel 4: Generelle anbefalinger om trivsel i projektarbejde.
Trivsels-review ved afslutning
Det er normalt praksis at evaluere et projekt,
når det afsluttes og se på de opnåede resultater
i forhold til projektets formål og aftaler, og vurdere de erfaringer der er gjort. Her vil det være
naturligt også at sikre, at projektets arbejdsmiljømæssige erfaringer kan komme andre projekter
i virksomheden til gode. Derfor bør disse erfaringer være en integreret del af den afsluttende
projektevaluering, i form af et trivsels-review.
Trivsels-reviews kan danne et vægtigt grundlag for både de løbende drøftelser i arbejdsmiljøorganisationen, og for virksomhedens arbejdspladsvurderinger.
Hvis trivsels-reviews af de enkelte projekter
gennemføres i overensstemmelse med forskrifterne for arbejdspladsvurderinger, kan man slå
to fluer med et smæk ved at lade dem indgå
som integrerede dele af arbejdspladsvurderingerne. Der er jo metodefrihed, så længe de
grundlæggende betingelser respekteres med
hensyn til indhold, udarbejdelse, vurdering, opfølgning og tilgængelighed, som de fremgår af
afsnittet om arbejdspladsvurderinger.

Arbejdspladsvurderingens fem grundlæggende trin (omtalt tidligere i dette afsnit) skal
i så fald indgå i et trivsels-review:
●

Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold

●

Beskrivelse og vurdering af virksomhedens
arbejdsmiljøproblemer

●

Inddragelse af virksomhedens sygefravær

●

Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer

●

Retningslinjer for hvordan der skal følges
op på handlingsplanen

Læg også mærke til at en række af kravene til
APV så samtidig indgår i trivsels-reviewet:
Arbejdsmiljøorganisationen (eller alle ansatte,

hvis virksomheden har under 9 medarbejdere)
skal inddrages og deltage i hele processen.
Trivsels-reviews skal være skriftlige, også i
forbindelse med planlægning, tilrettelægning og
gennemførelse.
Arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderne skal underskrive det enkelte trivselsreview som dokumentation for, at de har deltaget.
Trivsels-reviews skal være tilgængelige på
virksomheden, så både ledelsen, arbejdsledere,
medarbejdere og Arbejdstilsynet kan læse dem.
Hertil kommer, at trivselsreviews bør give alle
projektdeltagere mulighed for at komme frem
med særlige forhold, som de under projektet
har oplevet som begejstrende eller belastende,
eller hvis de mener, at der i løbet af projektet
har været særlige arbejdsmiljøpåvirkninger, som
der bør tages højde for i fremtidige projekter.
Samtidig vil det give arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og medarbejdere det bedst mulige
overblik, hvis der gennemføres trivsels-review
for alle projekter som en del af den samlede
projektevaluering. Man skal dog tage højde for
at det ikke bliver en besværlig opgave. Det skal
være let overkommeligt.

Så et mindre spørgeskema, som projektdeltagerne besvarer inden evalueringsmødet vil være
en god måde at gennemføre trivsels-reviewet på.
Så kan de sammentalte resultater danne grundlag for det fælles trivsels-review under projektevalueringen.
Man kan f.eks. i virksomheden aftale, at spørgeskemaet skal kunne besvares på 10-15 minutter, og at det fælles, efterfølgende trivsels-review
ikke tager mere end 1 – 1 ½ time af den samlede evaluering af projektet.
Det bliver endnu nemmere hvis virksomheden udarbejder sine egne spørgsmål til spørgeskemaet, som så kan tilpasses den aktuelle
projektmodel og virksomhedens særlige forhold.
Her bør arbejdsmiljøorganisationen søge bred
bistand fra virksomhedens ledelse, projektledere
og projektmedarbejdere.
For yderligere at forenkle og gøre det nemt
at sammenligne trivsels-reviews på virksomhedsniveau, bør virksomhedens spørgeskemaer
være ens fra projekt til projekt.
Et forslag til trivsels-review tjekliste er vist i
bilag 1 i denne vejledning. Den elektroniske udgave (excel) kan hentes på www.ibar.dk
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Et kort sammendrag af hvert projekts trivsels-review kan give det hurtigst mulige overblik
på virksomhedsniveau.
Hvis et projekt er meget stort og omfatter
flere selvstændige underprojekter (arbejdspakker), bør arbejdsmiljøorganisationen vurdere,
om det kunne være en fordel at gennemføre
særskilte trivsels-reviews for de enkelte underprojekter.
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Grundigere undersøgelser
Der er andre fordele ved trivsels-reviews på
en virksomheds projekter: De kan vise nogle
trends, som virksomhedens arbejdsmiljøorganisation kan have glæde af at analysere nøjere,
for eksempel hvis flere projekter viser negative,
arbejdsmiljømæssige træk. Så kan det være nødvendigt at få en dybere viden for fuldt ud at forstå problemets karakter for at kunne løse det
bedst muligt.
Omvendt kan der måske identificeres positive
træk ved visse projekter, som det kan være en
fordel at sprede til hele virksomhedens projektportefølje. Også her kan det være en god ide at
skaffe dybere viden, så det positive kan bruges i
alle virksomhedens projekter.
Det bør være virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, der vurderer behovet for eventuelle,
dybere analyser. Her kan ledelse og ansatte
også aftale hvilke projekter, der skal analyseres
nøjere, og hvordan.Ved de årlige arbejdsmiljødrøftelser bør projektarbejde derfor drøftes
som et særskilt tema på grundlag af et tværsnit
af reviews fra de enkelte projekter.
Ledelse og medarbejdere bør sammen fastsætte kriterierne for de dybere undersøgelser,
så der er enighed om, hvad der skal undersøges
inden for et aftalt spillerum.
Ligesom for trivsels-reviews bør princippet
for arbejdspladsvurderinger følges ved disse
dybere analyser, så alle væsentlige spørgsmål,
planer og spilleregler kommer med. Samtidig
kan analyserne indgå i virksomhedens APV.
Når det drejer sig om dybtgående trivselsreviews, er der flere måder at gøre det på. Det
kan være med støtte fra forskellige workshopmetoder, f.eks. Historieværkstedet, der sætter
fokus på de vigtige begivenheder og trivselen i
projektforløbet.
I øvrigt kan der hentes mere inspiration i vejledningen ”Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø”
(At-vejledning D.4.1, november 2009).

Anvendt viden ved opstart
Også i arbejdsmiljøsammenhæng er det bedst at
foregribe problemerne og undgå at de overhovedet opstår i projektet. Her kan man gå ud fra
opmærksomhedspunkterne i denne vejledning,
eller man kan opsøge virksomhedens hidtidige
erfaring og lære af den.
Selv om meget kan hentes i den personlige
kontakt mellem projektledere og projektmedarbejdere, er det sikrest og mest effektivt, hvis
virksomheden gennemfører en systematisk
indsats i forhold til arbejdsmiljø i projekter og
sørger for, at al dokumentation er tilgængelig.
Det kan give en guldgrube af erfaring både for
den enkelte projektleder og for projektmedarbejderne og virksomhedens ledelse. Projektlederen kan bruge de aktiverede erfaringer som
udgangspunkt for at leve op til sit ansvar som
arbejdsleder i arbejdsmiljømæssig forstand. Og
de øvrige kan orientere sig i stoffet og bruge
det til at styrke deres bidrag til virksomhedens
projektarbejde på dét grundlag.
Netop når virksomhedens projekterfaring
skal nyttiggøres, kan arbejdsmiljøorganisationen
spille en vigtig rolle: Den kan nemlig sikre, at
de nødvendige initiativer til erfaringsudnyttelse
bliver taget, f.eks. ved at projektleder ved start
af ethvert projekt konsulterer arbejdsmiljøorganisationen - som hun eller han jo bør være en
del af, sådan som det også fremgår af betragtningerne om projektleders arbejdslederansvar i
arbejdsmiljømæssig sammenhæng.

4. Generelle anbefalinger
om trivsel i
projektarbejde
Nogle punkter i projektarbejdet kan udpeges
som særligt vigtige for trivslen. Det viser erfaringerne hos de virksomheder, der har samarbejdet med AVPL projektet, som også har opstillet
nogle anbefalinger for håndteringen af trivselen
i projekter inden for arbejdsmiljølovgivningens
rammer.

●

Planlægningen af et projekt omfatter klare
aftaler mellem projektledelse og linjeledelse
om de medarbejderressourcer, som projektet trækker på både i omfang og på hvilke
tidspunkter.

●

Driften tager højde for det ressource-tab,
det er at afgive medarbejdere fra drift til
projekt.

●

Projektplanlægningen rummer så præcise
skøn som muligt over omfang og fordeling
af de medarbejderressourcer, der hentes
fra driften, så linjeledelsen har de bedst
mulige forudsætninger for at tilrettelægge
det daglige arbejde i driften. De tidligere
reviews kan med fordel gennemlæses, så
der i tilrettelæggelsen kan trækkes på erfaringer og udfordringer fra andre projekter.

Projektet i organisationen
Ledelsen
Det er vigtigt for trivselen i projektarbejde, at
virksomhedens linjeledere og projektledere spiller bedst muligt sammen. Derfor anbefales det
fra AVPL-projektets side, at:

●

Hvis virksomheden er så stor, at dens ledelse ikke direkte indgår i projektarbejdet, bør
ledelsen have kendskab til projektarbejdets
generelle vilkår og hvor forskelligt det er fra
den daglige drift i linjen.

●

Virksomhedsledelsen bør have kendskab
til samspillet mellem de projektmodeller,
virksomheden anvender, og dens generelle
ledelsesrutiner.

●

Virksomhedsledelsen bør være fortrolig
med projektledernes rolle og kompetencer,
og passende linjeledelseskompetencer.

Projekt og daglig drift
- projekt og linje
Eftersom projekter i reglen går på tværs af
organisationen, skal linjeledere afgive medarbejdere til projekterne. Det kræver således et godt
samspil mellem linje og projekt at sikre trivselen
for projektledere og –medarbejdere. Derfor
anbefales det at:

Administrative systemer
og projektsupport
Projekter stiller krav om en meget effektiv, up-todate ressourcestyring. De gennemføres i reglen
inden for snævre, kontraktmæssige rammer i korte
forløb, som går uden for virksomhedens almindelige regnskabsintervaller. Det stiller krav til fleksibiliteten i virksomhedens administrative system.
For projektledelsen kan det være en meget
stor udfordring på én gang at lede et projekt
med hensyn til leverancer og implementering og
så samtidig styre ressourceforbruget. Det anbefales derfor af APVL-projektet, at:

Virksomheden tilpasser sit administrative system, så det i så høj grad som muligt kan spille
sammen med og understøtte projekterne.
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●

●

●

Virksomhedens administrative system i
så vid udstrækning som muligt befrier
projektleder og projektmedarbejdere for
mere rutineprægede projektadministrative
opgaver, som f.eks. fakturering, aflæggelse
af rejseregnskab, overblik over ressourceforbrug m.v.

●

Rummet er placeret forsvarligt så medarbejderne ikke udsættes for unødvendige
påvirkninger fra stoffer og materialer, stråling, ekstreme temperaturer, ildelugt, støj
eller vibrationer.

●

Rummet er isoleret forsvarligt mod fugt,
kulde, varme, støj og vibrationer.

●

Rummet er indrettet, så der er tilgang af
dagslys og med mulighed for at se ud på
omgivelserne. Samtidig skal den kunstige
belysning ikke blænde, flimre eller reflektere.

●

Mulighed for projektmedarbejderen at
skærme af for unødig støj og synsindtryk.
Her bør tilføjes, at de enkelte projektmedarbejdere bør vise hinanden store hensyn,
f.eks. ved at undgå private telefonsamtaler
i projektrummet, og at mobiltelefoner ringer
med fantasifulde og støjende ringetoner etc.

Regnskab over projektmedarbejdernes
tidsforbrug gøres så enkelt som muligt,
så medarbejderne oplever det som let at
bruge systemet.
Regnskab over tidsforbruget på det enkelte projekt gemmes i det administrative
system, så det kan benyttes som en del af
beregningsgrundlaget for nye projekter. Det
gør det nemmere at undgå underbudgettering, så presset lettes på projektets ledelse
og medarbejdere.

Projekt-lokaliteter
Arbejdsmiljølovens regler om indretning af
arbejdspladser og inventar sikrer projektmedarbejdernes fysiske velbefindende.
Og her står det klart, at arbejdsmiljøet i
projektarbejdet forbedres, hvis der etableres
et særligt projekt-rum. Således anbefaler flere
projektmedarbejdere, som er interviewet i forbindelse med denne vejledning, et projekt-rum,
der giver projektets medarbejdere mulighed for
at sidde sammen, så de nemt kan samarbejde og
støtte hinanden.
Også et rum til møder med leverandører og
kunder, helst i forbindelse med et projekt-rum
er på deres ønskeseddel.
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En omfattende liste over krav til arbejdsrum
og dermed projektrum findes i AT-vejledning
A.1.11, juni 2007, Arbejdsrum på faste arbejdssteder. Her er et udpluk, som er særlig relevant
for projektmedarbejdere:

Regler for arbejdspladser
Ved indretning af et projekt-rum skal projektlederen være opmærksom på, at Arbejdsmiljølovens
almindelige regler for arbejdspladser gælder. Projektlederen bør derfor inden opstart af projektet
i fællesskab med arbejdsmiljørepræsentanten
sikre, at projektrummet lever op til lovkravene.
Hvis medarbejderen sidder på arbejdspladsen
mere end to timer dagligt, vil arbejdspladsen
være stationær og skal derfor være let indstillelig. Dvs. at borde, stole og pc-skærm skal kunne
indstilles f.eks. hvis den bruges af flere medarbejdere. (AT-vejledning A.1.15)

Projektarbejde hos kunden
I visse projekter kan det være en fordel at nogle
eller alle projektmedarbejdere i en periode forlægger deres arbejdsplads til kunden.
Uanset varigheden af opholdet hos kunden
skal arbejdet kunne foretages sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Er medarbejderen udstationeret mere end 2 timer dagligt,
gælder de tidligere omtalte regler om arbejdspladsens indretning også.
Det er den arbejdsgiver, der lader arbejde udføre udenfor virksomheden, som er ansvarlig for,
at forholdene er forsvarlige på det kommende
arbejdssted, og at der er sørget for nødvendig
oplæring og instruktion til den udsendte medarbejder (AT-vejledning A.0.2., april 2003).
Det vil i praksis sige, at det er projektlederens ansvar at påse, at arbejdsmiljøforholdene
er i overensstemmelse med loven, når projektmedarbejdere i en periode forlægger deres arbejdssted til kunden.

Ved visse projekter er der projektmedarbejdere fra flere arbejdsgivere hos kunden.
Arbejdsgiverne har i de situationer samarbejdspligt i forhold til arbejdsmiljøforholdene, (se
AT-vejledning A.1.15. november 2008). I praksis
vil det være projektlederne, som på vegne af
deres arbejdsgivere sørger for at etablere det
fornødne samarbejde.
Arbejde i eget hjem
Det sker, at projektmedarbejderen udfører
arbejdet i sit eget hjem. Også her er der krav
til indretningen af hjemmearbejdspladsen. (ATvejledning A.1.11, juni 2007, Arbejdsrum på faste
arbejdssteder).
Så uanset hvor arbejdet udføres, skal det ske
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Foregår arbejdet i hjemmet i hele arbejdstiden eller regelmæssigt og arbejdstiden svarer til
en dag pr. uge, skal inventaret passe til projektmedarbejderen, der bruger det, og der skal være
belysning tilpasset arbejdet.
Ved hjemmearbejdspladser gælder det særlige
forhold, at arbejdsgiveren ikke kan kræve adgang
til den ansattes hjem men alligevel stadig er

ansvarlig for, at arbejdet foregår forsvarligt. Det
anbefales således fra AVPL-projektets side at:

●

Projektmedarbejderen selv sikrer hjemmearbejdspladsen og arbejdsforholdene,
evt. i samarbejde med projektlederen og
arbejdsmiljørepræsentanten.

Medarbejderen er ifølge Arbejdsmiljøloven forpligtet til at bidrage til et godt arbejdsmiljø ved
at følge arbejdsgiverens forskrifter. Det vil sige
regler om arbejdspladsens indretning, arbejdstid
m.m. Såfremt arbejdsgiverne ikke har fuld tillid til, at medarbejdere kan og vil gøre det, kan
medarbejderen ikke arbejde hjemmefra.
Projektmodeller
De fleste projektledere har gennemført uddannelse / kursus i projektledelse. Der findes
imidlertid flere retninger, og man risikerer, at
projektledere taler forbi hinanden, hvis de ikke
er trænet i den samme retning. Derfor anbefaler
AVPL-projektet at:
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●

Virksomheden tilstræber, at alle projektledere er trænet i den samme projektmodel,
eller at virksomheden anvender en ensartet nomenklatur (samme ord for samme
sag) for nøglebegreber i projektledelse.

Flere virksomheder anvender særlige projektmodeller, f.eks. IPMA, PMI eller PRINCE2. Disse
modeller beskæftiger sig med, hvordan projekter
og porteføljer af projekter gennemføres effektivt
med éntydigt ansvar og opgaver i de enkelte faser af projektet. Modellerne beskæftiger sig imidlertid ikke meget med trivselen i projektarbejde.
APVL-gruppen anbefaler derfor, at:

●
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Det fra start tænkes ind, hvor der kan anbringes særlige opmærksomhedspunkter i
forhold til trivselen, når virksomheden anvender en projektmodel. Opmærksomhedspunkterne kan f.eks. indlægges i projektets
start i forbindelse med projektets kick-off
og projektgruppens forventningsafstemning.

De trivsels-reviews, der gennemføres på projekt- og virksomhedsniveau, bruges til at videreudvikle tilpasningen af virksomhedens projektmodel, så den tager højde for særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med trivselen (se
kapitel om trivsels-reviews).
Formål, plan og omfang
Klarhed over, hvad projektet egentlig omfatter,
er alfa og omega for trivselen i projektarbejde.
Projektleder og medarbejdere har brug for
overblik over projektets formål, plan og omfang.
Særligt omfanget kan være en udfordring, hvis
ikke det fra start er tilstrækkeligt defineret og
budgetteret. AVPL-gruppen anbefaler derfor, at:

Projektleder og medarbejdere inddrages så
tidligt som muligt i indholdet af kravspecifikationen fra kundens side og tilsvarende omkring
tilbud fra leverandør, så projektets omfang er
vurderet og bedømt så realistisk som muligt.
●

Der bruges tid på at afholde et grundigt
kick-off seminar for projektets medarbejde-

re, så der er fælles forståelse for projektets
formål, plan og omfang.
●

Projektmedarbejderne involveres i udarbejdelse af projektplanen, herunder interessentanalysen. Det giver alle et godt indblik
i, hvilke aktiviteter der indgår i projektet
og sammenhængen mellem dem, og ikke
mindst giver det et fælles ejerskab, som
også understøtter trivselen i projektet.

Relationer til kunder
og leverandører
Det gavner altid, når alle parter i et projekt ved,
hvor de har hinanden. Derfor er mødet mellem kunder og leverandører på den ene side
og projektet på den anden en stor udfordring i
projektarbejde. For trivselen i projektet er det
en afgørende situation.
Det gælder udpræget i relation til kunden, hvor
afstemningen af forventninger er helt central, så
ingen er i tvivl om, hvad der skal leveres, i hvilken
kvalitet, hvilket omfang og hvornår. Det samme gælder i projektets forhold til eksterne leverandører.
I alle situationerne er kommunikationen mellem projektet og de eksterne parter en hjørnesten i trivselen i et projekt: Den er en forudsætning for et smidigt og tillidsfuldt samarbejde.
Det er derfor AVPL-gruppens anbefaling, at:

●

●

Virksomheden prioriterer samarbejdet og
kommunikationen til leverandører og kunder
højt fra projektets start, og lægger stor vægt
på udformning af en forventningsafstemning
med de eksterne parter, som holdes á jour
igennem hele projektforløbet. Afstemningen
bør være skriftlig og tiltrådt af begge parter.
Der udarbejdes en interessentanalyse, som
giver overblik over projektets kunde- og
leverandørinteresser. En sådan analyse
modvirker overraskelser over de eksterne
parters handlinger og synspunkter. I denne
forbindelse er det vigtigt, at projektgruppen
har et grundigt kendskab til, hvordan
kunden ønsker at anvende det produkt, der
skal leveres.

●

Det giver også et mere sikkert grundlag for
at kunne påpege det over for kunden, hvis
anvendelse af produktet kan komme i strid
med arbejdsmiljølovgivningen.

●

Der udarbejdes en egentlig plan for kommunikation mellem projekt og kunde og
mellem projekt og leverandør. Planen bør
være skriftlig og gensidig og løbende holdes
opdateret.

●

Kommunikationsplanen for det enkelte
projekt udarbejdes på grundlag af interessentanalysen, så det sikres at planen svarer
helt til de modtager-forventninger, som
projektet identificerer.

●

Alle projektmedarbejdere delagtiggøres i
kommunikationsplanen, så de til en hver
tid har klarhed over, hvad der udveksles af
information med samarbejdsparterne.

●

Virksomheden udvikler en fast kommunikationspolitik og -procedure for alle projekter.
Det vil gøre det let for projektledere at
udvikle gode kommunikationsplaner for det
enkelte projekt.

●

Virksomheden udarbejder en fast praksis/
proces for opfølgning over for leverandører
ved forsinkede, manglende eller utilfredsstillende leverancer.

●

Det overvejes, om der kan opnås fordele
ved i en eller flere perioder at lade projektmedarbejdere arbejde ude hos kunden, (jf.
afsnit om projektlokalitet).

Klare roller
Det har stor betydning for trivselen i et projekt,
at alle er sikre på hvilken rolle de spiller, og med
hvilket ansvar, opgaver og autoritet, den spilles.
AVPL-gruppen anbefaler derfor, at:

●

Roller beskrives klart for alle, lige fra
projektets start: virksomhedens ledelse,
arbejdsmiljø organisationen og dens repræsentanter, styregruppen for projektet, pro-
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jektlederen og hver enkelt projektmedarbejder. Det er også vigtigt, at projektleders
rolle som arbejdsleder i arbejdsmiljømæssig
forstand beskrives, tillige med arbejdsmiljørepræsentantens.
●

De administrative støttefunktioner er klart
beskrevet, så projektleder og projektmedarbejdere ikke kan være i tvivl om, hvilken
bistand, de kan forvente, og hvilke opgaver
de selv skal løse.

●

De forskellige roller vurderes i forhold til,
hvad der kræves for at udfylde dem. Kan
de enkelte aktører klare kravene, eller skal
der gennemføres en kompetenceudvikling?

●

Roller kan med fordel defineres i faste skabeloner på grundlag af den projektmodel,
som virksomheden måtte anvende.

Faglig udvikling og videndeling
Et af projektarbejdets trumfkort for medarbejderne er den faglige udvikling og videndelingen.
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Det giver et arbejdsmiljømæssigt plus, når medarbejderne får lejlighed til at dele og omsætte, det
de lærte i løbet af projektet. Det giver ligefrem
begejstring. Derfor anbefaler AVPl-gruppen, at:

●

Virksomheden giver projektmedarbejderne
mulighed for at styrke deres faglighed og
specialviden ved at bruge en del af arbejdstiden til at udforske nye teknologier og metoder – research & development-tid (R&D).

●

Der sættes fokus på udviklingen af den
enkelte medarbejders og projektleders kompetenceudvikling. Det bør i den enkelte situation vurderes, om kompetenceudvikling skal
betales af virksomhedens generelle driftsbudget, eller faktureres på given opgave.

●

Ros og anerkendelse fra kunde og slutbrugere videreformidles til projektmedarbejderne – særligt i situationer, hvor der ikke
er en direkte kontakt. Ros og anerkendelse
styrker arbejdsglæden og dermed trivselen.

●

Der gives plads til, at projektmedarbejderne kan støtte hinanden ved at reviewe
hinandens arbejde. Det kan f.eks. ske ved
feedback-sessions, hvor medarbejdernes
udfordringer med deres forestående opgaver lægges frem og drøftes. Det vil gavne
trivselen ved at styrke den enkeltes faglige
sikkerhed, og ved at styrke team-ånden i
projektet.

Arbejdet i projektgruppen
Projektarbejde, hvileperiode og fridøgn
Projektarbejde stiller i dag stadig større krav om
fleksible arbejdstider, øget produktivitet og individuel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Men menneskets
evne til at arbejde effektivt og koncentreret falder
i takt med arbejdstidens længde. Så arbejde, der
udføres i slutningen af en lang arbejdsdag har høj
fejlhyppighed, ringere kvalitet - og kan samtidig være
belastende for den enkelte medarbejder. Alligevel
kan medarbejdere være så engagerede og loyale
over for projektet, at de sætter sig ud over trætheden og arbejder videre ud over det forsvarlige.

Her træder Arbejdsmiljølovgivningens regler for
hvileperiode og fridøgn sig dog i funktion: De omfatter alt arbejde og dermed også projektarbejde.
Arbejdsmiljølovens regler for daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn giver således projektlederen et værktøj til at sætte grænser, så
projektmedarbejderne får den fornødne hvile
og på den måde har sunde arbejdsforhold - som
jo også kommer virksomheden til gavn gennem
lavere sygefravær, lavere personaleomsætning og
højere produktivitet.
Det er et udpræget problem, at projektarbejde ofte er udsat for meget hektiske arbejdsperioder, hvor hviletidsbestemmelserne ikke
overholdes. Herved bringes hele trivselen i projektarbejdet i fare. Det er direkte opslidende.
Samtidig går det ud over kvaliteten af arbejdet.
Det er derfor i både projektmedarbejderes og
arbejdsgivers interesse, at Arbejdsmiljølovens
hviletidsbestemmelser overholdes. Bestemmelserne er beskrevet i At-meddelelse nr. 5.01.1,
november 1997: Daglig hvileperiode, og Atmeddelelse nr. 5.01.2, november 1997: Ugentligt
fridøgn. Reglerne er - set i forhold til projektarbejde - således:
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●

Arbejdstiden skal være tilrettelagt således, at
projektmedarbejderen har 11 timers sammenhængende hvile inden for hver periode
på 24 timer. Det er let at beregne om 11-timeres reglen er overholdt: inden for de sidste
24 timer skal projektmedarbejderen have
haft 11 timers sammenhængende hvile.

●

Tilsvarende skal projektmedarbejderen
også have ét ugentligt fridøgn, som skal
starte i umiddelbar forlængelse af en 11
times hvileperiode.

●

Skulle projektmedarbejderen arbejde
hjemme, gælder de almindelige regler om
hvileperiode og fridøgn også.

●

Den daglige transport til og fra den faste
arbejdsplads betragtes som hviletid. Skal
medarbejderen transportere sig til en
anden arbejdsplads end den faste, er rejsetiden også betragtet som hviletid med medmindre rejsetiden overstiger den normale
rejsetid. I det tilfælde betragtes den ekstra
rejsetid som arbejdstid.

For at overholde ovenstående arbejdsmiljøregler om hviletid og fridøgn i projektarbejdet anbefaler AVPL-gruppen derfor, at:

●

24

Projektet planlægges grundigt fra start,
gerne med brug af erfaringer om tidsforbrug i tidligere projekter, (se afsnittet om
administrative systemer og projektsupport).
Dette vil modvirke, at man undervurderer
den nødvendige arbejdstid til de enkelte
opgaver og gøre det lettere at overholde
hviletidsbestemmelserne.

●

Arbejdsmiljøorganisationen følger overholdelsen af hviletidsbestemmelserne i virksomhedens projektarbejde, og emnet bør også indgå
i de trivlses-reviews, der foreslås for de enkelte projekter (se afsnittet om trivsels-reviews).

●

Bestemmelserne om hviletid og fridøgn kan
fraviges i særlige, force majeure-situationer,
men forsinkelse i forhold til en deadline

er ikke en af dem. Fravigelse kan kun ske
i samråd med tillidsrepræsentanten for
den/de medarbejder(e) der er berørt. Er
der ikke valgt tillidsrepræsentant, skal arbejdsgiveren aftale det med den berørte
medarbejder. Det er meget få situationer,
der kan anerkendes som force-majeure.
De anerkendte force-majeure situationer
findes beskrevet i: AT-meddelelse nr. 5.01.1,
november 1997 (hviletid) og nr. 5.01.02,
november 1997 (fridøgn).

Fællesskab og team-ånd
En væsentlig faktor for et godt arbejdsmiljø i
projekter er et stærkt sammenhold og kollegial
støtte blandt medarbejderne i projektgruppen.
AVPL-projektet anbefaler derfor, at:

●

Projektlederen til en hver tid aktivt arbejder
for at sikre arbejdsmiljøet i projektet.

●

Projektlederen bør have fornøden tid og
kompetencer til at yde den personlige støtte, der er nødvendig for at projektgruppen
trives.

●

Projektmedarbejderne skal føle sig sikre
på, at der både er kollegial støtte fra både
kolleger og projektleder. Det bør derfor
være afsat tid til sparring med kolleger om
blandt andet projektets forløb, egen rolle og
det endelige produkt.

●

Det er en god ide, at fejre højdepunkter i
projektet, specielt ved opstart (kick-off) og
afslutning af projektet. Det styrker teamånden, som er så afgørende for projektets
succes og hele det psykiske arbejdsmiljø.

Vigtige webadresser:

itek@di.dk
www.itek.di.dk

metal@danskmetal.dk
www.danskmetal.dk

ida@ida.dk
www.ida.dk

info@man.dtu.dk
www.man.dtu.dk

at@at.dk
www.at.dk
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Bilag:

Forslag til Trivselsreview tjekliste
Projekt:

GENERELLE ARBEJDSMILJØFORHOLD

Dato:

Nej

Ja

Uddybning

Nej

Ja

Uddybning

Var der det nødvendige arbejdsudstyr tilgængeligt og med
mulighed for indstilling? (skærm, bord, stol mv.)
Har dit helbred været (negativt) påvirket af arbejdsmiljøet?
Har du været nødsaget til at sygemelde dig grundet
arbejdsmiljøet?
Har arbejdsmiljøorganisationens medlemmer haft den
fornødne/nødvendige uddannelse og viden?
Er du generelt set tilfreds med det fysiske arbejdsmiljø?
Hvad ville nedsætte dit stressniveau / du opleve som gavnende
for arbejdsmiljøet?
Er der problemer/udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet?
Hvilke?
Andet om arbejdsmiljøet:
PROJEKTFORLØBET
Har du været involveret i formuleringen af projektets formål,
projektplan og dine arbejdsopgavers indhold og omfang?
Havde du klarhed om forventningerne til dig som medarbejder
fra projektets start?
Oplevede du de deadlines du arbejdede under som belastende?
Har det hyppigt været nødvendigt for dig at arbejde mere end
8 timer dagen?
Har du haft mulighed for at afspadsere eventuelt overarbejde?
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PROJEKTFORLØBET - FORTSAT

Nej

Ja

Uddybning

Nej

Ja

Uddybning

Var der en god stemning mellem dig og resten af projektets
medarbejdere?
Havde du indflydelse på mængden af dit arbejde?
Fik du i projektets forløb informationer om fx vigtige
beslutninger, ændringer og projektplaner i god tid?
Oplevede du at der blev stillet modstridende krav til dig i
projektet?
Fik du i godt tid klar information om hvad der var dine
ansvarsområder i projektet?
Fik du de nødvendige informationer til at klare dine
projektopgaver godt?
Havde du stor indflydelse på beslutninger om dine
arbejdsopgaver/dit arbejde i projektet?
Er du tilfreds med projektet forløb som helhed, alt taget i
betragtning?
Er der nogle bestemte forhold der ville kunne forøge din
arbejdsglæde og begejstring?
Andet om projektforløbet:
ORGANISATIONEN/LEDELSEN
Oplevede du at virksomhedens ledelse bakkede projektet op?

Var projektlederen god til at planlægge arbejdet?
Oplevede du at projektledeleren prioriterede trivsel og sammenhold i projektets forløb?
Har du kendskab til arbejdsmiljøorganisationen og dens opgave
i forbindelse med projektets arbejdsmiljø?
Har arbejdsmiljøorganisationen været inddraget i sikringen af
projektets arbejdsmiljø?
Andet om organisationen/ledelsen:
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Vester Søgade 12,2 · 1790 København V
Telefon 3363 8000 · Telefax 3363 8090
co@co-industri.dk · www.co-industri.dk

DI Organisation for Erhvervslivet
1787 København V
Telefon 3377 3377 · Telefax 3377 3300
di@di.dk · www.di.dk

Vermlandsgade 65 · 2300 København S
Telefon 3283 3283 · Telefax: 3283 3284
lederne@lederne.dk · www.lederne.dk

2
Industriens Branchearbejdsmiljøråd
Postboks 7777 · 1790 København V · www.i-bar.dk

