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RISIKOVURDERING
Hvorfor interessere sig for at arbejde med risikovurdering? 

Lovgivningsmæssigt er der regler, der skal overholdes; blandt andet for at undgå 
ulykker der kan ramme medarbejdernes liv og førlighed, men risikovurdering for-
bundet med virksomhedens kerneprocesser, maskiner og udstyr, arbejdsopgaver, 
eksterne entreprenører etc., kan også medvirke til at sikre kontinuerlig drift, fordi 
det kan danne grundlag for beslutninger om hvor ressourcerne skal sættes ind.

Risikovurdering er et godt værktøj til at skabe overblik, og til at danne grundlag 
for prioritering af indsats, baseret på en kvalitativ vurdering – ikke bare for at und-
gå ulykker og nedbrud, men også for at kunne sætte ressourcer ind, hvor det giver 
mest værdi og har størst betydning.

På denne workshop vil deltagerne få en grundig gennemgang af, hvad en risiko-
vurdering er for en størrelse. Vi kommer til at arbejde med hvorfor, hvornår og 
hvordan man skal arbejde med risikovurdering, samt hele processen med identifi-
kation, vurdering, prioritering, handlingsplan og opfølgning.

I forløbet kommer vi også ind på, hvordan vi holder styr på den viden/datamæng-
de, vi genererer i processen, og hvordan vi overleverer den til vores samarbejds-
partnere internt og eksternt.

Deltagerne opfordres til at medbringe egne cases, da workshoppen tager ud-
gangspunkt i praktiske øvelser undervejs.

Underviseren

Marianne Ødum, Business Development Manager, Glaesel HSEQ Management. 
Marianne arbejder som specialist inden for risikoanalyse og -styring, arbejdsmiljø, 
industrial risk og business  
continuity, CSR, World Class Manufacturing, behavioral based safety, projektledel-
se, sikkerhed på byggepladser 
og lovgivning.



08:00	 Registrering	og	kaffe
08:30 Regler og retningslinjer om risikovurdering
09:00 Risikovurdering 
 - Hvad er det
 - Hvad kan vi bruge det til
 - Hvornår,
 - Hvem,
 - Gode og dårlige eksempler
09:45 Udfordringer ifm risikovurdering
 - RV i hele livscyklus
 - datastyring
 - videndeling
 - dokumentation
 - adfærd
 - organisering
 - valg af metode
 - etc.
11:00 Risikovurdering i praksis
 - Processens forskellige faser
 - RV metoder
 - RV modeller / RV matrix
 - Skemaer og værktøjer
 - Eksempler på metoder til styring, dokumentation og overlevering af data 
 - etc
12:00 Frokost
12:45 Risikovurdering - Fortsat fra formiddag
13:45 Workshop
 - med udgangspunkt i cases / hverdagen hos deltagerne
 - mulighed for erfaringsudveksling, diskussion og debat
15:30 Opsamling og evaluering 

PROGRAM
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid 
Onsdag 21. marts 2018 Kl. 9.00–15.00.

Sted 
Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Pris (eksklusiv moms) 
1.995/2.495 kroner (medlem/ikke-medlem).

Prisen gælder for første deltager. Ved flere tilmeldte fra samme firma, ydes der 
10% rabat for de efterfølgende deltagere.

Konferenceafgiften dækker konferencemateriale samt morgenkaffe, frokost og 
forfriskninger.

Bekræftelse og faktura sendes umiddelbart efter tilmelding.

Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk fakturering via EAN nummer 
eller mail.

Tilmelding

www.ddv.org/arrangementer.


