Årlige arbejdsmiljødrøftelser fra alle Område-MED:
MED - Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
MED – Roskilde og Køge Sygehuse
MED – Holbæk Sygehus
MED – Nykøbing F Sygehus
MED – Psykiatri
MED – Socialområdet
MED – Sygehusapoteket
MED – Præhospitalt Center
MED – Primær Sundhed
MED – Regional Udvikling
MED – Koncern Økonomi
MED – Kvalitet og Udvikling
MED – Koncern HR
MED – Koncern Service
MED – Koncern IT
MED – Produktion, Forskning og Innovation
MED - Ledelsessekretariatet

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 for MED Næstved, Slagelse og Ringsted
sygehuse
Tendenser fra tal det seneste år:
Sygefravær:
Sygefraværet opgjort fra januar til december måned 2015 er på 4,8%.
Videnscenter for Arbejdsmiljø fremfører, at arbejdsmiljø i bred forstand kan forklare
omkring en tredjedel af sygefraværet.
Desværre er der ikke eksacte tal for hvor mange medarbejdere der oplever sig
arbejdsrelateret stresset, men der er en klar oplevelse i arbejdsmiljøorganisationen af,
at kolleger føler sig utilstrækkelige, har en frygt for at fejle, mister overblikket og ikke
kan nå arbejdsopgaverne. Der er en oplevelse af, at kolleger gerne vil være med til
forandring og optimering, men at det er energikrævende og at det ind imellem kan
væres svært at få privatsfæren til at hænge sammen på grund af træthed. Nogle
kolleger har svært ved indsovning og vågner tidligt, med tanker om hvad der er glemt i
løbet af arbejdsdagen og hvad de lige skal huske til dagen efter.
Arbejdsulykker.
NSR-sygehuse har fra 31. september 2014 til 1. oktober 2015 registreret 240
arbejdsulykker, heraf er 47 arbejdsulykker med fravær . I samme periode 2014 blev
registreret 212 arbejdsulykker hvor 36 var med fravær. Altså en stigning på i alt 28
arbejdsulykker. I antallet af arbejdsukker, ses en større stigning på ”uheld med
udsættelse for smitterisiko” og ”forflytninger”. Endvidere ses en forholdsvis stor stigning
i registreringen af ”vold og trusler” og ”håndtering af maskiner”

Ulykkeskategori
Uheld med udsættelse for smitterisiko
Personforflytning og personhåndtering
Fysisk vold og psykisk vold
Uheld - fysisk

2014

2015

68
27
26
65

79
41
33
59

Ændring
11
14
7
-6

%
16,2
51,9
26,9
-9,2

1

Håndtering af værktøj/ting/maskiner og øvrig teknik
Uheld - kemisk
Afværge af fald (spontan indgriben)
Andet

12
6
5
3

18
3
3
4

6
-3
-2
1

Total antal opgjorte anmeldelser

212

240

50,0
-50,0
-40,0
33,3

28

13,2

Vedrørende arbejdsulykker med fravær, er der sket en stigning på 11 arbejdsulykker.
Der er 7 flere arbejdsulykker i kategorien forflytning og 3 flere arbejdsulykker i
kategorien håndtering af maskiner.
Hvor der i 2014 kun blev registreret 6 arbejdsulykker i kategorierne 14-20 dage til varig
uarbejdsdygtig, blev deri 2015 registreret 14 arbejdsulykker. Således den mest
omkostningstunge gruppe.

Kategori med forventet fravær 2014
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Total

1 - 3 dg
4 - 6 dg
7 - 13 dg
14 - 20
dg
21 - 29
dg
Mindst 1 md, men under 3 md
Mindst 3 md, men under 6 md
Over 6 md eller varig uarbejdsdygtig
Død

2015

Ændring

12
12
6

19
8
6

7
-4
0

58,3
-33,3
0,0

4

3

-1

-25,0

1
1
0
0
0
36

6
2
3
0
0
47

5
1
3
0
0

500,0
100,0
-

%

Arbejdsmiljømål 2015
At der er repræsentation af arbejdsmiljørepræsentant og/eller arbejdsmiljøleder i alle
arbejdsgrupper i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter samt ved større
ændringer af arbejdsgange i afdelingen. Målopfyldelse: 100 % pr. 1. november 2015.
Sygehusplanen er fremrykket i 2015, hvilket har betydet at der på NSR sygehuse er en
del rokader. samtidig er fase to byggeriet i den første fase. Der er et meget stort fokus
på at sikre at arbejdsmiljøgrupper blive repræsenteret i alle led af rokader og nybyggeri.
Der har været et par tilfælde hvor arbejdsmiljøgruppen ikke har været involveret i
begyndelsen af en proces med etablering af sengestuer. Arbejdsmiljøgrupperne er dog
efterfølgende blevet involveret. Målet skønnes delvist opfyldt.
Arbejdsmiljømål 2015
At antallet af arbejdsulykker med fravær reduceres fra 36 pr. 1. november 2014 til ≤25
pr. 1. november 2015. Pr. 1. oktober 2015 er opgjort 47 arbejdsulykker med fravær.
Således en stigning på 11 arbejdsulykker. Målet er således ikke nået.
Det besluttes at udarbejde et arbejdsmiljømål for 2016 og 2017 der holder fokus på
arbejdsulykker hvor Forflytning og personhåndtering er omdrejningspunktet.
Arbejdsmiljømål 2015, 2016 og 2017
Medarbejdernes læring og udvikling er fundamentet for at udføre den daglige
kerneopgave.
Score for læring og udvikling er 70,97 % i Trivselsundersøgelsen for 2013.
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Score for læring og udvikling skal i Trivselsundersøgelsen for 2015 være 73 % og for
2017 være 80 %.
Score i trivselsmåling 2015 er 77,34. Målet er således godt på vej. Fortsat fokus.
Arbejdsmiljømål 2015, 2016 og 2017
Gennemsnitlig score for social kapital i trivselsundersøgelsen 2013 68,15 %.
Gennemsnitlig score for social kapital skal i Trivselsundersøgelsen for 2017 være 72 %.
En stigning på ca. 5 %.
Trivselsundersøgelsen 2015 viste at Social kapital havde en score på 72,66 %. Målet er
således opfyldt.
2016 bliver præget flere rokader om omlægninger af arbejdsgange. Der er stor risiko for
at den oplevede sociale kapital præges i negativ retning. Derfor fastholdes målet.
Påbud
Marts måned:
 Detailtilsyn på Næstved sygehus, Obstetrisk afdeling, som følge af en
enkeltstående arbejdsulykke om at ”holde mave” på bariatrisk patient. Påbuddet
er løst.
Risikobaseret tilsyn på Næstved sygehus marts 2015.
Afdelinger der er udtaget til tilsynet er i Medicinsk område: Hjerte afsnit og Lungeafsnit,
gennemført den 25. marts. Det særlige psykiske tilsyn for udvalgte faggrupper gruppeinterview - er gennemført i april måned med sygeplejersker og i maj 2015 med
læger. Ingen samtaler resulterede i påbud på det psykiske område
Risikobaseret tilsyn på Slagelse sygehus maj 2015.
Ortopædkirurgisk afdeling og Neurologisk afdeling.
Besøget gav ingen anledning til påbud eller vejledninger til ortopædkirrugsik afdeling.
Der blev givet et påbud om at forebtgge risiko for vold og trusler i arbejdet med
patienter og pårørende på Neurologisk afdeling. Påbuddet skal være løst april 2016.
Fremdrift i APV handlingsplaner det seneste år:
Der har generelt været arbejdet godt med de resterende APV 2014 og løbende APV
handleplaner i de fleste afdelinger. Flere handlingsplaner er dog sat på stand by grundet
den økonomiske situation og prioritering i Regionale puljer.
Flere arbejdsmiljøgrupper giver dog udtryk for at det i en presset hverdag kan være
svært at bruge og huske systemet. APV handleplanerne ses heller ikke fuldt ud
implementeret med datoer, evaluering etc.
Der vil være fokus på APV handleplanerne i forbindelse med arbejdsmiljøgennemgang i
afdelingerne. NSR tilbyder endvidere i 2016 arbejdsmiljø caféer 4x årligt, hvor
sikkerhedsleder og kemikonsulent vil være tilstede. Arbejdsmiljøgruppe kan her få hjælp
til APB, APV etc.
Lokale arbejdsmiljøindsatser det seneste år:
I 2015 er der arbejdet med arbejdsmiljømål 2015 via driftsaftalerne 2015. Arbejdsmiljø
følges op på såvel dialogmøder med Sygehusledelsen, som på arbejdsmiljømøder med
sikkerhedsleder.
Der har været stort fokus på at sikre deltagelse af arbejdsmiljørelevante medarbejdere i
diverse arbejdsgrupper i forbindelse med byggeri og ændring af arbejdsgange. Der har
bl.a. været afholdt temadage om byggeri med deltagelse fra Alectia og Koncern Byg.
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Sikkerhedsleder deltager x1 årligt på Arbejdsmiljøgennemgang i alle afsnit.
Forflytningsvejlederorganisationen (FFVO):
2015 har været præget af en fin opadgående kurve vedr. tiltag og samarbejde mellem
forflytningskonsulenterne. Forflytningskonsulenterne kommer fra hver deres sygehuse,
og vi ser, at problematikker, indsatser og opgaver er de samme et langt stykke hen ad
vejen.
Det vigtigste i forbindelse med forflytninger er den ledelsesmæssige opbakning og
ledelsens vedvarende fokus.
I 2015 er særligt arbejdet med
 Den allervigtigste brik i patientforflytninger er den enkelte personales
planlægning og risikovurdering af den enkelte forflytning. Risikovurderingen skal
naturligvis ske for patienten – og den skal i allerhøjeste grad risikovurderes for
medarbejderen/medarbejderne selv.
Der er udarbejdet businesscase/arbejdsmiljøpuljeansøgning til Region Sjælland på
trods af, at forflytninger og nedslidning af personalet ikke er beskrevet
indsatsområde på regionalt plan. Formålet med projektet er at se muligheden af
at score patienten og risikovurdere forflytningen v. hj. a. algoritmer og
forflytningsvidenskab.
 Findes der evidens og vejledning vedr. hvor mange personer der skal til
patientliftning og forflytninger generelt? Det har været, og er, en on-going
opgave og diskussion i gruppen. Resultatet er indtil videre, at planlægning og
risikovurdering af hver forflytning må være afgørende for, hvordan forflytningen
gennemføres, således at medarbejderen/medarbejderne kan arbejde sundt og
sikkert. Uden at komme til skade.
 Den regionale basisuddannelse er velbesøgt – og velberygtet. Der er
udefrakommende ansøgere, som desværre må afvises. På nuværende tidspunkt
har kommende uddannelse mere end 10 tilmeldinger. Der er løbende udarbejdet
og udviklet undervisningsmateriale i forflytningskonsulentgruppen
 Arbejdsulykker. Arbejdsulykker på forflytningsområdet har meget ofte større
konsekvenser for medarbejderne i form af fravær og efterbehandling. I den
forbindelse er FFVOs viden og tiltag af værdi. Uddannelse af
forflytningsvejlederne og deres arbejde i afdelingerne har betydning for
medarbejdernes kompetencer og viden om forflytninger.
 Der har været afholdt 2 temadage om bariatri og forflytningskundskab.
 Sengemassen og sengenes vigtige funktioner (eller mangler) har betydning for, at
anvende sengen som værktøj under forflytningerne.
 Nyhedsbrev tilegnet forflytninger.
 Det regionalke forflytningslokale i Næstved, bygning 38 er under stadig
forbedringer
 Forflytningskonsulenterne har på vegne af Forflytningsvejlederorganisationen
deltaget i det årlige forflytningstræf i Nyborg
 Der afholdes årligt 4 møder med forflytningsvejlederne på hvert sygehus.
Deltagelsen af afdelingernes forflytningsvejledere har været nedadgående, ny
viden ikke prioriteres i afdelingerne selv om mødet kun varer 1½-2 timer.
Der afholdes tillige 4 årlige møder i forflytningskonsulentgruppen således at viden
deles på sygehusene.
 Bariatriske hjælpemidler.
Forflytning lokalt på NSR sygehuse.
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Bariatriske hjælpemidler er nu blevet forankret i Fysiurgisk afdeling og registreres i en
database der sikre overblik over udlån til afdelinger og patienter. Der er endvidere
nedsat en lille gruppe med Fys. som tovholder, der sikre bedst mulig kvalitet ved ny
indkøb.
Forflytningsarbejdet på NSR Sygehuse er begunstiget med 2 ihærdige
forflytningskonsulenter. Der er tilknyttet forflytningsvejlederne på de 2 store sygehuse.
Der er på hvert sygehus hver afholdt 4 møder for forflytningsvejlederne.
Arbejdet og tiden for forflytningsvejledernes arbejde synes nedprioriteret i afdelingerne
grundet de mange ændringer med sygehusplanen.
For medarbejderen der har været ude for en arbejdsulykke i en forflytningssituation
eller afværge af fald af en patient, medfører sygefraværet oftest smerter da kroppen har
været ude for en ugunstig nedslidning. Der er ofte efterbehandling efter en
forflytningsulykke. Ikke alle forflytningsulykker anerkendes som arbejdsulykke af
Arbejdsskadestyrelsen, så udgifter til efterbehandling etc. skal betales af den skadelidte
selv.
For kolleger generer sygefravær flere arbejdsopgaver til den enkelte, har en konsekvens
for patientplejen, skaber overarbejde eller vikartimer etc.
Det vedvarende fokus på dette område anbefales at fortsætte, således at
arbejdsmiljølovens §1 kan opfyldes: Arbejdsgivers pligt til tilrettelæggelse af arbejdet
således at arbejdet kan udføres sundt og sikkert.
Der er alt at vinde ved vedvarende fokus og indsats på dette område.
Gravid og Job:
Tilbud om deltagelse i temadag forflytning og job i Næstved for forflytningsvejledere ved
Guldmann blev udbudt i juni 2015. På Holbæk Sygehus er der afholdt ”Yoga for gravide”
i august 2015 som en del af det regionale projekt "Gravid og Job.
For det kommende år bør der tages stilling til, hvorledes arbejdsmiljø og viden om
forflytninger planlægges og tilgås afdelingerne.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder seneste år:
NSR Sygehuse havde fin deltagelse på Region Sjællands arbejdsmiljøkonference i
september 2015 i Næstved. Supplerende arbejdsmiljøuddannelses tilbud fra Region
Sjælland bliver taget vel imod af arbejdsmiljøgrupperne på NSR sygehuse.
Tilbudene fra projekterne ”Mening og Sundhed” samt ” Tillid og Samarbejde” bliver
flittigt brugt af afdelingerne på NSR sygehuse.
Flere afdelinger på NSR Sygehus har arbejdet med lokale indsatser vedrørende social
kapital i 2015 ved henholdsvis at have fået arbejdsmiljøpuljemidler fra Region Sjælland
eller de udbudte pakker omhandlende social kapital fra projekt ”Tillid og Samarbejde” i
Region Sjælland.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år:
Arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen i Region Sjælland er samlet i en enstrenget
MED-organisation. Der er afholdt 6 møder i Område MED NSR i 2015, hvor arbejdsmiljø
har været et fast punkt på dagsordenen.
NSR sygehus har iværksat en evaluering af MED aftalen med ekstern konsulent.
Evalueringen foregår via spørgeskemaundersøgelse samt fokusgruppe interview.
Evalueringen forventes at foreligge i kvartalt 2016.
Særlige ordninger vedrørende arbejdsmiljø:
1. Kemikaliesamarbejde lokalt og landsdækkende
2. Forflytningsvejlederordning
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Sikkerhedsleder på NSR Sygehuse har udsendt 5 Nyhedsbreve om arbejdsmiljø i 2015
til arbejdsmiljøorganisationen.
Som nyt er der udsendt et ”Forflytning Nyhedsbrev” til alle forflytningsvejledere i
sensommeren 2015.
Arbejdsmiljøcertificering efter OHSAS 18001.
Der har været afholdt en ekstern audit i foråret samt en intern audit i efteråret, for at
sikre at de arbejdsmiljøcertificerede afdelinger fortsat lever op til kravene i en
arbejdsmiljøcertificering. Afdelingerne er fortsat arbejdsmiljøcertificeret.
Der har været afholdt fællesmøde med de arbejdsmiljøcertificerede afdelinger på
Holbæk sygehus. Samarbejde har betydet at de certificerede afdelinger nu også bliver
auditeret af auditorer fra Holbæk sygehus, til intern audit. Det giver udvikling og
vidensdeling, der kan være med til at optimere arbejdsmiljøarbejdet i afdelingerne.
Løsning – Kort sigt
Særlige forhold i arbejdsmiljøet det kommende år:
2016 kommer til at bære præg af den fremrykkede sygehusplan. Mange afsnit skal
rokerer og flyttes til andre geografier. Afdelingsledelserne omorganiseres i forhold til
specialet. Mange medarbejdere vil i en periode måske opleve utryghed, øget
arbejdsbelastning og sorg over at miste kolleger og arbejdssted.
Der vil i afdelingerne være meget stort fokus på at sikre det psykiske arbejdsmiljø.
Der udsendes APV vedrørende det psykiske arbejdsmiljø først i februar måned til alle
medarbejdere. Vil hjælpe til at fokusere på netop de problem hvor der skal gøres en
ekstra indsats, i hver afdeling.
Der udsendes APV spørgeskema vedrørende det fysiske arbejdsmiljø i tre tempi i løbet
af foråret. Dette for at sikre at alle afsnit får udarbejdet fornyet APV efter en rokade og
større ændring i arbejdsgange.
Der iværksættes tiltag som det tværgående patientforløb, for at skabe
sammenhængskraft og dermed få revurderet arbejdsgange og praksis og sikre mindre
arbejdsbelastning. Der fokuseres fortsat på LEAN og flere afdelinger har arbejdsmiljø
på LEAN tavlerne for at kunne fokusere på de arbejdsmiljøudfordringer der præger
afdelingen lige nu.
Lokale arbejdsmiljøindsatser og tiltag kommende år:
Område MED NSR har besluttet to nye arbejdsmiljømål for 2016 og 2017.
 At alle afdelinger og afsnit udarbejder en risikoprofil for afdelingen/afsnittet,
samt udarbejder introduktionsprogrammer ud fra risikoprofilen.
 At antallet af arbejdsulykker hvor årsagen er personforflytning eller afværge
fald, skal reduceres fra 44 pr. 1. januar 2016 til ≤27 pr. 1. november 2017.
Der arbejdes lokalt med arbejdsmiljømål i afdelingerne og i driftsaftalerne 2016.
Der er planlagt APV workshops i marts 2016. Kemi- og arbejdsmiljøworkshops vil blive
udbudt 4 gange i 2016.
Forberedelse af OHSAS 18001 bliver til en ISO- standard.
Implementering af nyt anmeldersystem til arbejdsskader ved e-læring, skriftlige
vejledninger og informationsmøder.
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Brug af " de nye pakker" fra Tillid og Samarbejde.
SafetyNet og Risava er ikke ordentlig implementeret. Der vil være fokus på de to
systemer.
MED-aftalen skal for NSR sygehuse evalueres via bl.a spørgeskemaundersøgelse og
fokusgruppe interview med ekstern konsulent som tovholder.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder kommende år:
Regionale arbejdsmiljøindsatser og tiltag det kommende år:
 Fortsat Kompetenceudvikling af forflytningskonsulenter og forflytningsvejledere
 Projekt Tillid og Samarbejde
 Supplerende arbejdsmiljøuddannelses tilbud
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år:
Der skal arbejdes på at sammensmelte arbejdsmiljømøde med afdelingsledelsen og
arbejdsmiljøgennemgangen for at optimere processen.
Der er modtaget 13 arbejdsmiljødrøftelser fra 8 afdelinger. Der skal samarbejdes om at
sikre at arbejdsmiljøarbejdet evalueres og udvikles på MED-udvalgsmøderne i form af
bl.a. en arbejdsmiljødrøftelse fra hver afdeling.
Arbejdsmiljøcertificeringen efter OHSAS 18001 for de diagnostiske afdelinger
fastholdes.
Forflytningsvejleder organisationen fastholdes.
Input til kompetenceudviklingsplan det kommende år:
Det kommende års arbejdsmiljøarbejde giver anledning til kompetenceudvikling af
arbejdsmiljøgrupperne på følgende områder:
 SafetyNet
 Regionens nye anmeldersystem til arbejdsulykker og undersøgelse af
arbejdsulykker
 Retox
 Risava
Der er til stadighed behov for uddannelseshold vedrørende den lovpligtige
arbejdsmiljøuddannelse og forebyggelse af konflikter og vold.
Region Sjælland skal fortsat udbyde årlig arbejdsmiljøkonference for alle
arbejdsmiljøgrupper i Region Sjælland samt øvrige supplerende uddannelsestilbud til
arbejdsmiljøgrupperne vedrørende indsatsområderne.
Input fra jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse til det næste MED-niveau:
Hvilke arbejdsmiljømæssige forhold fra jeres arbejdsmiljødrøftelse, ønskes drøftet på
næste MED-niveau:
”Vi kunne godt tænke os der blev talt om hvordan der sikres økonomi til renoveringer
og forbedringer af de fysiske områder, der vil have en gavnlig effekt på det sociae
arbejdsliv.”
Der er ikke kommet flere konkrete ønsker til punkter man ønsker diskutteret på
Område MED udvalgsmøderne.
Der afholdes kontaktudvalgsmøder ofør hvert Område MED-udvalgsmøde. Her sikres til
dels at områder medarbejderne ønsker diskutteret på Område MED bliver taget op.
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Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 for MED Roskilde og Køge Sygehuse
Årlig arbejdsmiljødrøftelse for Roskilde og Køge sygehuse er godkendt i MED-udvalg for Roskilde og
Køge sygehuse 8. december 2015, efterfølgende er der, efter aftale, enkelte justeringer.
Tendenser fra tal det seneste år:
Sygefravær
Sygefraværsprocent opgjort november 2014 – oktober 2015 til 4,20 %. Sygefraværsprocent for
samme periode sidste år blev opgjort til 4,26 %. Videncenter for Arbejdsmiljø fremfører, at
arbejdsmiljø i bred forstand kan forklare omkring en tredjedel af alt sygefravær. Der er i 2015 sat
ekstra fokus på sygefravær. HR og arbejdsmiljøs konsulenter inviteres til ledermøder, hvor emnet
”sygefravær” er sat på dagsorden.
I afdelinger med højt sygefravær knyttes HR og Arbejdsmiljøs konsulenter i projekter, hvor der ses på
sygefraværet og årsagen hertil. HR og Arbejdsmiljø bistår endvidere ledelserne ved telefonisk
rådgivning og rådgivning via mail om sygefravær og håndtering heraf. Hvis det ønskes, deltager
konsulenterne også ved selve omsorgssamtalerne.
På arbejdsmiljøsiden er der udfordringer i arbejdsmængde og tidspres.
Arbejdsulykker
Registreringen af arbejdsulykkerne har været udfordret af, at KMD i marts 2015 fjernede muligheden
for at årsagskategorisere den enkelte arbejdsulykke og dermed forsvandt muligheden for se
eventuelle ”røde tråde” i arbejdsulykkernes beskaffenhed. Årsagskategorisering af arbejdsulykkerne
er ikke et krav fra Arbejdsskadestyrelsen. Efter anmodning fra Sygehusdirektør er kapitlet i
registreringen af arbejdsulykkerne vedr. årsagskategori genindført medio november 2015.

Køge, 1436 ansatte, 100 arbejdsulykker

2%
37%

Roskilde, 2278 ansatte, 162 arbejdsulykker

61%
Øvrige sygehuse, 225 ansatte, 5 arbejdsulykker

Vi har registreret 267 arbejdsulykker i perioden november 2014 – oktober 2015. I samme tidsrum
2014 registrerede vi 233 arbejdsulykker. Registrerede arbejdsulykker uden fravær udgør 217 og
arbejdsulykker med fravær udgør 50.
2015 tallene skal tages med forbehold, da alle arbejdsulykker i 2015 sandsynligvis ikke er fremsendt
til sikkerhedsleder til anmeldelse endnu. Antallet af arbejdsulykker er steget fra 2014 til 2015. 25% af
stigningen af arbejdsulykkerme kan måske forklares i en tilsvarede stigning i antal af ansatte.

Fordelingen af årsagskategorier er:

Uheld med udsættelse for smitterisiko
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24
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3

2015
Samlet
80

2014
Samlet
82
8

Personforflytning og personhåndtering
Afværge af fald (spontan indgriben)
Fysisk vold og psykisk vold
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Uheld kemisk
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1
1

5
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6
36
70
8

15
12
267
3939

1
0
233
3807

Fysisk vold og psykisk vold er steget markant til 53 registrerede hændelser i 2015 fra 36 hændelser i
2014.
Roskilde og Køge sygehuse har nul-tolerence overfor fysisk vold og psykisk vold. Det er gældende for
alle personer, såvel for medarbejdere som for patienter og pårørende.
Personalet opfordres til politianmeldelse inden 72 timer. Der arbejdes målerettet med at klæde
personalet på således, at disse situationer undgås i videst mulige omfang. Akutafdelingen i Køge og
Neurologisk afdeling i Roskilde er særligt belastet af aggressiv og truende adfærd fra visse
patientkategorier.
På forflytningsområdet var der i 2015 36 forflytningsulykker, heraf 11 med fravær. I 2014 var der 30
ulykker, heraf 12 med fravær; der ses således en let stigning i antallet af forflytningsulykker – og til
gengæld er der færre forflytningsulykker med fravær. En tolkning heraf kan være, at kontinuerligt
ledelsesfokus er vigtigt og nødvendigt.
For medarbejderen der har været ude for en forflytningsulykke, en forflytningssituation eller afværge
af fald af en patient, medfører det oftest smerter og luksationer, der ligger til grund for sygefraværet,
da kroppen har været ude for en ugunstig nedslidning. Der er ofte efterbehandling efter en
forflytningsulykke. Ikke alle forflytningsulykker anerkendes som arbejdsulykke af
Arbejdsskadestyrelsen, så udgifter til efterbehandling etc. skal betales af den skadelidte selv.
For kolleger generer sygefravær flere arbejdsopgaver til den enkelte, det har en konsekvens for
patientplejen og det skaber overarbejde eller vikartimer etc.
Antallet af stikskader skønnes uændret og det vil blive vurderet, om der skal gøres særlige tiltag i
håndteringen af spidse og skarpe genstande. En stikskade vuderes til at koste kr. 5.000 – kr. 17.ooo,
afhængigt af smitterisiko.
Ifølge Arbejdstilsynet er ulykker er ikke hændelige uheld – de kan altid forebygges. Analysen af den
enkelte arbejdsulykke er derfor vigtig. Roskilde og Køge sygehuse arbejder med at forebygge
arbejdsulykker og fremme udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi skal lære af det som går
galt og se, hvad kan vi gøre bedre. Det er vigtig med den daglige fokus, at medarbejderne bliver
oplært og instrueret i, hvordan de udfører arbejdet sikkert, at arbejdet planlægges hensigtsmæssigt,
så risiko for ulykker undgås.
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Når en arbejdsulykke skal anmeldes (inden 9 dage), skal den skadelidte angive det forventelige fravær
grundet arbejdsulykken. Når ulykkens fravær skal registreres i vagtplan, skal den registreres med TT
(tilskadekomst i tjenesten). Ofte sker registreringen med SY (syg) i stedet for.
For 2015 ses det skønnede fravær på Roskilde og Køge4 sygehuse således
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Påbud og vejledning
1
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Såvel Roskilde som Køge Sygehuse blev i 2015 udtaget til risikobaseret tilsyn. Reaktioner fra
Arbejdstilsynet:
Roskilde Sygehus:
Klinisk Biokemisk Afdeling
Vejledning:
Arbejdstilsynet konstaterer støjgener, som ikke er høreskadende, vedvarende og ensartet lyd uden
markante udsving. Der vejledes om in-ear høreværn med aktiv støjreduktion.
Neurologisk Afdeling, afsnit N80
Vejledning:
Der gives vejledning om forflytning af personer. Fokus på tydelig rolleklarhed når der samarbejdes
med andre faggrupper eller ansatte, der hører til andre afdelinger. Der skal til enhver tid sikres, at
tilstrækkelig mængde hjælpemidler til rådighed og at disse er tilgængelige og til rådighed.
Neurologisk Afdeling, afsnit N61
Påbud:
N61 påbydes at sikre, at plejepersonalet kan håndtere og reagere hensigtsmæssigt i situationer, der
indebærer udad reagerende adfærd fra Patienterne. På Arbejdstilsynets oversigt er Roskilde Sygehus
tildelt en gul smiley i forbindelse med ovennævnte påbud.
Køge Sygehus
Driftsafdelingen, teknisk afsnit
Strakspåbud:
Sikre løse trykbeholdere mod væltning.
Påbud:
Sikre at drejebænken som er opsat ved indgangsdøren til smedeværkstedet, kan anvendes
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Anæstesiologisk Afdeling, sterilcentralen
Påbud:
Det påbydes, at træffe effektive foranstaltninger mod udsættelse for unødig støj i Sterilcentralen.
Påbud:
Det påbydes, at afskærme eller indkapsle Sterilcentralens vaskemaskiner, således at temperaturen i
arbejdsrummet er tilpasset den menneskelige organisme eller træffes andre foranstaltninger til
beskyttelse mod varmestråling.
Kirurgisk Afdeling, A1
Påbud/Rådgivningspåbud:
Det påbydes at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø i afsnittet. Undersøgelsen
skal gøre det muligt at konstatere, om arbejdsmiljøforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarlige.
Det påbydes endvidere, at der bruges autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til,
at foretage undersøgelsen af arbejdsmiljøforholdene for at afdække, om der er problemer i det
psykiske arbejdsmiljø.
På Arbejdstilsynets oversigt er Roskilde Sygehus tildelt en rød smiley i forbindelse med ovennævnte
påbud.
Status på alle påbud:
Påbudene med undtagelse af påbud på Neurologisk Afdeling, N61 og Kirurgisk Afdeling, A1 er
efterlevet, og der er meldt tilbage til Arbejdstilsynet.
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Vedrørende påbud på Neurologisk Afdeling, afsnit N61 er der den 8. december 2015 fremsendt
handlingsplaner til Arbejdstilsynet, som vil imødekomme påbudet.
Undersøgelsespåbud på Kirurgisk Afdeling, A1 er igangsat. Der er tilknyttet autoriseret
rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at foretage undersøgelsen af
arbejdsmiljøforholdene på afsnittet.
Fremdrift i APV handlingsplaner det seneste år:
Der har generelt været arbejdet løbende med APV handleplaner i afdelingerne.
Trivsel måling og ledelsesevaluering:
I februar 2015 blev der foretaget trivsel måling. Der arbejdes lokalt med resultater fra
trivselmålingerne ved temadage, konsulentbistand og internt i egen afdeling.
Besvarelsesprocenten er på 61% og generelt ligger Roskilde og Køge sygehuse på gennemsnit med
Region Sjælland.
Det har tidligere været drøftet i Område MED, at vi bør forsøge af få svarprocenten op.
Forår 2015 blev ledelsesevaluering igangsat. Evalueringen arbejdes der ligeledes med lokalt.
Lokale arbejdsmiljøindsatser det seneste år:
I 2015 er der arbejdet med arbejdsmiljømål 2015 via årsaftalerne 2015. Arbejdsmiljø følges op på
såvel dialogmøder med Sygehusledelsen, som på arbejdsmiljømøder med sikkerhedsleder.
Flere afdelinger har arbejdet med lokale indsatser vedrørende social kapital i 2015 ved henholdsvis at
have fået arbejdsmiljøpuljemidler fra Region Sjælland eller de udbudte pakker omhandlende social
kapital fra projekt ”Tillid og Samarbejde” i Region Sjælland.
Arbejdet med Social Kapital vil fortsat være én af mange arbejdsmiljøindsatser i 2016.
På sygehuset har der i flere år været afholdt årlige arbejdsmiljømøder med alle afdelinger. Denne
struktur vil i starten af 2016 blive evalueret.
Generelt arbejder afdelingerne med funktionerne i SafetyNet og med oprettelse og ajourføring af
arbejdspladsbrugsanvisningerne. Der er 2 arbejdsmiljøgennemgange årligt.
I samarbejde med sikkerhedsleder er arbejdsmiljøindsatsen vurderet bl.a. ud fra Dupontkurven på
arbejdsmiljømøderne med afdelingerne: I traditionelt sikkerhedsarbejde fokuseres ofte på maskiner,
teknik og sikkerhedsudstyr, ikke på ledere og medarbejdere. Konsekvent indgriben sker først når
ledelse og medarbejdere bliver klar over at skader er uacceptable og forbundet med såvel alvorlige
personlige konsekvenser som betydelige økonomiske tab. Duponts principper for sikkerhedsledelse er
primært rettet mod at sikre sikker adfærd, hvor sikkerhedsaudits er et af værktøjerne.
Sikkerhedsaudit (Arbejdsmiljømøde og arbejdsmiljøgennemgange) udspringer af den systematiske
forståelse af, at det er det komplekse samspil mellem mennesker, teknologi og organisation, der er de
bagved liggende årsager til ulykker. Sikkerhedsaudit bygger på princippet om, at opmærksomheden
om ulykkesrisici skærpes ved uddannelse og træning på basis af konkrete risici og ulykkessituationer.
Afdelingernes individuelle indsatser vedr. arbejdsmiljøopgaver er mangeartede:
 Social kapital med forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø
 Klar kommunikation og konstruktiv feed-back·
 Planlægning af sammenlægninger i forbindelsen med sygehusplanen
 Vold, mobning og sexchikane er i fokus
 Introduktion af nye medarbejdere
 Forbedringer for medarbejderne i forbindelse med patientforflytningerne
 Opdateringer af handleplaner på arbejdsmiljøområdet·
 Flere afdelinger er udfordret af pladsmangel og tidspres til det ikke-direkte-patientarbejde.
 Der arbejdes på løsning af påbud og vejledninger fra Arbejdstilsynet
 Analyse af arbejdsgange m.h.p. nedsættelse af arbejdspres
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Forflytning lokalt på Roskilde Køge Sygehuse
Forflytningsarbejdet på Roskilde Køge Sygehuse er begunstiget af de 2 ihærdige
forflytningskonsulenter. I Køge er forflytningskonsulenten ny og i fuld gang, I Roskilde er
forflytningskonsulenten tilbage efter endt barsel. Der er tilknyttet forflytningsvejlederne på de 2 store
sygehuse. Der er på hvert sygehus hver afholdt 4 møder for forflytningsvejlederne.
Arbejdet og tiden for forflytningsvejledernes arbejde synes nedprioriteret i afdelingerne grundet de
mange ændringer med sygehusplanen. I 2014 var der 30 ulykker, heraf 12 med fravær; i 2015 er der
36 forflytningsulykker, heraf 11 med fravær. Der ses således en let stigning i antallet af
forflytningsulykker – og til gengæld er der færre forflytningsulykker med fravær. En tolkning heraf
kan være, at kontinuerligt ledelsesfokus er vigtigt og nødvendigt.
For medarbejderen der har været ude for en arbejdsulykke i en forflytningssituation eller afværge af
fald af en patient, medfører sygefraværet ofte smerter, da kroppen har været ude for en ugunstig
nedslidning. Der er ofte efterbehandling efter en forflytningsulykke. Ikke alle forflytningsulykker
anerkendes som arbejdsulykke af Arbejdsskadestyrelsen, så udgifter til efterbehandling etc. skal
betales af den skadelidte selv.
For kolleger generer sygefravær flere arbejdsopgaver til den enkelte, har en konsekvens for
patientplejen, skaber overarbejde eller vikartimer etc.
Det vedvarende fokus på dette område anbefales at fortsætte, således at arbejdsmiljølovens §1 kan
opfyldes: Arbejdsgivers pligt til tilrettelæggelse af arbejdet således at arbejdet kan udføres sundt og
sikkert.
Der er alt at vinde ved vedvarende fokus og indsats på dette område.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder seneste år:
Roskilde og Køge sygehuse havde fin deltagelse på Region Sjællands arbejdsmiljøkonference i
september 2015 i Næstved.
Supplerende arbejdsmiljøuddannelses tilbud fra Region Sjælland bliver taget vel imod af
arbejdsmiljøgrupperne på Roskilde og Køge sygehuse.
Forflytningsvejlederorganisationen (FFVO):
2015 har været præget af en fin opadgående kurve vedr. tiltag og samarbejde mellem
forflytningskonsulenterne. Forflytningskonsulenterne kommer fra hver deres sygehuse, og vi ser, at
problematikker, indsatser og opgaver er de samme et langt stykke hen ad vejen.
Det vigtigste i forbindelse med forflytninger er den ledelsesmæssige opbakning og ledelsens
vedvarende fokus.
I 2015 er særligt arbejdet med
 Den allervigtigste brik i patientforflytninger er den enkelte personales planlægning og
risikovurdering af den enkelte forflytning. Risikovurderingen skal naturligvis ske for patienten –
og den skal i allerhøjeste grad risikovurderes for medarbejderen/medarbejderne selv.
Der er udarbejdet businesscase/arbejdsmiljøpuljeansøgning til Region Sjælland på trods af, at
forflytninger og nedslidning af personalet ikke er beskrevet indsatsområde på regionalt plan.
Formålet med projektet er at se muligheden af at score patienten og risikovurdere forflytningen v.
hj. a. algoritmer og forflytningsvidenskab.
 Findes der evidens og vejledning vedr. hvor mange personer der skal til patientliftning og
forflytninger generelt? Det har været, og er, en on-going opgave og diskussion i gruppen.
Resultatet er indtil videre, at planlægning og risikovurdering af hver forflytning må være
afgørende for, hvordan forflytningen gennemføres, således at medarbejderen/medarbejderne kan
arbejde sundt og sikkert. Uden at komme til skade.
 Den regionale basisuddannelse er velbesøgt – og velberygtet. Der er udefrakommende ansøgere,
som desværre må afvises. På nuværende tidspunkt har kommende uddannelse mere end 10
tilmeldinger. Der er løbende udarbejdet og udviklet undervisningsmateriale i
forflytningskonsulentgruppen
 Arbejdsulykker. Arbejdsulykker på forflytningsområdet har meget ofte større konsekvenser for
medarbejderne i form af fravær og efterbehandling. I den forbindelse er FFVOs viden og tiltag af
værdi. Uddannelse af forflytningsvejlederne og deres arbejde i afdelingerne har betydning for
medarbejdernes kompetencer og viden om forflytninger.
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Der har været afholdt 2 temadag2 om bariatri og forflytningskundskab.
Sengemassen og sengenes vigtige funktioner (eller mangler) har betydning for, at anvende sengen
som værktøj under forflytningerne.
Nyhedsbrev tilegnet forflytninger.
Det regionalke forflytningslokale i Næstved, bygning 38 er under stadig forbedringer
Forflytningskonsulenterne har på vegne af Forflytningsvejlederorganisationen deltaget i det årlige
forflytningstræf i Nyborg.
Der afholdes årligt 4 møder med forflytningsvejlederne på hvert sygehus. Deltagelsen af
afdelingernes forflytningsvejledere har været nedadgående, ny viden ikke prioriteres i
afdelingerne selv om mødet kun varer 1½-2 timer.
Der afholdes tillige 4 årlige møder i forflytningskonsulentgruppen således at viden deles på
sygehusene.
Bariatriske hjælpemidler

Gravid og Job:
Tilbud om deltagelse i temadag forflytning og job i Næstved for forflytningsvejledere ved Guldmann
blev udbudt i juni 2015. På Holbæk Sygehus er der afholdt ”Yoga for gravide” i august 2015 som en
del af det regionale projekt "Gravid og Job.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år:
MED for Roskilde og Køge sygehuse har i perioden afholdt 6 ordinære møder, hvor arbejdsmiljø har
været et fast punkt på dagsordenen. Endvidere har der været afholdt et 12-12 seminar.
Tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter mødes i Kontaktudvalget(KTU) 2-3 uger før møde i
SygehusMED for Roskilde og Køge sygehuse. Herfra bringer Kontaktudvalgets formand input, til
hvilke arbejdsmiljøudfordringer, de vil have debatteret på kommende MED.
I 2015 blev der etableret to Husudvalg på henholdsvis Roskilde og Køge sygehuse. Husudvalgene
åbner mulighed for dialog omkring det, der binder os sammen. Husudvalgene giver også mulighed
for, at fokusere på fælles fodslag, fælles trivsel og godt arbejdsmiljø på tværs af organisatoriske
referencer.
I 2015 er alle arbejdsmiljøgrupper haft mulighed for at deltage i arbejdsmiljøcafemøder på såvel Køge
som Roskilde Sygehus en gang pr måned. Formålet med arbejdsmiljøcafeen er at understøtte
arbejdsmiljøgruppernes arbejde med arbejdsmiljøsystemerne Safetynet, RETOX og RISAVA, samt
tilbyde et ”frirum” til arbejdsmiljøarbejdet.
Sikkerhedsleder har udsendt nyhedsbreve om arbejdsmiljø indeholdende nyt fra hhv.
sikkerhedsleder, Regionshuset, Arbejdstilsynet og Brancheorganisationerne.
Samarbejde på tværs af opgaveområder og enheder søges yderligere styrket
ved:Arbejdsmiljønetværket, hvor arbejdsmiljøkonsulenter fra KHR og
sikkerhedsledere/arbejdsmiljøkonsulenter fra øvrige enheder mødes 6 gange pr år.
Uformelt samarbejde blandt de 5 sikkerhedsledere fra de somatiske sygehuse. Samarbejdsform:
arbejdsdage efter behov.
Uformelt samarbejde sikkerhedsledere og hygiejnesygeplejersker. Samarbejdsform 2 møder pr år.
Særlige forhold i arbejdsmiljøet det kommende år:
Forhold som påvirker arbejdsmiljøet på Roskilde og Køge sygehuse:
Roskilde og Køge sygehuses strategiarbejde”Patienten er alt”, vil være en on-going proces.
Størstedelen af arbejdet i forhold til de 27 opstillede mål for strategiprocessen i 2015 er nået. Der er
blandt andet etableret et Patientforum, oprettet Forskningsråd samt Innovations-og Teknologiråd.
Der har i efteråret 2015 været afholdt strategibasarer, hvor medarbejderne har haft mulighed at
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komme med forslag til mål på sygehusniveau til det videre strategiarbejde i 2016 – 2. cyklus af
strategiprocessen.
Implementering af NASA arbejdsskadedelen forventes at ske i marts-april 2016 på Roskilde og Køge
sygehuse. Den enkelte medarbejder skal selv anmelde arbejdsulykken elektronisk evt. i samarbejde
med arbejdsmiljøgruppen. Oplæring og introduktion af arbejdsmiljøgruppen i systemet vil ske via elearning udarbejdet af KMD. Sikkerhedsleder skal efterfølgende sagsbehandle arbejdulykken inden
den sendes videre i EASYsystemet. Det nye system indeholder ikke årsagskategorisering, hvorfor
sikkerhedsleder skal sagsbehandle i 2 systemer, således at der kan gøres forebyggende tiltag i forhold
til arbejdsulykkerne.
Forinden systemet indføres skal alle arbejdsmiljøgrupper tildeles roller samt sikkerhedsleder skal
oplæres
Systemet indføres i første omgang i Koncern Service, på Holbæk og Nykøbing F sygehuse. Her vil
"luses ud i første børnesygdomme".
Af andre særlige forhold kan følgende trækkes frem:
 Forandringsprocesser, interne organisationsændringer og fusioner i forbindelse med
sygehusplan og specialeplaner.
 Byggeriet ”Universitetssygehuset i Køge” (USK)
I forbindelse med den fremrykkede sygehusplan vil der fra den 1. januar 2016 ske en sammenlægning
af 3 afdelinger. Øjenafdelingen, Onkologisk afdeling og Urologisk afdeling, alle fra Næstved, Slagelse
og Ringsted sygehuse. De 3 afdelinger vil ledelsesmæssigt tilhøre Roskilde og Køge sygehuse. Det
drejer sig om ca 340 medarbejdere incl. et antal arbejdsmiljøgrupper. Afdelingerne er i fuld gang med
at planlægge den på alle måder bedste fusion.
Det forventes desuden, at et antal medarbejdere fra Medicinsk Akut regi vil overflyttes fra RoskildeKøge sygehuse til Holbæk sygehuse.
På Roskilde og Køge Syghuse arbejdes lokalt med arbejdsmiljømål i årsaftalerne for 2016.
Formulering af de lokale arbejdsmiljømål afspejler dialoger på afdelingerenes årlige
arbejdsmiljømøder. Målene omhandler bl.a.:
 Social Kapital
 Forbedring af det tværfaglige samarbejde i forhold til kerneopgaven
 Sygefravær
 Prioriteringstrekant
 E-learning af NASA arbejdsskademodul.
Arbejdsmiljøpuljemidler
Der er sendt 9 ansøgninger til Arbejdsmiljøpulje for 2016. Ansøgningerne fordeler sig med 6
ansøgninger fra Roskilde sygehus og 3 ansøgninger fra Køge sygehus.
8 ansøgninger har Social Kapital som indsatsområde, hvor afdelingernes tilgang til emnet er fra
forskellige vinkler; opbygning af social kapital; som omstillingsprojekt; fokus, styrkelse og forbedring
af social kapital og arbejdsmiljøet i afdelingerne; kommunikation; som stressforebyggelse og mental
robusthed.
1 ansøgning har Indsatsområde, ”Planlægning af arbejdspladser”, herunder forbedring af
arbejdsmiljøet i forbindelse med ESD-dokumentation.
Den samlede ansøgningssum er kr. 710.727.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder kommende år:
Der er ikke udmeldt indsatsområder for Region Sjælland på arbejdsmiljøområdet.
Indtil videre er arbejdsmiljøindsatserne:
 Udsendelse af APV til alle medarbejdere for fysisk og psykisk arbejdsmiljø med efterfølgende
behandlling i afdelingerne
 Fortsat Kompetenceudvikling af forflytningskonsulenter og forflytningsvejledere
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Projekt Tillid og Samarbejde
Supplerende arbejdsmiljøuddannelses tilbud
Der skal i 2016 indføres ny registreringspraksis af arbejdsulykker

Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år:
I stikord:
Indsatser på arbejdsmiljøområdet for de fusionerende afdelinger samt for Medicinsk afdeling, som
skal deles.
Cafemøder/arbejdsmiljø på begge matrikler
Implementering af NASA arbejdsskade
Voldsforebyggelse
Introduktion og vedligehold af færdigheder for medarbejderne
Forflytning
Registrering af arbejdsulykker i vagtplan
Input til kompetenceudviklingsplan det kommende år:




Den regionale årlige arbejdsmiljøkonference samt temaer i supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Kompetencer til at styrke den sociale koapital
For vedligehold af arbejdsmiljøgruppernes kompetencer afholdes også i 2016 cafemøder. Især
med fokus på SafetyNet grundet udsendelse af APV samt fokus på ny registreringspraksis af
arbejdsulykker.

Input fra jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse til det næste MED-niveau:
Roskilde–Køge sygehuse ønsker opmærksomhed og handling vedr. årsagskategorisering i NASA
arbejdsskade. Sygehusene og Region Sjælland bør kunne se årsagskategorier i arbejdsulykkerne,
således at der kan ske en forebyggende (og gerne ens) indsats m.h.p. mindskning af nedslidning af
personalet samt nedsættelse af antallet af arbejdsulykker.
For det kommende år bør der tages stilling til, hvorledes arbejdsmiljø og viden om forflytninger
planlægges og tilgås afdelingerne.
Der bør arbejdes regionalt med forflytningsvejlederorganisationen, især bør der være fokus på
grunduddannelse, temadage og tiltag. Et tiltag kunne være en generel introduktion af nye
medarbejdere på sygehusene.
MED-udvalget for Roskilde og Køge sygehuse anbefaler desuden, at der arbejdes regionalt med
indholdet i APV-spørgeskemaer på det psykiske område.
 At spørgsmålene relateres yderligere til problematikker på sygehusene
 At benchmarking giver sammenlignelighed med øvrige regioners psykiske arbejdsmiljø på
sygehuse frem for med alle brancher.

1
6

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 MED Holbæk Sygehus
Tendenser fra tal det seneste år:
Sygefravær:
Sygefraværet opgjort fra november 2014 – oktober 2015 er på 4,32 %.
Videncenter for Arbejdsmiljø fremfører, at arbejdsmiljø i bred forstand kan forklare omkring en
tredjedel af alt sygefravær.
Arbejdsulykker:
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Der er tale om en glædelig udvikling i antallet af arbejdsulykker for såvel arbejdsulykker "med fravær"
som arbejdsulykker "uden fravær". I perioden 1.11.2014-31.10.2015 er der sket et større fald i
registreringer sammenlignet med perioden 1.11.2013 -31.10.2014. 2015 tallene skal tages med
forbehold, da alle arbejdsulykker i 2015 sandsynligvis ikke er fremsendt til sikkerhedsleder til
anmeldelse endnu. I antallet af arbejdsulykker uden fravær er der sket et større fald i "uheld med
udsættelse for smitterisiko" og "fysisk og psykisk vold". Der er en mindre stigning i "uheld fysisk". I
arbejdsulykker med fravær er der sket et større fald i "personforflytninger og personhåndteringer"
samt generelt i alle kategorierne.
Påbud:
I uge 17 var der risikobaseret tilsyn på Holbæk Sygehus. Arbejdstilsynet valgte denne gang at besøge
Driftsafdelingen og Gynækologisk Afdeling.
Reaktioner fra Arbejdstilsynet:
Driftsafdelingen: Teknisk afsnit
Strakspåbud: Trykflasker skal sikres mod at vælte.
Påbud vedrørende manglende nødstop på søjleboremaskine på træværkstedet.
Gynækologisk Afdelingen:
Svangerambulatoriet:Påbud med frist vedrørende varme/træk problematik stue 5 og 6
Undersøgelsespåbud vedrørende indeklima - varme i sekretariatet. Fertilitetsklinikken:
Undersøgelsespåbud vedrørende dårlig lugt på lægekontorer.
Undersøgelsespåbud vedrørende varme og træk i sekretariatet.
Påbud vedrørende træk fra vinduer i ægudtagningsrummet.
Ovenstående påbud er efterlevet, og der er meldt tilbage til Arbejdstilsynet primo oktober 2015.
Fremdrift i APV handlingsplaner det seneste år:
Der har generelt været arbejdet godt med de resterende APV 2014 og løbende APV handleplaner i
afdelingerne. Flere handlingsplaner er sat på stand by grundet den økonomiske situation.
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Indeklimaundersøgelser i bygning 41, 42, 43 og 44 udestår - afventer underskrift af driftsledelsen før
iværksættelse. Ventilationsrapporten fra Kalundborg Sundheds- og Akuthus er via Driftchefen sendt
til de byggensvarlige i regionsforvaltningen til videre foranstaltning.
Lokale arbejdsmiljøindsatser det seneste år:
I 2015 er der arbejdet med arbejdsmiljømål 2015 via driftsaftalerne 2015. Arbejdsmiljø følges op på
såvel dialogmøder med Sygehusledelsen, som på arbejdsmiljømøder med sikkerhedsleder. Årligt
arbejdsmiljømøde med sikkerhedsleder har været afholdt med alle afdelinger på nær
Arbejdsmedicinsk Afdeling. I januar blev der afholdt fællesintroduktion for nye medlemmer af
arbejdsmiljøgrupper efterfølgende har der været givet ad-hoc introduktion til nye medlemmer af
arbejdsmiljøorganisationen ved sikkerhedsleder og arbejdsmiljørepræsent i MED Holbæk Sygehus.
Der har været afholdt undervisning for arbejdsmiljøgrupper i årsagsanalyse af arbejdsulykker i april
2015 ved ekstern konsulent. Der er afholdt kemiworkshops for arbejdsmiljøgrupper i februar, juni og
november 2015 ved kemisk fagkonsulent og sikkerhedsleder. Ligeledes har der været afholdt RISAVA
kursus for arbejdsmiljøgrupperne i marts 2015 ved Alectia og sikkerhedsleder. Staben er blevet
arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001:2008 i august 2015.
Anæstesiologisk Afdeling på Holbæk Sygehus og Præhospitalt Center fik Region Sjællands
Arbejdsmiljøpris 2015 for deres samarbejde, udvikling og implementering af specialambulancen til
transport af bariatriske patienter og kuvøser.
Forflytning:
På baggrund af forflytningsulykker med studerende og elever i 2014 har der i 2015 været givet samlet
introduktion til forflytning for studerende og elever på Holbæk Sygehus ved
forflytningskonsulenten.Forflytningskonsulentrollen har siden 1. oktober 2015 været vakant. Den
afdelings specifikke introduktion og instruktion sker fortsat ved egne forflytningsvejledere.Der har
været afholdt 4 netværksmøder for forflytningsvejledere på Holbæk Sygehus. Der har været udbudt 2
regionale temadage omhandlende "Forflytningskundskab" samt "Bariatri" med fin repræsentation fra
Holbæk Sygehus. Der har været udbudt regional grunduddannelse for forflytningsvejledere –
uddannelsen varetages af de somatiske sygehuses forflytningskonsulenter.
Gravid og Job:
Tilbud om deltagelse i temadag forflytning og job i Næstved for forflytningsvejledere ved Guldmann
blev udbudt i juni 2015. På Holbæk Sygehus er der afholdt ”Yoga for gravide” i august 2015 som en
del af det regionale projekt "Gravid og Job.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder seneste år:
Holbæk Sygehus havde fin deltagelse på Region Sjællands arbejdsmiljøkonference i september 2015 i
Næstved. Supplerende arbejdsmiljøuddannelses tilbud fra Region Sjælland bliver taget vel imod af
arbejdsmiljøgrupperne på Holbæk Sygehus.
Tilbudene fra projekterne ”Mening og Sundhed” samt ”Samarbejde og Tillid” bliver flittigt brugt af
afdelingerne på Holbæk Sygehus.
Flere afdelinger på Holbæk Sygehus har arbejdet med lokale indsatser vedrørende social kapital i
2015 ved henholdsvis at have fået arbejdsmiljøpuljemidler fra Region Sjælland eller de udbudte
pakker omhandlende social kapital fra projekt ”Tillid og Samarbejde” i Region Sjælland.
Medicinsk Afdeling har arbejdet med planlægning og indretning af det nye Fælles Medicinske
Ambulatorium i Akaciegården med konsulenthjælp fra Alectia.
Holbæk Sygehus har fået udarbejdet arbejdsmiljøvejledningen "Den gode og innovative
skrankearbejdsplads" til brug for arbejdsmiljøgrupperne ved fremtidig planlægning og indretning af
nye skranker/receptioner.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år:
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Arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen i Region Sjælland er samlet i en enstrenget MEDorganisation. Der er afholdt 6 møder i MED Holbæk Sygehus i 2015, hvor arbejdsmiljø har været et
fast punkt på dagsordenen.
Udvalg vedrørende arbejdsmiljø under MED Holbæk Sygehus i 2015:
Arbejdsmiljøudvalget (mødes ca. 2-3 uger før hvert MED Holbæk Sygehus)Særlige ordninger
vedrørende arbejdsmiljø:
1. Kemikaliesamarbejde lokalt og landsdækkende
2. Forflytningsvejlederordning
Sikkerhedsleder på Holbæk Sygehus har itv. udsendt 4 Nyhedsbreve i 2015 til
arbejdsmiljøorganisationen. Som nyt er der udsendt et ”Forflytning Nyhedsbrev” til alle
forflytningsvejledere i sensommeren 2015.

Løsning – Kort sigt
Lokale arbejdsmiljøindsatser og tiltag kommende år:
Der arbejdes lokalt med arbejdsmiljømål i driftsaftalerne 2016.
Der er planlagt APV workshops i marts 2016. Kemiworkshops vil blive udbudt 2 -4 gange i 2016.
Forberedelse af OHSAS 18001 bliver til en ISO- standard. Implementering af nyt anmeldersystem til
arbejdsskader ved e-læring, skriftlige vejledninger og informationsmøder.Brug af " de nye pakker"
fra Tillid og Samarbejde.Lokal workshop for arbejdsmiljøgrupper ved Alectia omhandlende ” at
arbejde med indeklima” i foråret 2016 – ses bl.a. som supplement til indeklimaundersøgelsen i
bygningerne 41, 42, 43 og 44 og arbejdsmiljøgruppernes arbejde med APV i 2016.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder kommende år:
Via driftsaftalerne for 2016 arbejdes der med arbejdsmiljømål omhandlende de regionale
indsatsområder.
Lokalt er der søgt om arbejdsmiljøpuljemidler 2016 til 2 udviklingsprojekter omhandlende:
1. Medicinsk Afdeling ”Teoretisk formidling og konfliktstyring i Medicinsk Afdeling”
2. Arbejdsmiljøcertificerede afdelinger (Klinisk Biokemisk Afdeling, Staben og Radiologisk Afdeling)
” Risikovurdering af social kapital og psykisk arbejdsmiljø ved forandringer”
Regionale arbejdsmiljøindsatser og tiltag det kommende år:




Fortsat Kompetenceudvikling af forflytningskonsulenter og forflytningsvejledere
Projekt Tillid og Samarbejde
Supplerende arbejdsmiljøuddannelses tilbud

Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år:
Der planlagt 6 møder i MED Holbæk Sygehus og 6 møder i arbejdsmiljøudvalget.
Input til kompetenceudviklingsplan det kommende år:
Det kommende års arbejdsmiljøarbejde giver anledning til kompetenceudvikling af
arbejdsmiljøgrupperne på følgende områder:
• SafetyNet
• Regionens nye anmeldersystem til arbejdsulykker og undersøgelse af arbejdsulykker
• Retox
• Risava
Der er til stadighed behov for uddannelseshold vedrørende den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
og forebyggelse af konflikter og vold.
Region Sjælland skal fortsat udbyde årlig arbejdsmiljøkonference for alle arbejdsmiljøgrupper i
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Region Sjælland samt øvrige supplerende uddannelsestilbud til arbejdsmiljøgrupperne vedrørende
indsatsområderne.
Input fra jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse til det næste MED-niveau:
Input fra Afdelings-MED til drøftelse på MED Holbæk Sygehus niveau:
De mange besparelser påvirker personale. Det gælder de fleste afdelinger på sygehuset og derfor
være relevant at drøfte på område -MED. Hvordan udmelder og håndtere vi disse besparelser på
Holbæk Sygehus?
Dialog på MED Holbæk Sygehus:
Besparelser meldes ud via MED-systemet, øvrige mødefora og nyhedsbrev m.m.
Besparelser: Frygt for at besparelser vil have en negativ effekt på det ellers gode arbejdsmiljø, der
er i vores afsnit i Sundhedscenter Odsherred. Den forsinkede flytning af Sikringen fra Nykøbing til
Slagelse betyder, at der i en længere periode end forventet, er flere opgaver, end der er bemandet
til.
Dialog på MED Holbæk Sygehus:
Psykiatrien er flyttet.
Ventilation i Kalundborg: Der er fortsat ikke skabt et indeklima med tilstrækkelig ventilation til at
dække behovet for den klinisk biokemiske service i huset. Sagen synes at være gået i stå, og vi har
ikke klar fornemmelse af, hvem der har ansvaret for det videre forløb.
Dialog på MED Holbæk Sygehus:
Ventilationsrapporten fra Kalundborg Sundheds- og Akuthus er via Driftchefen sendt til de
byggensvarlige i regionsforvaltningen til videre foranstaltning.
Håndtering af akutte udadreagerende Medicinske patienter i Psykiatriens fravær?
Dialog på MED Holbæk Sygehus:
Været heldige hidtil at have psykiatrien tæt på. I 2014 har der været 4 sager med bæltefikseringer.
D4 dokument 291843 omhandler psykiatrisk tilsyn Der er en proces i gang, hvor bl.a.
Akutafdelignen har været involveret og hvor sygehuset RISK Manager fungerer som tovholder og
har afgivet høringssvar til D4 dokument 234050 omhandlende tvangsbehandling af legemelig
lidelse hos psykiatriske patienter på somatiske sygehuse. Pt afventer vi denne korrespondance
samtidig med, at vi lader os inspirere af andre somatiiske sygehuse ift. til den fremadrettet
håndtering og det forventes, at der kan være behov for en lokal instruks.
På Holbæk Sygehus må vi inspirere hinanden - ud fra dette spørger vi i Børneafdelingen:
"Hvordan holder vi gejsten/gnisten ( motivationen ) i forhold til færre personaler - til de samme
opgaver" ?
” Hvordan får vi overskud og fokus til at ændre/fjerne nogle arbejdsgange og rutiner, så nye tiltag
kan implementeres" ?
Krav i arbejdet.
Patientsikkerhed/kvalitet pga. øget arbejdspres.
Fysisk og psykisk belastning af medarbejdere pga øget patientindtag, hvor opgaver og ressourcer
ikke altid stemmer overens?
Dialog på MED Holbæk Sygehus:
Håndteres via ledelse, nærvær, prioritering af opgaver, LEAN og tværgående processer og
projekter. Brug af Region Sjællands tilbud om mental robusthed og øvrige tilbud fra bl.a. Tillid og
Samarbejde.Vigtig at der fremadrettet stadig er plads til faglig udvikling, faglig sparring da det
skaber energi og arbejdsglæde.
Input fra MED Holbæk Sygehus til MED- Hovedudvalget
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(Med udgangspunkt i dialogen vedrørende inputs fra afdelings-MED)
Hvordan sikrer vi fortsat prioritering af faglig sparring, udvikling og skaber gejst og
arbejdsglæde selvom vi har travlt?

08-12-2015
Lovpligtig ejer

Torben Dencker Rasmussen

Tovholder

Lone Frigaard Pedersen

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 MED Nykøbing F. Sygehus
incl. måltal for 2016
Resumé
Ifølge Arbejdsmiljølovens § 6 skal virksomheden (juridisk enhed) afholde en årlig
arbejdsmiljødrøftelse.
Sagsfremstilling
Ifølge Arbejdsmiljølovens § 6 skal virksomheden (juridisk enhed) afholde en årlig
arbejdsmiljødrøftelse.
I Arbejdstilsynets vejledning F.3.3 - maj 2011 fremgår: "Alle virksomheder skal holde en årlig
arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og
hvor der redegøres for det seneste års arbejde i arbejdsmiljøorganisationen”.
Sikkerhedsleder Jørgen Ottesen har udarbejdet årets arbejdsmiljøredegørelse.
I henhold til Arbejdstilsynets vejledning skal der opstilles måltal for det kommende års
arbejdsmiljøindsats.
Med udgangspunkt i tidligere års skabelon er der i det efterfølgende redegjort for antallet af
arbejdsskader i 2015 samt udkast til måltal for 2016. Til sammenligning er oversigten tilføjet antallet
af arbejdsskader i 2014.
Arbejdsmiljødrøftelse på NFS – Arbejdsmiljø mål 2016
Arbejdsskader
I forbindelse med arbejdsmiljøredegørelsen for 2015 besluttede Sygehusledelsen, at der skulle
arbejdes på, at antallet af arbejdsskader skulle reduceres fra 51 i 2014 til et måltal for 2015 på under
36 arbejdsskader.
Til brug for arbejdsmiljøredegørelsen er udarbejdet en opgørelse for 2015 pr. d. 24. oktober 2015.
Opgørelsen viser, at der i året første 1o måneder har været 104 arbejdsskader, imod 51 arbejdsskader i
2014 (11 måneder).
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Det overordnede måltal for 2015 er således ikke opfyldt.
Nykøbing F. Sygehus’ arbejdsskadestatistik er kategoriset svarende til tidligere år. Nedenfor ses de
kategoriserede tal og efterfølgende bemærkninger til de enkelte kategorier:
Antal arbejdsskader 2014/15 (inkl. måltal for 2015) samt forslag til måltal for 2016
Kategori
Anmeldte
Måltal
Anmeldte
Måltal
arbejdsskader
2015
arbejdsskader
2016
2014
2015
pr. 23/10
Ad 1:
10
8
28
22
Psykisk vold –
voldsomme
hændelser
Ad 2:
14
10
20
24
Forstrækning –
Ergonomi
Ad 3:
15
8
22
14
Stik
Ad 4:
6
5
7
9
Smitte – Biologi Kemi
Ad 5:
0
0
0
0
Tandskader
Ad 6:
Fald – stød
Ad 7:
Skoldning
I alt

6

5

17

15

0

0

0

0

51

36

104

84

Ad 1 Psykisk vold - voldsomme hændelser:
Antallet af oplevede rystende hændelser har i 2015 været meget stort i forhold til tidligere år. En type
af arbejdsskader, der er meget omkostningstunge.
Under kategorien psykisk vold – voldsomme hændelser registreres bl.a. hændelser med demente
patienter, patienter under indflydelse af alkohol og andre stimulanser, andre vrede og truende
patienter samt vrede og truende pårørende.
De fleste af arbejdsskaderne er i relation til påvirkede patienter. Herefter følger andre
patientkategorier, og en lille andel er pårørende.
Denne kategori af skal reduceres fremadrettet. Sygehusets arbejdsmiljøorganisation vil i 2015 og
2016 tilbyde uddannelse i håndtering af konflikter med ovenstående patientkategorier.
Uddannelsen vil foregå tematiseret, hvor der arbejdes i et TRIM (Trauma Risk Management) forløb.
Uddannelserne sker i oktober og november 2015 med et videreforløb i 2016. Til sidstnævnte forløb er
der søgt midler fra den regionale Arbejdsmiljøpulje.
Derudover vil der i 2016 blive iværksat uddannelse af krisehåndteringskollegaer, som kan være
førstehjælpere, hvis en medarbejder bliver udsat for psykisk vold m.m.
Med de nævnte indsatser forventes det, at arbejdsmiljømålet kan nedbringes, og samtidig minimere
følgeskaderne og hermed sygedage.
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Ad 2 Forstrækning – Ergonomi
Også her er antallet af registrerede arbejdsskader stort. Kategorien dækker over personforflytninger,
personhåndtering og ergonomi.
Hovedparten af registreringerne er skader i forbindelse med direkte forflytning.
Tendenser i afdelingerne er, at der er stor fokus på forflytninger og undervisning i forflytning, men
der skal mere ledelsesfokus på vejledernes deltagelse i de fire årlige uddannelseseftermiddage. Hidtil
har det kun været halvdelen af vejlederne, som har deltaget på disse dage. Det har ikke ændret sig i
2015.
Hvis holdningsændringen skal lykkes, må ledelserne se disse vejlederes indsats som en investering og
ikke som en byrde, når der bruges tid på opgaven.
Meget få afdelinger arbejder med analyse af skaderne med henblik på læring/forebyg-gelse for at
undgå gentagende hændelser, ligesom meget få afsnit inddrager forflytningsvejlederne i direkte
analyse og direkte forebyggelse af forflytningsulykker.
Ved indførelse af ændret arbejdsskaderegistrering vil en skade ikke blive godkendt til fremsendelse til
Arbejdsskadestyrelsen, uden der er lavet en ulykkesanalyse af ulykken og med ledelsens medvirken.
Anæstesiafdelingen har ved hjælp af puljemidler arbejdet med den ergonomiske del af arbejdsmiljøet,
hvor afdelingen har kortlagt hele operations- og anæstesiområdet. Det for at finde områder, hvor der
er risiko for at få skader. Arbejdet er ved at blive implementeret med undervisning af den enkelte
medarbejder. Medarbejderne vil få bevis på, at de er i stand til at risikovurdere forflytninger.
Projektet har haft en langsom opstart, men der er nu lagt en plan for, hvornår og hvordan
implementeringen skal ske i Anæstesiafdelingen.
Det skal overvejes, om projektet/indsatsen kan udvides til at omhandle hele sygehuset. Udvidelse og
implementering vil kræve en ekstra indsats, og en plan for hvordan det kan gøres.
Projektet forventes at kunne ses på næste års ulykkestal i en positiv retning.
Ad 3 Stik
I 2015 er det ikke sket det forventede fald i antallet af stikskader.
I 2014 er der igangsat ”Projekt E-læring i sikker håndtering af sprøjter og kanyler”, som alle der
omgås skarpe og spidse genstande skal gennemgå.
Via D4 retningslinje nr. 472240 kan man få adgang til E-læringsprogrammet håndtering af
sprøjter og kanyler. E-læringsprogrammet skal gennemgøs mindst en gang hvert andet år. Nyansatte,
der har ansættelse på en afdeling, hvor der i arbejdet bruges sprøjter kanyle og andre skarpe og
spidse genstande, skal straks ved ansættelsen gennemgå E-læringsprogrammet.
Afdelingsledelser/arbejdsmiljøgrupper skal have stort fokus på oplæring og instruktion i håndtering
af skarpe og spidse genstande. Med øget fokus må det forventes at antallet af stikskader falder.
Ad 4 Smitte – Biologi - Kemi
Der er ikke sket det forvende fald af arbejdsskader inden for området.
Når der i dagligdagen håndteres kemikalier og biologiske produkter, så har arbejdsmiljøgrupperne en
betydelig arbejdsmiljøopgave. Det er beskrevet præcist og detaljeret i lovgivningen.
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Lovgivningen sætter krav til opbevaring, håndtering, transport af kemikalier/biologiske produkter, så
vi kan sikre, at vores medarbejdere ikke kommer til skade.
Dette kan ledelserne/arbejdsmiljøgrupperne få hjælp til i kemikaliedatabasen RETOX.
Retox er en kemidatabase, som indeholder de tekniske data på kemikalier bl.a.,




Hvordan affald håndteres
Hvad gør man, hvis man får stoffet i øjnene
Hvad gør man, hvis der spild af kemikalie?

Arbejdsmiljøgruppens opgave er at tilføre alle APB'er afdelingens/afsnittets lokale oplysninger,




Hvilke handsker anvender vi
Når vi arbejder med stoffet, hvad gør så
Hvor kan jeg finde oplysningerne?

Det forventes at alle ledere og arbejdsmiljøgrupper har styr på denne del i 2016. Derfor et mindre fald
i måltal i forhold til registrerede skader. Det er et ledelsesansvar at have styr på
ArbejdsPladsBrugsanvisningerne i egen afdeling. Det er ligeledes et ledelses ansvar, at personalet får
den rette instruktion i omgangen med biologiske og kemiske stoffer.
Ad 5 Tandskader
Ingen tandskader i 2015 og heller ingen forventning om tandskader i 2016.
Ad 6 Fald og stød
Også her er antallet af registrerede arbejdsskader stort.
Faldulykker på en arbejdsplads er et meget stort problem. Det kan være fald fra noget og over noget.
En indsats er altid nyttig, men de ulykker, som virker nemme at gøre noget ved, kan ofte være
komplicerede at forebygge.
Derfor vil Arbejdsmiljøorganisationen opfordre til at have fokus på området, da ulykkesantallet har
været stigende i 2015.
Der er planlagt en store oprydningsdag i samarbejde med Koncern Service og hygiejnesygeplejersken
i efteråret 2015. Oprydningen skal gerne medvirke til at mindske antallet af fald og stød.
Øvrige indsatser kan være ret simple, som f.eks.





Belysning der svarer til arbejdsopgaven
Oprydning i færdselsarealer
Ændrede arbejdsgange
Italesættelse for at få belyst hvor der er risici.

Sygehuset har udfordringer i udeområderne, hvor vejrlig, blade og andet har udgjort en risiko for at
falde. Udfordringen drøftes med Koncern Service.
Der skønnes et mindre fald i måltallet for 2016.
Ad 7 Skoldning
Ingen skoldningsskader i 2015 og heller ingen forventning om skader i 2016.
Konklusion på arbejdsskader
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Arbejdsskaderne på sygehuset er steget kraftigt i 2015, og der er ingen direkte indikatorer, der kan
siges at have påvirket det høje antal skader. Med de beskrevne indsatser forventes det, at næste års
antal af skader vil falde ca. 20%. Dog skal det bemærkes, at sygehuset har fået overført en del
medarbejdere fra Koncern Service, som måske, og på grund af deres arbejdsopgaver, vil øge antallet
af indberettede skader.
Øvrige arbejdsmiljøområder
Arbejdsmiljøuddannelse
Efter valget i 2014 med ikrafttrædelse 1. januar 2015 var der mange ledere, som skulle uddannes til
opgaverne i arbejdsmiljøorganisationen. Det gav et ekstra pres på uddannelsesbehovet. Alle
Arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal have gennemført den lovpligtige uddannelse
senest tre måneder efter, at de er udpeget eller valgt.
Arbejdsmiljømålet for 2015 var, at alle arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter skulle have
bevis for at have deltaget i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Målet er nået, næsten alle er uddannet i 2015.
APV- SafetyNet spørgeskemaundersøgelse 2016
I 2014 var der en undersøgelse af det fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
NFS havde desværre en svarprocent som var meget lav – 44 % for både den fysiske og psykiske
undersøgelse.
Når der sidst i januar måned 2016 skal laves undersøgelser på arbejdsmiljøet (APV), er det vigtigt at
ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter gør en ekstra indsats for at få medarbejderne til at
svare. Svarene fra Arbejdsmiljøundersøgelsen (APV) er en vigtig del af det arbejde der skal foregå i
arbejdsmiljøorganisationen de næste to år. Nykøbing F. Sygehus ønsker en undersøgelse med en
svarprocent noget højere end i 2014.
Ombygning, etablering og ny indkøb
Ved nybyggeri, ombygning og renoveringsopgaver er det alt afgørende, at arbejdsmiljøet bliver en
integreret del af processen lige fra der tages initiativ til byggeriet/renoverin-gen, og til byggeriet står
færdigt og tages i brug.
Målet er, at der skal være en arbejdsmiljørepræsentant repræsenteret i diverse arbejdsgrupper ved:






Om - og nybyggeri
Væsentlige indkøb
Ny teknologi
Indretning af arbejdspladser
Omlægninger/ændringer af arbejdsgange.

Arbejdsmiljøgrupperne skal ved de to årlige arbejdsmiljøgennemgange forholde sig til, om
arbejdsmiljørepræsentanter har været repræsenteret i grupper vedrørende ovenstående.
Arbejdsmiljøgrupperne har deltaget aktivt i MANA projektet, og har haft en god indflydelse.
Arbejdsmiljøgrupperne har deltaget i de første fire faser – ideoplæg – programoplæg – projektforslag
– og projektering, de sidste tre faser som er udbud og kontrakter - udførelse og ibrugtagning, har
Arbejdsmiljøgrupperne næsten ingen indflydelse på.
Der er fortsat en udfordring ved indkøb, ny teknologi, indretning af arbejdspladser og omlægning og
ændringer af arbejdsgange.
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Arbejdsmiljømålet er, at det fremadrettet skal sikres, at arbejdsmiljørepræsentanter repræsenteres i
brugergrupper omkring nybygninger, renovering, etablering, ny indkøb og ændring af arbejdsgange.
Sygefravær på NFS
Sygefraværet bliver løbende målt på afdelingsniveau. Tallene ser således ud:

Kategori
Sygefravær

Sygefravær og måltal
Sygefravær
Måltal
Sygefravær
2014
2015
2015
pr. 23/10
4,39
4,00
4,44

Måltal
2016
5,00

Som det ses, har der været en stigning i sygehusets sygefraværsprocent fra 2014 til 2015.
Sygefraværet på Nykøbing F. Sygehus i 2015 var i 1. kvartal 4,28 %, 2. kvartal 4,28 % og 3. kvartal
4,17 %. Samlet for de første 3 kvartaler af 2015 er sygdomsprocenten 4,44 %
Måltallet for sygefraværet i 2015 er ikke nået, der ses en lille stigning.
Der har været et ønske om at specificere sygefraværet på korttidssygdom, langtidssygdom, og
tilskadekomst i tjenesten.
Kortsygdom defineres op til 14 kalender dage, langtidssygdom over 14 kalender dage.
Korttidssygdom under 14 dage
9.259 dage
Ca. 35 stillinger

Langtidssygdom over 14 dage
7.892 dage
Ca. 30 stillinger

Registreret fravær i forbindelse med arbejdes skade (reg.TT) = 0.02%. Gennemsnittet for hele
regionen var på 0.08 % i 2014.
MED-hovedudvalget har igangsat projekt ”Mening og Sundhed”. Det skal være med til at inspirere
ledere og medarbejderne på sygehusene til at skabe et engageret nærvær på
arbejdspladsen. Projektet sætter bredt ind med fokus på at forebygge det sygefravær, som hænger
sammen med forhold på arbejdspladsen og med at håndtere det på en konstruktiv måde. Det er
tydeligt, at der er en sammenhæng mellem trivsel og sygefravær.
Alle afdelinger har arbejdet intensivt med nedsættelse af sygefravær.
Arbejdet forsøges struktureret via
 Synlige arbejdsmiljøgrupper
 Gennemskuelige hverdage
 Minimering af vagtbelastninger (aften - nat med uret og højest to nattevagter i træk)
 Overholdelse af arbejdstidsregler (højest otte timers vagter)
 Kommunikation (møder, nyhedsbreve, vejledninger o.s.v.)
 Arbejdets organisering
 Arbejdsstedets indretning
 Tekniske hjælpemidler.
Som nye til tag fra mening og sundhed for at nedbringe sygefravær, kan nævnes:
Gravide og job
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Fravær på baggrund af graviditet berører alle medarbejdere. Derfor er det også i fællesskab man
finder gode løsninger, der kan forhindre belastende arbejdsforhold for den gravide. Der har været
afholdt undervisning for de gravide i yoga (et regionalt tiltag) her på sygehuset, men deltagelsen var
desværre ikke stor.
TTA. Tilbage til arbejde
Her kan man få ny viden og inspiration til at håndtere sygefravær, samtidig med få forståelse af
trioens betydning i samarbejdet om at få den syge tilbage i arbejde. Dette kan være med til at skabe
mere sammenhæng, effektiv og tryg håndtering af sygefravær på sygehuset.
Langtidsfriske arbejdspladser
Begrebet "Langtidsfrisk" bruges i Skandinavien som et tankesæt og en tilgang til arbejdsmiljøarbejdet
som bygger på fremmende tilgang.
De langtidsfriske peger særligt på 4 faktorer, når de bliver spurgt om, hvorfor de er tilfredse med
deres arbejde
1.
2.
3.
4.

Arbejdet er meningsfuldt
Har gode kolleger
Har indflydelse på, hvordan arbejdet udføres
Kan levere god kvalitet.

Konklusion
Sygefraværet har haft en lille stigning men stabilt 2015. Forventningen til 2016 er et stigende
sygefravær.
Afgørelser fra Arbejdstilsynet
Nykøbing F. Sygehus blev varslet et tilpasset tilsyn midt på sommeren 2014. Som en følge af det
første besøg varslede Arbejdstilsynet en grundigere gennemgang af sygehuset i januar måned 2015.
Gennemgangen skete i Akutafdelingen.
Arbejdsmiljøet på Akutafdelingen blev gennemgået af to tilsynsførende fra Arbejdstilsynet over tre
planlagte dage. Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere var med alle tre dage for at give de
tilsynsførende et retvisende billede af afdelingen.
Da de tre dage var gået, stod det klart at der ville blive afgivet tre påbud og en vejledning.
Besøget betød, at sygehuset fik følgende 3 påbud:



At undgå træk og kulde i kommandocentralen på Akut 1
At undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser ved skærmarbejde på
sygeplejerskekontoret på Akut 2
At sikre eftersyn og vedligeholdelse af Ergotron StyleView elektronisk patientjournalvogn.



Ad ”At undgå træk og kulde i kommandocentralen på Akut 1”
Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdsrummet med kommandocentralen i Akut 1 er forsvarligt
isoleret mod udefrakommende kulde og at temperaturforholdene i arbejdsrummet er uden generende
temperaturforskelle og træk.
Til løsning af AT-påbuddet gennemføres følgende:
1. Der sker en regulering af temperaturen i vindfanget ved ambulancegaragen, så der ikke er
temperaturforskel mellem vindfanget og indendørs.
2. Der ændres på den automatiske døråbner til ambulancegaragen, så den skal åbnes manuelt.
3. Opbygning af nyt og større vindfang ved indgang til venteværelse.
AT påbuddet er efterkommet.
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Ad ”At undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser ved skærmarbejde på
sygeplejerskekontoret på Akut 2”
Det er indkøbt nye højdeindstillelige borde for de i rapporten nævnte områder. Bordene er opstillet
og taget i brug.
AT påbud er efterkommet
Ad ”At sikre eftersyn og vedligeholdelse af Ergotron StyleView elektronisk
patientjournalvogn”
Akutafdelingen har foranlediget, at der nu laves eftersyn og justering af vognene. Endvidere er det
aftalt med sygehusets Tekniske afdeling, at vognene bliver efterset og justeret mindst en gang hvert 2.
år.
AT-påbuddet er således efterkommet.
Ad” Vejledning om anvendelse af lift ved personforflytning.
Under besøget på Akutafsnit 2 blev anvendelse af mobil- og loftslifte til
patientforflytning drøftet, da det blev oplyst, at medarbejderne, når en patient falder:
1. først forsøger manuelt at få patienten op fra gulvet med hjælp fra fire personer
2. tilkalder portørerne, hvis afdelingens medarbejdere ikke kan klare det selv (portørerne
udfører også opgaven manuelt)
3. Henter en mobillift, som de synes er placeret for langt væk og måske slet ikke er ladet op.
Arbejdsmiljømålet er, at sygehuset har et så godt arbejdsmiljø, at der ikke kommer afgørelser/påbud
fra Arbejdstilsynet.
Fremdrift i APV handlingsplaner det seneste år
I 2015 har afdelingerne fulgt den proces, der er tilrettelagt for området. Arbejdsmiljøgrupperne har
arbejdet, så deadlines m.v. stort set er overholdt.

Regionale arbejdsmiljøindsatsområder
Forflytningsorganisationen
Det er ledelsernes ansvar at forebygge arbejdsskader og nedslidning relateret til forflytninger.
Forflytning af patienter på sygehusene er en betydelig arbejdsmiljøopgave. Det er hensigtsmæssigt at
uddanne og anvende ressourcepersoner til denne opgave.
For at støtte ledelserne i dette arbejde, og for at arbejde aktivt for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på
forflytningsområdet, er der oprettet en forflytningsorganisation.
På Nykøbing F. Sygehus er forflytningskonsulent (Ditte Fisker) på barsel. Opgaven varetages i
perioden af forflytningskonsulent Kirsten Jeppesen.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder kommende år
 Tilbud om kurser i kompetenceudvikling vedrørende konflikthåndtering, trusler og vold skal
være et fortsat tilbud til medarbejderne
 Der vil blive iværksat kurser i uddannelse af krise førstehjælpere (TRIM).
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år
 Forflytningsvejleder organisationen skal fastholdes og udvikles.
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I 2016 fortsættes den gode strukturering af arbejdsmiljøarbejdet, som tilpasses til struktur og
arbejdsform i den nye MED-organisation.

Input til kompetenceudvikling
Det skal sikres, at alle arbejdsmiljørepræsentanter har grunduddannelsen, og at der er planlagt
arrangementer, der tilgodeser Arbejdsmiljølovens krav om efteruddannelses tilbud.
Alle medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne har derefter ret til 1½ dags supplerende uddannelse om
året.
Supplerende uddannelsestilbud:
Endags uddannelser med forskelligt indhold. Endags uddannelserne tilbydes fælles i regionen på
tværs af virksomhedsområder:





Bliv klædt på til at deltage i ny- og ombygningsprojekter
Arbejdspladsens sociale kapital og trioen
Hjælp til indretning af skærmarbejdspladser
Årlig arbejdsmiljøkonference

De supplerende uddannelsestilbud er uden deltagerbetaling og kan/bør benyttes af alle
arbejdsmiljøgrupper.
Der er et stort ønske om, at arbejdsmiljørepræsentanter, i særdeleshed nyvalgte, får mulighed for
vidensdeling omkring praktisk arbejdsmiljøarbejde. Eventuelt via fyraftensmøde for
arbejdsmiljørepræsentanter.
Møder
Der har været afholdt to eftermiddagsmøder, det ene hvor arbejdsmiljø repræsentanterne og
sikkerhedsleder var samlet, og et hvor arbejdsmiljøgrupperne var samlet til et tema om
voksenmobning nej tak.
Kvalificering af Arbejdsmiljøredegørelsen
Der er afholdt møder den 15. oktober 2015 med arbejdsmiljøleder Susanne Gordner Husted,
arbejdsmiljørepræsentanterne Susanne M. Bay Poulsen og Hanne Alstrup fra område MED – NFS,
for at kvalificere og drøfte indholdet af Arbejdsmiljøredegørelsen. Arbejdsmiljørepræsentant Gyda
Calundann deltog ikke, men havde fremsendt sine bemærkninger inden mødet.
Forslag og ændringer er indarbejdet i Arbejdsmiljøredegørelsen.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 MED MED-Psykiatri

Tendenser fra tal i det seneste år samt forbedringsforslag til 2016:
Sygefravær:
I perioden januar-oktober 2015 ligger sygefraværet Psykiatrien på 5,9%. I samme periode i 2013 og 2014
var sygefraværsprocenten på henholdsvis 5,4% og 5,5%. Sygefraværet er således steget i 2015 i forhold til
3
0

de to foregående år. Siden 2010 har sygefraværet for hele året bevæget sig mellem 5,6% og 6,2%.
MED-Psykiatri har drøftet forhold i arbejdet, der kan være med til at påvirke sygefraværet. Bl.a. nævnes
stort arbejdspres som belastning samt strukturændringer. På den baggrund er der kommet følgende forslag
til, hvad der kan arbejdes med i 2016 for at nedbringe sygefraværet:
Forudsigelighed i arbejdet, altså at man er velinformeret om det, der sker på ens arbejdsplads, både på
kort og lang sigt samt på forskellige niveauer. Det er selvfølgelig en balancegang mellem for meget og for
lidt information, men forudsigelighed er med til at give tryghed i arbejdet
Meningsfuldhed i arbejdet handler om, at man skal kunne se et formål med det man laver. For at opnå
mening i arbejdet, er det afgørende at medarbejderne inddrages og har indflydelse på eget arbejde. Fordi
medinddragelse og medindflydelse er med til, at man som medarbejder tager ansvar for det man laver, og
når man tager ansvar, er man også selv med til at søge for at arbejdet er meningsfuldt.
Forventningsafstemning ift. hvilke krav der stilles til indhold og udførelse af forskellige arbejdsopgaver
samt ift. rolle- og ansvarsfordeling. Det handler både om forventningsafstemning medarbejderne imellem,
men i høj grad også mellem medarbejder og leder. Forventningsafstemning er bl.a. med til at give indblik i
hvad opgaverne bidrager med i forhold til kerneopgaven, hvilket er et vigtigt led ift. at kunne anerkende
hinanden.
Anerkendelse er med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø og dermed også med til at
nedbringe sygefraværet.

Arbejdsskader:
Det samlede antal af arbejdsskader er faldet markant i 2015 ift. de foregående år – et fald på 28% ift. 2014.
Psykiatrien er, med et estimeret antal arbejdsskader på 363 for 2015, nede på det laveste antal
arbejdsskader målt i Psykiatrien siden 2007.
Ved et kig på det estimerede antal arbejdsskader fordelt på årsagskategorier, er det tydeligt, at det er
arbejdsskader som følge af fysisk og psykisk vold, der er faldet mest. Der er et faldt på 31 % ift. 2014.
37 af de 274 arbejdsskader, der har været i perioden januar-oktober 2015, har medført fravær, hvilket
svarer til 13%.
MED-Psykiatri har drøftet hvordan Psykiatrien fortsat kan arbejde med analyse og forebyggelse af
arbejdsskader i 2016, og det er der kommet følgende forslag ud af:
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Analyse af arbejdsskaderne kan drøftes på LMU, både for at dele den viden, der er opnået i det enkelte
afsnit, med de andre afsnit i afdelingen, men også for evt. at få andres input ift. hvad man ellers kunne gøre
forebyggende. En måde at holde fast i de erfaringer, der er kommet efter analyse af arbejdsskader, er ved at
udarbejde handleplaner i SafetyNet.
Fagligheden som forebyggende faktor er afgørende i Psykiatrien, hvorfor der også kommer forslag om
videreuddannelse af personale, herunder særligt udbredelse af Brøset og SOAS som faglige forebyggende
værktøjer.
Der er store forventninger til det kommende arbejde med det nye relations- og deeskaleringskoncept, ift.
at se en positiv afsmittende effekten på antallet af arbejdsskader.

Arbejdstilsynet:
Der er 17 p-numre, der har haft besøg af Arbejdstilsynet i 2015. Besøgene har affødt 14 grønne smiley’er, 3
vejledninger og 3 påbud, hvoraf de to af påbuddene handler om stor arbejdsmængde og tidspres og det
tredje påbud om voldsrisiko.
MED-Psykiatri har drøftet hvordan vi internt i Psykiatrien kan bruge hinandens erfaringer efter besøg fra
Arbejdstilsynet. Bl.a. er påbuddet om voldsrisiko givet i en ambulant enhed, og der er på den baggrund
udarbejdet en ny retningslinje om voldsrisikovurdering ved ambulant kontakt med patienter over 15 år,
som også indebære anvendelse af det tjekskema for voldsrisikovurdering, der blev udarbejdet til de
udkørende medarbejdere på baggrund af et andet påbud i 2014. Påbuddet i den ambulante enhed er
således blevet til gavn for alle de andre ambulante enheder i Psykiatrien.
Af drøftelsen kom også en konstatering af, og en opfordring til, at de grønne smiley’er har en positiv
afsmittende effekt, som bør udnyttes.

Fremdrift i APV handleplaner det seneste år samt forbedringsforslag til 2016:
APV handleplaner bliver løbende fremlagt på personalemøder lokalt i de enkelte afsnit.
Med-Psykiatri har drøftet arbejdet med APV handleplanerne, og kommer med følgende forslag til
forbedringer:
Handleplanerne skal fortsat drøftes lokalt på afsnitsniveau. Man kan supplere APV kortlægningen med
fokusgruppeinterviews, hvor arbejdsmiljøgruppen interviewer nogle udvalgte medarbejdere.
Arbejdsmiljøgruppen får på den måde hjælp til at komme mere i dybden med, hvad der ligger i den
pågældende arbejdsmiljøudfordring, og der er således mulighed for at afkorte vejen fra problembeskrivelse
til løsning. I dialogen er der mulighed for at komme hele vejen rundt om udfordringen, så det efterfølgende
arbejdsmiljøarbejde holdes i den rette kontekst og ikke hives ud af en sammenhæng.
Samtidig er der også forslag om, at handleplanerne kan drøftes mere generelt på LMU-niveau for at få flere
øjne på sagen, og for at sikre erfaringsudveksling i arbejdsmiljøspørgsmål på tværs af afdelingens afsnit.
For at sikre, at APV arbejdet bliver ved med at være en kontinuerlig proces hele året, forslår MED-Psykiatri,
at APV handleplanerne løbende tages op til revision på personalemøder og LMU møder, gerne som fast
punkt på dagsordenen.
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Lokale og regionale arbejdsmiljøindsatser det seneste år samt indsatsområder for 2016:
Psykiatrien Vest har fokuseret på flytningen til det nye psykiatrisygehus i Slagelse, og har i den forbindelse
været ramt af en del udskiftning i personalet. Der har derfor ikke været igangsat så mange nye initiativer
det seneste år. Psykiatrien Øst har lavet forbedringer på det fysiske arbejdsmiljø ved udskiftning til nye
vinduer.
MED-Psykiatri har drøftet, hvilke indsatsområder, det giver mening at arbejde med i 2016, og er kommet
frem til følgende:
Alle ser frem til at arbejde med det nye relations- og deeskaleringskoncept, som skal køres i stilling i løbet
af 2016, for at være klar til at blive rullet ud januar 2017. Konceptet består af et tre dages relations- og
deeskaleringskursus med fokus på at give nye medarbejderne nogle konkrete værktøjer og en forståelse for
Psykiatriens værdier, som alt sammen er med til at giver de bedste betingelser for at forebygge vold og
trusler om vold. Derudover kommer der til at være temacafeer ude i afsnittene, som er med til at give alle
medarbejderne en fælles faglig forståelse af, hvordan der lige netop i deres afsnit arbejdes med Psykiatriens
værdier, og forebyggelse og håndtering af vold og trusler, med det formål at skabe tryghed, tillid og godt
samarbejde kollegaerne imellem.
Der skal også lægges kræfter i at få det nye rygeforbud for patienterne til at fungere på en god måde. Der
skal bl.a. igangsætte et projekt med ekstern projektleder og en projektorganisation med repræsentation af
ledere, medarbejdere og brugere. Formålet med projektet er, at kompetenceudvikle medarbejderne til at
finde alternativer til rygning, f.eks. fysisk aktivering af patienterne med henblik på at motivere de indlagte
patienter til rygestop. I projektet inddrages erfaringer med, og værktøjer til, deeskalering. Projektet
igangsættes umiddelbart efter nytår.
I forhold til at ansøge Arbejdsmiljø- og Omstillingspuljen om midler forslås det, at LMU er med til at pege
på emner, der kan få puljemidler, og at staben i den pågældende afdeling hjælper de enkelt afsnit i
afdelingen med at formulere ansøgningerne.

Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år samt forbedringsforslag til 2016:
Psykiatrien SYD afholder to årlige møder for alle arbejdsmiljøgrupperne, DLA og afdelingsledelsen. Det
fungerer rigtig godt, og drøftelserne på de to møder går videre til LMU.
Afdeling for børne- og ungdomspsykiatri har et arbejdsmiljøudvalg AMU, bestående af alle
arbejdsmiljøgrupperne og DLA. De mødes 3-4 gange årligt for gensidig orientering og erfaringsudveksling
samt med det formål at lære hinanden bedre at kende, for at styrke samarbejdet på tværs af afdelingens
arbejdsmiljørepræsentanter. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse udarbejdes i B&U i et samarbejde mellem
LMU og AMU.
Afdelingen for Retspsykiatri har erfaret, at et velfungerende samarbejde mellem DLA og
arbejdsmiljøgrupperne er afgørende for et godt samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet. De har i en periode
været uden DLA og ser derfor frem til, den nye DLA starter 1. januar 2016.
MED-Psykiatri har drøftet mulighederne for at styrke samarbejdet om arbejdsmiljøet i 2016, og er kommet
frem til følgende:

3
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Der dannes et arbejdsmiljønetværk for alle DLA’erne i Psykiatrien, som skal være med til at styrke
samarbejdet på tværs af Psykiatrien. Den enkelte DLA vil få mulighed for sparring og
erfaringsudveksling, hvilket kan være med til at højne kvaliteten i arbejdsmiljøarbejdet og sikre
sammenhæng og en mere ensartet måde at organisere samarbejdet om arbejdsmiljøet på til gavn for
alle. Der bringes på den måde ny viden om handleplaner, indsatser mm. ud i afdelingernes LMU.
Der kan også arbejdes videre med netværksdannelse imellem arbejdsmiljøgrupperne i de enkelte
afdelinger, styret af afdelingens DLA. Erfaringsudveksling mellem arbejdsmiljøgrupperne, på tværs af
Psykiatrien, kunne også være en mulighed.
Der stilles forslag om at afholde en temadag for alle arbejdsmiljøgrupperne forskudt et halvt år ift. den
regionale Arbejdsmiljøkonference.
For at sikre et godt samarbejde om arbejdsmiljøet, er det vigtigt at have et kontinuerligt fokus på
arbejdsmiljøarbejdet, og der stilles forsalg om at det f.eks. kunne være ved at have vidensdeling ift.
arbejdsmiljødrøftelser på som fast punkt på dagsorden til personalemøder og LMU-møder.
Tavlemøderne kunne også bruges ifm. konkrete sager.
Derudover skal det nævnes at MED-Psykiatri har godkendt Psykiatriens visioner for det fremtidige
arbejdsmiljøarbejde. Formålet er at skabe øget fokus på arbejdsmiljøet, for at opnå et bedre
arbejdsmiljø med færre arbejdsskader, kortere vej til handling og anerkendelse af arbejdsmiljøet som
det er. Der skal arbejdes med:




Erfaringsudveksling på tværs af Psykiatrien, bl.a. ved etablering af et arbejdsmiljønetværk på
tværs af afdelingerne.
Fokus på optimal udnyttelse af eksisterende værktøjer til håndtering af
arbejdsmiljøudfordringer, som eksempelvis arbejdsskadeanmeldelser og APV processen.
Øget fokus på inddragelse af medarbejdere.

MED-Psykiatri ser frem til at supplere Psykiatrien visioner for arbejdsmiljøarbejdet med Region Sjællands
visioner om et fremmende arbejdsmiljø.

Input til kompetenceudviklingsplan:
MED-Psykiatri har drøftet behovet for kompetenceudvikling, og er kommet frem til følgende:
Det er fordrende for samarbejdet, at arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøleder deltager i
uddannelse og kurser sammen, derfor en opfordring til at dette tilstræbes så vidt muligt. Der er stadig
udfordringer med udfyldelse af arbejdsskadeanmeldelser, og særligt den efterfølgende analyse og
bearbejdning. Der er lavet en oversigt på Psykiatriens intranet som skal være med til at give et overblik
over relevante kurser til medarbejdere i Psykiatrien.
I forbindelse med implementering af rygeforbuddet for patienterne er der behov for
kompetenceudvikling af personalet ift. at blive klædt på til at håndtere de udfordringer rygeforbuddet
kan afføde.
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Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 MED Socialområdet
Status på arbejdsmiljøet det seneste år
Sygefravær
Sygefraværet for det samlede socialområde i 2015, opgjort for perioden november 2014 –
november 2015, er 8,15%. Sammenlignet med 2014, hvor sygefraværet var 7.99%, ses derfor en
mindre stigning. Måltallet for 2015, jf. Driftsaftalen for Socialområdet, var at nedbringe
sygefraværet til 7,2 %. De enkelte tilbuds sygefraværsprocent er relativt forskelligartet,
svingende fra 2.37 % til 11.52 %. Den gennemsnitlige længde af sygdomsperioder for hele
socialområdet er 3.79 dage.
Der beskrives forskellige årsager til sygefraværet. Flere tilbud nævner, at de oplever
langtidssygemeldinger i forbindelse med uansøgte afskedigelser f.eks. ved ressourcetilpasninger.
Ligeledes beskriver flere tilbud, at der ses langtidssygemeldinger grundet somatiske årsager,
hvorfor disse ikke er at betragte som arbejdsrelaterede. Dog er der enkelte tilbud, der beskriver
at have langtidssygemeldinger som er direkte arbejdsrelaterede. Ved det arbejdsrelaterede
sygefravær, både kort- og langtids fravær, beskrives flere forskellige forhold som årsager hertil,
herunder nævnes bl.a. misforhold mellem ressourcer og arbejdsopgaver samt en oplevelse af, at
borgernes problemstillinger bliver tungere og mere udfordrende at håndtere.
Fordelingen mellem henholdsvis kort- og langtidssygefraværet er ikke tydeligt beskrevet, dog
fremstår korttidsfraværet ikke som værende udtalt problematisk for det enkelte tilbud.
I forbindelse med sygefravær anvendes omsorgssamtaler og mulighedssamtaler jf. regionens
politik.
Arbejdsskader
Der er foreløbigt i 2015 (opgjort pr. 19. november) indrapporteret 179 arbejdsskaber til
arbejdsskadesystemet. I 2014 blev der til sammenligning indrapporteret 227 arbejdsskader,
hvilket betyder, at der ses et fald på godt 25 %.
Tilbuddenes arbejdsmiljødrøftelser peger ikke på nogle entydige forklaringer på dette fald. Dog
kan en del af forklaringen formentlig knyttes til, at flere tilbud anvender kradse/UPS-skemaer til
registrering af diverse mindre hændelser i stedet for at registrere disse i arbejdsskadesystemet.
I 14 af de 179 anmeldt skader har arbejdsskaden medført fravær. I godt 90 % af de samlede 179
anmeldte skader er årsagen opgjort til at være forsaget af fysisk og/eller psykisk vold. I alt 7
tilbud har indrapporteret arbejdsskader, de 5 af tilbuddene har kun indrapporteret nogle få
hændelser, hvorfor 2 af tilbuddene, Bo- og Naboskab Sydlolland og Kofoedsminde, har
indrapporteret langt størstedelen. Ovenstående indikerer betydningen af fortsat at fokusere på
og arbejde med at nedbringe antallet af arbejdsskader på socialområdet.
Vold eller trusler om vold
Vold eller trusler om vold beskrives generelt som værende en del af den daglige praksis på
størstedelen af de sociale tilbud og derfor et fokusområde, som tildeles en stor opmærksomhed i
arbejdsmiljøarbejdet. Et enkelt tilbud beskriver hvordan der ses en årsagssammenhæng mellem
det faktum at der opleves et højt antal af episoder med vold samt trusler om vold og de øvrige
arbejdsmiljøproblemer der opleves på tilbuddet. Der er i gangsat forskellige lokale initiativer for
at nedbringe antallet af episoder med vold eller trusler om vold, herunder bl.a.
kompetenceudvikling af medarbejderne med fokus på konfliktnedtrappende adfærd, mental
robusthedstræning og forebyggelse af voldsepisoder.
Flere tilbud nævner, at arbejdet med risikovurdering efterhånden er velimplementeret i den
daglige praksis.
Fysisk arbejdsmiljø
Der rapporteres ikke nogle konkrete udfordringer i forbindelse med det fysiske arbejdsmiljø.
Strakspåbud, påbud og vejledninger fra Arbejdstilsynet
Der er ikke meddelt strakspåbud, påbud eller vejledninger fra Arbejdstilsynet på de regionale
sociale tilbud.
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Trivselsmåling
Der ses et forskelligartet billede i forhold til trivselsmålingen. Et tilbud oplever positiv fremgang
på alle parametre undtagen et. Flere tilbud oplever dog at svarprocenten har været lav, hvilket
har haft betydningen for resultaternes genrealiserbarhed og validitet. Nogle tilbud tilkendegiver
at trivselsmålingerne ikke har fået den nødvendige opmærksomhed i den efterfølgende
analytiske bearbejdning af resultaterne samt den påkrævede opfølgning.
To tilbud angiver, at de har ansøgt regionens arbejdsmiljøpulje for 2016. Det ene tilbud ønsker
at arbejde med synliggørelse af arbejdsopgaver, ansvar og rammer for/i arbejdet. Det andet
tilbud ønsker at arbejde med kompetenceudvikling i forhold til forebyggelse af konfliktfyldte
episoder.
Initiativer i 2015
Flere tilbud har i løbet af 2015 gjort brug af forskellige tilbud fra Mening og Sundhed, herunder
Mental Robusthedstræning, Social Kapital og TRIO ‘ens samarbejde.
Af øvrige initiativer kan nævnes deltagelse i regionens arbejdsmiljøprojekt, seminar omkring
kerneopgaven, konflikthåndtering og forebyggelse af stress.
Ligeledes har der flere steder været udbudt førstehjælpskurser.
Initiativer i 2016
Flere tilbud påtænker at gøre brug af Mening og Sundheds tilbud i 2016. Andre påtænker/er i
gang med at nyudvikle kurser i psyko-fysisk træning og demens.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse i 2014 udarbejdede følgende mål for socialområdets arbejde
med arbejdsmiljø 2015. Målene omhandlede både mål for lokale aktiviteter og for fælles
aktiviteter:
Lokale aktiviteter:
- Sladderpolitik
- Social Kapital –
- TRIO- dannelse og uddannelse
Fælles aktiviteter:
- Udarbejde retningsgivende dokument for beskrivelse af indsatsen i forhold til indsatsen over
for arbejdsulykker og arbejdsskader
- Fælles kurser og uddannelser designet til Socialområdet
I 2014 udarbejdede MED-Socialområdet et arbejdspapir for 2014 og 15. Nogle af punkterne er
blevet løftet i 2014 og 2015., og i 2015 blev nedsat en projektgruppe som udarbejdede
”Retningslinje for håndtering af arbejdsskader på socialområdet”
Mål for arbejdsmiljøet det kommende år
I det kommende år vælger MED-Social at arbejde med
* Sygefravær med fokus på hvordan man håndterer sygefravær forskellige steder. Der er steder,
der har haft fokus på sygefraværet og reduceret til næsten intet fravær.
* Forebyggelse af vold og trusler om vold, risikovurdering – herunder Indberetning af
arbejdsskader – forslag om at få ensrettet indberetningen, også i forhold til registrering af nær
ved hændelser.
* Videndeling om arbejdsmiljøprojekter/arbejdsmiljøarbejde på tværs af tilbuddene. I
forlængelse af det projekt, der er skrevet ind i tilbuddenes driftsaftaler, vil MED-Social have
fokus på hvordan centrale initiativer i arbejdsmiljøet når ud i det ’yderste hjørner’ af
organisationen. Trioer og samspil mellem trioer ses som en af de metoder, ses som virksomme i
denne sammenhæng.
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Lokale indsatser herunder projekter og valg af mål
Hver af de fire målområder:
 Nedbringelse af sygefravær
 Forebyggelse af vold og trusler om vold, risikovurdering – herunder Indberetning af
arbejdsskader
 Videndeling om arbejdsmiljøprojekter/arbejdsmiljøarbejde på tværs af tilbuddene
 MED og arbejdsmiljøopgaven
organiseres i projekter, hvor en arbejdsgruppe forud for et temamøde i MED-Social arbejder
med forberedelse af emnet.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år
MED-socialområdet vil på hvert møde i 2016 arbejde med et tema inden for
arbejdsmiljøområdets fokusområder, ligesom MED-socialområdets seminar i maj vil arbejde
med det tema, der er anbefalet af HOVED-MED
Input til kompetenceudviklingsplan

Input fra jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse til det næste MED-niveau
Registrering af årsager til arbejdsskader
Med det nye KMD - Arbejdsskadesystem, der udrulles i begyndelsen af 2016, vil det ikke
mere være muligt, i samme arbejdsgang som arbejdsskade anmeldelsen, at registrere
arbejdsskadens årsag. Denne registrering skal fremover ske uden for arbejdsskade systemet
dvs., at der bliver en ekstra arbejdsgang forbundet med registreringen, hvilket anses for både
at være uhensigtsmæssigt og tidskrævende, ligesom det i en travl hverdag vil kunne ske, at
årsagsregistreringen ikke bliver foretaget.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 MED
Sygehusapoteket

Status på arbejdsmiljøet det seneste år


Afspejler sygefraværet tendenser som har haft indflydelse på
arbejdsmiljøet?
Der har været nogle sygemeldinger, som kan skyldes arbejdsforhold, bl.a.
tennisalbue og gener efter rengøringsopgaver i Produktionen. Der kigges på at lave
nogle andre procedurer i Produktionen for rengøringsarbejdet.
Sygefraværet er faldende i Produktionen i forhold til sidste år.
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Er der et mønster i antallet og arten af arbejdsulykker – og er de blevet
undersøgt og fulgt tilstrækkeligt op?
Vi ser fortsat stikskader med jævne mellemrum i Produktionen, men ikke i en øget
frekvens eller ændret mønster.
Der har ligeledes været enkelte sager (2 stk.), hvor medarbejdere har trådt forkert
grundet ujævnt underlag.



Giver evt. påbud udtryk for forventede udfordringer?
Vi har ingen påbud.



Er der den nødvendige fremdrift i APV handlingsplanerne?
APV 2014: Der er lagt handlingsplaner ind på alle områder og de fleste er afsluttet.



Hvad er status på opfyldelse af mål i forhold til regionale og lokale
arbejdsmiljøindsatsområder?
Vi har arbejdet med det, der fremgår af handlingsplaner.

Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år


Hvordan har strukturen for samarbejdet været?
Der har været arbejdsmiljøgrupper og sikkerhedsudvalg.



Har der været den nødvendige tid og ressourcer til opgaverne?
Arbejdsmiljøgrupperne drøfter en ændret organisering/struktur grundet
manglende arbejdsmiljørepræsentanter/fokus og drivkraft.



Hvilken form har samarbejdet haft?
Der har været afholdt møder i arbejdsmiljøgrupperne.



Hvad sker der, når der opstår arbejdsmiljøproblemer og hvordan
håndteres det?
Arbejdsmiljøgrupperne inddrages og der oprettes handlingsplaner i SafetyNet.

Arbejdsmiljøet det kommende år


Er der lovgivning, organisationsændringer, teknologi eller ændringer,
som påvirker arbejdsmiljøet?
I 2016 skal Lagerholdt produktion i Roskilde genstartes.



På baggrund af drøftelsen af arbejdsmiljøet det seneste år, hvilke
områder skal der arbejdes særligt med lokalt?
Fastholde de positive ændringer på Serviceproduktionsområdet.



Hvilke mål skal der opstilles for områderne?
Vi skal på alle MED-Sygehusapoteksmøder følge trivslen.



Hvilke tiltag (og eller projekter via arbejdsmiljøpuljen) skal der
iværksættes inden for de regionale indsatsområder set i forhold til de
opsatte mål?
Serviceproduktion Roskilde arbejder i 2016 med social kapital.
Der kan søges ”pakker” i regionens projekt Tillid og samarbejde.
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Hvordan skabes de bedste betingelser for at opnå målene for både lokale
og regionale indsatser?
Vi skal sætte tid af til at arbejde med arbejdsmiljø.

Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år



Hvordan skal strukturen for samarbejdet omsættes i praksis?
Generelt ser vi på vores organisering, arbejdsforhold og indhold.



Skal møderne foregå på en anden måde?
do



Skal der inddrages andre medarbejdere i aktiviteter, hvor arbejdsmiljøet
er på dagsordenen?
do



Hvordan synliggøres arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne?
do

Input til kompetenceudviklingsplan



Giver det kommende års arbejdsmiljøarbejde herunder bl.a. tiltag og
indsatsområder, anledning til behov for kompetenceudvikling af MEDudvalgets medlemmer inden for særlige områder, enten på enheds- eller
koncernniveau - og hvilke?
Der kan afholdes temadag for MED-Sygehusapotek. Der er forslag til PUF-kursus
Inspiration til MED-samarbejde.
Flere mangler MED-uddannelsen (der er venteliste).

Input fra jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse til det næste MED-niveau


Hvilke arbejdsmiljømæssige forhold fra jeres arbejdsmiljødrøftelse,
ønskes drøftet på næste MED-niveau
Flere kursuspladser til MED-uddannelsen.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 MED Præhospitalt center
Tendenser fra tal det seneste år:
Ingen anmærkninger
Fremdrift i APV handlingsplaner det seneste år:
Præhospitalt Center har i indeværende år arbejdet med rigtig mange tiltag, blandt andet med ønsket om et
værdisæt for virksomheden. Værdier som skal blive til holdninger,
Lokale arbejdsmiljøindsatser det seneste år:
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Lokale indsatser
holdninger der skal blive til vaner og vaner der skal medvirke til at skabe god adfærd. I en proces
startende i MED-udvalget, samlede man en arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter fra
hele huset og alle afdelinger singen om sammen skabte et grundlag til drøftelse i de forskellige
afdelinger. Tilbagemeldingerne herfra lå til grund for de værdiord som der var fælles opbakning
til, og tro på. Herfra blev der via en konkurrence, udskrevet i Præhospitalt Center udarbejdet et
slogan. Værdisættet skal implementeres, ”leves” og vokse i PHC fremadrettet. Den anonyme
spørgeundersøgelse omkring det psykiske arbejdsmiljø blev sendt ud i juli 2014, til de respektive
afdelinger. Resultatet af denne undersøgelse har ligget til grund for det videre arbejde i de
respektive afdelinger. Præhospitalt Center har 6 ambassadører i intelligent træning.
Ambassadørerne opfordrer og sikre den fortsatte opmærksomhed og udvikling- således at
træningen bliver en del af hverdagen og sikre flere langtidsfriske medarbejdere. Valget af
yderligere en AMIR er gennemført mhp. at sikre et match på organisation og faglighed,
hvorfor arbejdsmiljørepræsentanterne er udvidet med én fra Operativ tjeneste.
I uge 38 afholdt hygiejneudvalget en særlig kampagne vedr. håndhygiejne. Formålet var at
få fokus på håndhygiejne. Kampagnen blev afviklet med nyhedsbreve, informationsplakater og
en times daglig aktivitet med en aktiv stand med mulighed for at øve håndhygiejne og teste
resultatet i en lysboks. Der var 60 personer der gennemførte tilbuddet. Erfaringen viste at der
var meget stor forskel på den enkeltes udførsel af håndhygiejne. Principperne blev genopfrisket
og der kom fokus på håndhygiejne. Af hensyn til arbejdsmiljøet i Befordringsservice blev
vagtplanen ændret således, at medarbejder nu tilbydes, samlet at kunne spise frokost og dermed
øge den sociale kapital. Belysning er et væsentligt emne i AMK-Vagtcentralen. Der er udsendt
spørgeskemaundersøgelse og for nuværende pågår en proces omkring udvikling af den lystype
der egner sig bedst og på bedste vis kan opfylde de individuelle behov der foreligger.
Planlægning i sommerferien i Befordringsservice, har tidligere været årsag til frustration i
Befordringsservice, grundet hensynet til kolleger med skolesøgende børn. Der er i 2014 arbejdet
med forskellige løsningsmuligheder som er kommet fra medarbejderne, til stor tilfredshed blandt
personalet.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder seneste år:
Efter det store fokus på Mening og Sundhed introducerede regionen ”Tillid og
Samarbejde”.Det blev besluttet, at ledelsen samlet deltog – for at fastholde konsensus og sikre
en samlet forankring i ledergruppen.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år:
I 2014 i forbindelse med indkøb af 2 nye udrykningskøretøjer, valgte ledelsen at inddrage
paramedicinergruppen og deres erfaringer. Der blev valgt 4 potentielle køretøjer som på
køreteknisk anlæg blev testet i forhold til undvigemanøvre, acceleration og bremsetest, udført af
paramedicinergruppen. Hvert køretøj blev skrifteligt evalueret. Valget som blev truffet på
foranledning af medarbejdernes evaluering omkring valg af køretøj, blev vedtaget af ledelsen.
Endvidere har man fra ledelsens side vægtet yderligere sikkerhedsmæssige tiltag på
køretøjet, bla. forstærkede bremser, som øger bremseeffekten.Ved udskiftning af
udrykningskøretøjer gennemførte alle medarbejder i operativ tjeneste et glatbanekursus. Dette
mhp. at minimere skader og ulykker i et risikofyldt arbejdsmiljø. Der er i Præhospitalt Center
besluttet, at vi afvikler ét fælles personalemøde årligt. Dette for at sikre fællesskab, kendskab
og styrke den sociale kapital i den samlede organisation. I Befordringsservice, AMKVagtcentralen og for Operativ Tjeneste er vagtplansystemet Tamigo indført. Systemet har
forbedret forholdene omkring adgang til egen vagtplan, muligheden for at bytte og hurtig
kontakt til kolleger, ligeledes har det forbedret arbejdsgangene omkring administrationen.
Medarbejderne oplever en større fleksibilitet, hurtigere svar og forbedret mulighed for hurtige
byt med kolleger. Dette med stor værdi for privatlivet i kraft af, at alle brugere uanset tid og sted

Side 40 af 62

kan få adgang til arbejdstidsoplysninger. Besvarelsesprocenten anerkendes høj og resultatet af
undersøgelsen, tilfredsstillende.Vi anerkender en meget flot trivselsmåling i forhold til 2013,
med stor fremgang i samarbejde og social kapital. Ved benchmark i forhold til regionerne kan et
udviklingspotentiale aflæses i indflydelse samt læring og udvikling. Overordnet flot
trivselsmåling som aflæses med glæde og stolthed. Særdeles tilfredshed med stigningen i
samarbejde og social kapital, som er det PHC har prioriteret højt siden sidste måling.

Løsning – Kort sigt
Særlige forhold i arbejdsmiljøet det kommende år:
Præhospitalt Center skal det kommende år for alvor i gang med at implementere og ”leve” det nye
værdisæt. Der er udarbejdet handlingsplan med forskellige events som skal være med til at
synliggøre og fastholde fokus på værdierne samtidig med at de forskellige afdelinger arbejder med
værdierne i forhold til kerneopgaven og afdelingens kultur. Skærmpauser er et fokusområde
som Præhospitalt Center vil bruge det kommende arbejdsmiljøår på at skabe opmærksomhed
omkring. Der skal igangsættes en proces som kan afdække og planlægge hvordan dette forbedres.
Lokale arbejdsmiljøindsatser og tiltag kommende år:
Kvartalsvise gennemgange af de fysiske rammer for PHC skal igangsættes, med monitorering og
evaluering mhp. løbende risikovurdering.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder kommende år:
Adfærd og mobning har været et fokusområde det sidste år. I forbindelse med besvarelsen af
APV for Præhospitalt Center i februar/marts 2014, kunne vi konstatere at vi i PHC havde en
udfordring omkring mobning i en afdeling. For at løse trivselsproblemer som mobning, havde vi
behov for at finde ud af, hvor vi skulle sætte ind. Derfor valgte afdelingerne at udsende en
spørgeundersøgelse omkring det psykiske arbejdsmiljø, hvor vi spørger ind til mobning. På
baggrund af undersøgelsen blev der udarbejdet handlingsplaner. Præventivt vil ledelsen være
opmærksomme omkring emnet i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler.
Arbejdsgruppen for arbejdsmiljø har igangsat en proces omkring en styrkelse af
brandbekæmpelse således at det bliver mere lokalt tilrettet og dermed nærværende for den enkelte.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år:
Skærmpauser er et fokusområde som Præhospitalt Center vil bruge det kommende
arbejdsmiljøår på at skabe opmærksomhed omkring. Der skal igangsættes en proces som kan
afdække og planlægge hvordan dette forbedres.
Input til kompetenceudviklingsplan det kommende år:
I PHC er indsatsen omkring kompetenceudvikling foregået afdelingsvis. Der er bla. indført 5-årige
uddannelsesplaner for en samlet medarbejdergruppe, der er for andre afviklet spot kurser og
udbudt onlinekurser med faglig relevans. Alle medarbejdere opfordres løbende til at holde sig
orienteret i regionens kursustilbud. Ledelsen i Præhospitalt Center besluttede at alle medarbejder
skulle gennemføre et førstehjælps-kursus, dette blev afviklet i 2014.

Løsningsansvarlig

Deadline

Godkendt dato
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Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 MED Primær Sundhed
Tendenser fra tal det seneste år:
Særlig opfølgning på fravær i enheden i henhold til Regionsrådets beslutning omkring nedbringelse
af sygefravær. Opfølgningen er sket i henhold til de guidelines, der er vedtaget i det tidligere APF.
Faktuelt har sygefraværet ændret sig fra 4,13% i 2012 til 2,81% i 2015. Primær Sundhed ligger
under Regionshusets gennemsnit. MED-udvalget har ønsket at se nærmere på 3 specifikke
måneder i foråret 2015, som har en % afvigelse og sagen forelægges konkret for MED-udvalget. Der
er enighed i MED- udvalget om at årsagen til det øgede fravær i en enkelt måned er tilfældigheder
(bl.a. influenza) og ikke kunne være imødegået ved en indsats på arbejdspladsen.
Fremdrift i APV handlingsplaner det seneste år:
Med henvisning til Trivselsmåling 2015 i Tandklinikken og i Primær Sundhed (Regionshuset) er
der ikke sket handlinger i henhold til disse, idet der ikke var krav om handleplaner.
Lokale arbejdsmiljøindsatser det seneste år:
1. Etablering at MED-Primær Sundhed – alle medlemmer har været på uddannelse.
2. Tandklinikken har arbejdet på at få klarlagt arbejdsmiljørepræsentantens rolle –
forventningsafstemning.
3. Der er i regionsklinikkerne i den sydlige del fokus på den usikkerhed udbuddet afstedkommer
for den enkelte og personalegruppen, og derfor drøftes denne usikkerhed på personalemøder og i
pauser til dagligt blandt klinikkernes personale.
4. Forventningsafstemningssamtaler på Regionsklinikken i Nakskov (3 grupper lagt sammen til én)
– på samtalerne blev berørt spørgsmål som: hvordan har du det, hvordan trives du, hvad kan du
bidrage med, opfølgning på personalemøder.
5. Ændring af organisering, teams og opgavefordeling– blev forberedt før sommerferien. De
medarbejdere, som blev mest berørt, blev inddraget meget tidligt i forløb. Effekten af ændringen
kommer i løbet af 2016.
6. Tavler – Afregningsteamet, overenskomstteamet og sekretariatet. Teknisk udvikling af tavler.
Udvikling af samarbejdsrelationer, kompetenceudnyttelse, faglig sparring og refleksion.
Effektivisering og harmonisering af arbejdsgange.
7. Arbejdsmiljøet i Regionshuset – der er søgt penge til modernisering af lokaler for at give
synlighed, lys, luft– effekten af moderniseringen forventes først at komme i løbet af 2016.

Regionale arbejdsmiljøindsatsområder seneste år:
1. Der er registreret 1 arbejdsulykke i Regionsklinikken i Nakskov
2. Der er arbejdet med sygefravær, og der har været deltagelse i en række arrangementer,
initiativer og uddannelser i det regionale projekt ”Mening og Sundhed” og ”Tillidsskabende
ledelse”. Både medarbejdere og ledelse har deltaget aktivt fra alle enhedens teams.

Side 42 af 62

Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år:
Der har været afholdt 2 fælles møder med arbejdsmiljøgrupperne i Primær Sundhed.
Arbejdsmiljørepræsentanterne har haft kontakt til hinanden. Det har været meget meningsgivende
at have en dialog omkring arbejdsmiljøindsatsen på tværs af grupperne. Arbejdsmiljøgruppen i
Tandklinikken har arbejdet stabilt med samme besætning og har udviklet og systematiseret
arbejdet, samt afstemt og afklaret forventningerne til arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsområde
og til ledelsesfunktionen. Dette arbejde har skabt tydelighed og sikrer, at
arbejdsmiljørepræsentantens indsats målrettes. Arbejdsmiljøgruppen for regionsklinikkerne er
blevet etableret i 2015. Arbejdet er påbegyndt, og det er oplevelsen, at der bør afsættes tid til
arbejdsmiljøarbejdet i dagsplanen. Tandklinikken har gode erfaringer med, at der på forhånd er
reserveret tid til arbejdsmiljøarbejdet i dagsplanen. Arbejdsmiljøgruppen for PS-Regionshuset har
været ramt af sygdom i 2015. Ny arbejdsmiljørepræsentant blev valgt oktober 2015 og ny
arbejdsmiljøgruppe dannet.
Løsning – Kort sigt
Særlige forhold i arbejdsmiljøet det kommende år:
1. Fortsat fokus på nærvær og sygefravær.
2. Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde og rolle skal beskrives, herunder snitflader og samarbejde
med ledelsen – arbejdsmiljøgrupperne udarbejder og tager udgangspunkt i det, som Tandklinikken
allerede har.
3. Der skal fortsat arbejdes med klargøring af det nye sygesikringssystem, som forventes at trække
mange ressourcer ud af driften. Det kræver derfor opmærksomhed på kernedriften. Det giver
samtidig et udviklingspotentiale for de involverede medarbejdere og teamet. Der afledes ændrede
arbejdsgange, som skal indføres lokalt, hvilket stiller krav om, at der sikres robusthed i
organisationen, som kan håndtere at disse ændringer kan implementeres på en god måde for
kerneopgaven.
4. Der stilles flere krav til opgaver, som skal udmøntes meget konkret i forhold til Regionsrådets
vedtagne budget samt vision for praksisområdet. Det stiller krav om øget samarbejde på tværs og
udnyttelse af den enkeltes kompetencer samtidig med en mere effektiv opgaveløsning som følge af
den ændrede organisering samt besparelserne.
5. Udbuddet af Regionsklinikkerne i Syd og de afledte konsekvenser for arbejdsmiljøet under
afklaringsfasen.
6. Et af Regionsrådets indsatsområder er ”Samarbejde på tværs” – medarbejderne skal støttes i at
kunne løfte opgaver og skabe resultater. Dette understøttes på tavlemøderne.
Lokale arbejdsmiljøindsatser og tiltag kommende år:
Som følge af renovering af lokalerne i Regionshuset, skal der laves aftaler og spilleregler for,
hvordan der skal arbejdes i de nye rammer, flermandskontorer – erfaringerne fra byggeperioden
inddrages.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder kommende år:
Arbejdsmiljøgrupperne har til opgave at tilrettelægge en indsats under ”Tillid og samarbejde”, der
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understøtter fortsat fokus på trivsel herunder sygefravær og nærvær. Det nye MED-udvalg er
etableret – det skaber sammenhængskraft og der skal i 2016 arbejdes videre med den positive effekt
dette udvalg skaber for organisationen.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år:
• Der planlægges 2 møder med arbejdsmiljøgrupperne (maj og oktober 2016)
• Klarlægning og forventningsafstemning af arbejdsmiljørepræsentantens rolle
• Systematik og struktur på arbejdsmiljøarbejdet i arbejdsmiljøgrupperne
• Der planlægges et fælles afsæt for arbejdsmiljøarbejde under Tillid og Samarbejde
Input til kompetenceudviklingsplan det kommende år:
I 2015 har fokus været på både arbejdsmiljøuddannelse og MED-uddannelsen.I 2016 skal der være
fokus på opfølgning af arbejdsmiljøuddannelsen, specielt for arbejdsmiljøgruppen på
Tandklinikken, som har fungeret i flere år.De interne ressourcer i arbejdsmiljøgrupperne skal
udnyttes. Der skal ske erfaringsudveksling og være et øget samarbejde mellem alle Primær
Sundheds arbejdsmiljøgrupper. Forslag om halvårlige møder.
Input fra jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse til det næste MED-niveau:
Evt. dispensation fra kriterier fra indkaldelse til omsorgssamtaler.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 MED Regional Udvikling
Status på arbejdsmiljøet det seneste år
Tendenser fra tal
Sygefraværet i Regional Udvikling er på et relativt lavt niveau. Det ligger fortsat under
gennemsnittet for Region Sjælland som organisation.
For de første 3 kvartaler af 2015 er fraværet opgjort til 3,26%; det svarer til omtrent det
tilsvarende niveau på 3,4% i hele 2014.
I de første 3 kvartaler har der været 6 langtidssygemeldte personer. Af det samlede sygefravær
udgør langvarigt sygefravær 40% i Miljø og Ressourcer, mens andelen er 69% i Innovation og
Vækst.
Der har været en arbejdsulykke i det forløbne år.
Handlingsplaner
APV 2014-handlingsplanen er under implementering.
Lokale indsatser
 Alle ansatte i Regional Udvikling har fået tilbud om deltagelse i førstehjælpskurser. Disse er
gennemført 28. november 2014 og 15. januar 2015. Kurset omfattede grundlæggende
førstehjælp og anvendelse af hjertestarter.
 I forbindelse med afholdelse af førstehjælpskurserne er etableret i ny hjertestarter, placeret
centralt i Regional Udvikling.
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I forlængelse af Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn 2. oktober 2014 og et efterfølgende
påbud har Arbejdsmedicinsk Klinik i Slagelse gennemført en arbejdsmedicinsk undersøgelse
af i alt 8 personer og firmaet Orbicon har undersøgt indeklimaet af et kontor. Den
indeklimatekniske undersøgelse kunne ikke konstatere bygningsfysiske årsager til de
klimagener, som de ansatte oplever.
I forbindelse med fælles arrangementer på afdelingsniveau og møder på enhedsniveau har
der været særligt fokus på trivsel på arbejdspladsen.
Tilbud fra projektet ”Mening og Sundhed” har været anvendt i Miljø og Ressourcer. Her er
der uddannet to ambassadører for fysisk træning, og der gennemføres systematisk to
ugentlige træningssessions, som er et tilbud til hele Regional Udvikling.
Arbejdsmiljøgruppen har deltaget i arbejdet med ombygning af parterret, dels i en
følgegruppe og dels med sparring undervejs i forløbet.
Der er etableret to APF´er i Regional Udvikling, i såvel Miljø og Ressourcer som Innovation
og Vækst.
MED Regional Udvikling har 17. november gennemført et fælles MED-opfølgningskursus,
som også omfattede arbejdsmiljø.

Regionale indsatser
Regional Udvikling er opmærksom på de regionale indsatser:
 Planlægning af nye arbejdspladser
 Social kapital
I forbindelse med ombygning i parterre etagen er etableret en følgegruppe for byggeprocessen;
heri deltager Arbejdsmiljøgruppen.
Social kapital indgår i den ovennævnte lokale indsats, og er desuden et element i APV 2014handlingsplanen.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år
Samarbejdet i Arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljølederen og arbejdsmiljørepræsentanten) er
foregået løbende og pragmatisk, i form af gennemførelse af APV-handlingsplanen, opfølgning på
Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn, og ad hoc opfølgning på opståede problematikker og
forslag fra ansatte til mulige forbedringer af arbejdsmiljøet.
Arbejdsmiljøgruppen har i det forløbne år mødtes jævnligt efter behov, og har ligeledes sørget
for indspil til arbejdsmiljøudvalget.
Mål for arbejdsmiljøet det kommende år
Særlige fokusområder i arbejdsmiljøarbejdet
På baggrund af APV kortlægningen og diverse drøftelser i Regional Udvikling, herunder af
trivselsundersøgelse 2015, peges der på, at fokusområdet for det kommende år bør være
”Balance mellem arbejdsbelastning og arbejdsressourcer”
”Forebyggelse af skadelig stress”
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år
Samarbejdet fortsætter efter samme model, som i de foregående år. Udover det løbende
samarbejde i arbejdsmiljøgruppen vil andre ansatte i Regional Udvikling blive involveret i
aktiviteter for et bedre arbejdsmiljø, når det skønnes relevant. Desuden vil arbejdsmiljøgruppen
bidrage med viden og sparring, hvor der er ønske om og behov herfor.
Input til kompetenceudviklingsplan
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Det vurderes, at de tilbud til (efter)uddannelse, som udbydes af MED Hovedudvalg generelt er
dækkende for de behov der er i den lokale arbejdsmiljøorganisation (MED Regional Udvikling og
Arbejdsmiljø-gruppen).
Det foreslås, at der udvikles/tilbydes kursusaktiviteter, som har særligt fokus på forebyggelse af
skadelig stress.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 for MED Koncern Økonomi
Status på arbejdsmiljøet det seneste år
Tendenser fra tal
Sygefraværet er faldet fra 6,2 % januar-september 2014 til 5,57 % januar-september 2015.
Det er fald i alle enheder i KØK.
Jf. personalestatistik fra koncern HR, er KØK rykket et par pladser i den ”rigtige” retning.
Handlingsplaner
AT har været på besøg i Regnskab og Finans samt i Indkøb, hvilket begge steder udløste en grøn
smiley. Herudover har Regnskab og Finans modtaget en vejledning om arbejdsmængde og
tidspres.
Der har været gennemført trivselsmåling i første kvartal 2015, hvilket har ført til lokale
drøftelser/initiativer, samt drøftelse i område MED for at få sat retning på de lokale drøftelser.
Udover enhedsrelaterede initiativer har der været fokus på ”nærvær”, både i form af en temadag
i hele KØK samt ved opfølgende drøftelse i område MED.
På vores tavlemøder bliver der bl.a. målt på medarbejdertilfredshed.
Lokale indsatser
Der er sat støjdæmpende initiativer op både i Roskilde og i Sorø. De medarbejdere, der har været
berørt af støjen i Sorø mener ikke, at det har haft den ønskede virkning. I Roskilde især i Indkøb
har det haft en positiv effekt på støjen.
Der er fortsat bl.a. trækgener i lokalerne i Roskilde, og der er bevilliget midler til at få løst
problemet. Endelig håndtering udestår.
Regionale indsatser

Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år
Nyt område-MED pr. 1/1-15.
KØK havde en temadag for det nyetablerede område-MED i foråret hvor vi bl.a talte om hvordan
vi skaber en bedre dialog og et godt samarbejdet i område MED. Et af de andre temaer var
”Dialogproces om sygefravær i KØK”.
2 arbejdsmiljøgrupper – 1 i Roskilde – 1 i Sorø. Arbejdsmiljøgruppen i Roskilde har været ramt
af langtidssygedom.
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Der er etableret en struktureret mødekadence i de 2 arbejdsmiljøgrupper forinden vores møder i
område MED, således at grupperne kan bidrage til at sikre retning inden for bestemte temaer i
område MED.
På en fællesdag i maj 2015 blev vores arbejde med ”fra fravær til nærvær” sat i gang. Hvilket har
ført til genbesøg af nogle af vores tidligere politikker bl.a stresspolitikken samt bedre
introduktion til nye medarbejdere. Derudover er der etableret et arbejde omkring snitflader for
KØK som et fælles center. Vi har arbejdet på at nedbringe sygefraværet, herunder har vi kigget
på de hidtil brugte sygefraværsstatistikker, og om de evt. kan leveres på en mere anvendelig
måde.
I forlængelse af trivselsmålingen er sidste års indsatsområder ”tillid og social kapital” drøftet
lokalt.

Mål for arbejdsmiljøet det kommende år
Særlige fokusområder i arbejdsmiljøarbejdet
Vi vil fortsat arbejde på at nedbringe sygefraværet ved at øge trivslen og styrke den sociale
kapital. I den forbindelse vil vi forholde os til den vejledning fra AT, om forebyggelse af
arbejdsmængde og tidspres, som Regnskab og Finans fik efter deres besøg.
Ledelsen har også i forbindelse med bl.a. ledermøder fokus på Koncern Økonomi som Fælles
Center, hvilket også forventes at have en positiv effekt på at øge samhørigheden inden for KØK.
Der overvejes en evaluering af tavlemødernes måling af medarbejdertilfredshed.
Tiltag i forbindelse med regionale indsatsområder og valg af mål

Lokale indsatser herunder projekter og valg af mål
Gennemførelse af APV foråret 2016. På den baggrund vurdere behovet for yderligere såvel
enhedsspecifikke indsatser, som indsatser på tværs af KØK.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år
Fortsætte den gode dialog og det gode samarbejde.

Input til kompetenceudviklingsplan
Område-MED grunduddannelse er gennemført i 2015.
Overveje behov for temadag for område-MED i 2016.
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Input fra jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse til det næste MED-niveau
Det har været enormt givtigt med et eksplicit fokus på at arbejde med Nærvær, både på tværs
af KØK men også i regi af de enkelte enheder. I det hele taget indgår det som et fokuspunkt i
regi af Område-MED at vurdere hvor det rent organisatorisk (center, enhed, funktion) giver
bedst mening at arbejde med de enkelte temaer, ligesom MEDs rolle i den sammenhæng som
dem der sikrer den overordnede retning er central.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 MED Kvalitet og Udvikling
Tendenser fra tal det seneste år:
Sygefravær:
Sygefraværet ligger fortsat lavt 2,31 pct. (1. halvår 2015), svarende til 2014 (2,24) og 2013 (2,39).Der er
ledelsesmæssigt fulgt aktivt op på de medarbejdere, der har haft længerevarende sygdom eller mange
sygedage.Arbejdsulykker:
Der er anmeldt en enkel arbejdsulykke, som var et fald på i forbindelse med et besøg på Næstved Sygehus.
Fremdrift i APV handlingsplaner det seneste år:
Indsatsen i 2015 var i høj grad en fortsættelse af de faste rutiner i KU, som skal medvirke til at
fremme trivsel og forebygge arbejdsskader. Det drejer sig om tilbud om ergoterapeut og om en
synlig og opsøgende arbejdsmiljøfunktion.Der er i 2015 gennemført et test-forløb med en ekstern
konsulent (PEP) som er en metode til at understøtte bedre individuel arbejdstilrettelæggelse og
forebyggelse af stress.Der er gennemført mindre fysiske foranstaltninger tilsat nedbringe støjgener
og der arbejdes med bygningsforbedringer.Herudover har der været fokus på at understøtte
initiativer, som fremmer social kapital – et område som favner bredt og som KU-MED har udpeget
som et flerårigt indsatsområde.
Lokale arbejdsmiljøindsatser det seneste år:
I.B.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder seneste år:
I.B.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år:
Se afsnit vedr. fremdrift det seneste år.

Løsning – Kort sigt
Særlige forhold i arbejdsmiljøet det kommende år:
Yderligere indsatsområder (udover Social Kapital) afhænger af resultatet af APVen 2016.
Lokale arbejdsmiljøindsatser og tiltag kommende år:
I.B.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder kommende år:
I.B.
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Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år:
Det fortsætter som hidtil i Arbejdsmiljøgruppen som udførende led og MED-KU som strategisk led.
Input til kompetenceudviklingsplan det kommende år:
Der har ikke været planlagt aktiviteter i 2015. Arbejdsmiljøspørgsmål har indgået i drøftelserne
under den fælles deltagelse i det obligatoriske MED-grundkursus, som hele udvalget gennemførte i
eftersommeren 2015. Arbejdsmiljøgruppen samt næstformand i MED-KU vurderer løbende aktuelle
kursusudbud og -behov.
Input fra jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse til det næste MED-niveau:
Ingen.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 MED Koncern HR
Status på arbejdsmiljøet det seneste år
Tendenser fra tal
Ingen arbejdsulykker og ingen påbud fra arbejdstilsynet.
Vedrørende sygefravær: Der er behov for at drøfte sygefraværet på et bedre/mere nuanceret
datagrundlag end det, der var til rådighed ved mødet. Udvalget vil, ved første møde i 2016,
drøfte sygefraværet mere grundigt. Også omsorgspolitikken vil blive drøftet
Handlingsplaner
Jura og forhandling: Har arbejdet med at bygge bro ml. medarbejderne, der efter OLprojektets gennemførelse, er sat sammen fra flere steder/kulturer. Der er afviklet et Whole
Brain forløb og man har indført en buddy-ordning. Handleplanen er afsluttet nu.
Strategi og udvikling: Har besluttet en handlingsplan for håndtering af spidsbelastninger og
perioder med stort arbejdspres. Der er reserveret tid hver fredag til statusmøder, men der er
ofte travlt, og folk er ude på kurser og forløb, så møderne ikke afholdes. Vi afventer Kims
tilbagemelding til Marianne ift til status, m.h.p afslutning på handleplanen.
CUK: Ift fysisk indretning, er der sat lyddæmpende plader op i kontorer i CUK. Dette
forebygger akustik-gener.
Der er udarbejdet en handleplan for (kaldes det Projekt arbejdsmiljø i CUK?). Denne er sendt
til Arbejdstilsynet, idet der blev afgivet varsel om påbud i april 2015. Handleplanen indeholder
en lang række aktiviteter i CUK under 5 temaer. Nu, hvor en ny Uddannelseschef er ansat, er
den endelige organisering af arbejdsopgaver og -funktioner i gang. Den sidste fase af
projektet, der er et kulturprojekt kaldet Kultur og Samarbejde, afvikles gennem en
forløbspakke fra projekt Tillid og Samarbejde i foråret.
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Løn og personale
Der er nu skiftet vinduer på alle kontorer. Dette afslutter handleplan ift at forebygge træk og
kulde på kontorerne. Den øvrige handleplan for udbedring af det fysiske indeklima i Løn og
personale, er sendt videre til prioritering i byggeudvalget. Jeg har ikke noteret om der blev
sagt andet her.
Styring og analyse
Intet at bemærke
Lokale indsatser

Regionale indsatser
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år
Vi er glade for at vi har fået mulighed for at organisere os i et MED udvalg. Alle enhederne
under KHR er repræsenteret i det nye MED udvalg. Arbejdsmiljøarbejdet har fået bedre vilkår
i den ny organisering end det havde tidligere, da der nu er mulighed for at have to
arbejdsmiljøgrupper; en i Næstved og en i Sorø. Det giver arbejdsmiljørepræsentanten meget
bedre forudsætninger for at kunne være til stede og hjælpe kollegerne, når denne ikke skal
rejse mellem lokationerne. Meget er blevet bedre og nemmere.
I Næstved har arbejdsmiljøgruppen været rundt, også ifm handleplanerne i CUK. Der har i
denne periode været en udfordring med at sidde i Løn og Personale og også være
arbejdsmiljøgruppe for CUK. Det opleves dog mere nærværende nu. Det er nemmere at tage
kontakt og det er en storfordel at arbejdsmiljørepræsentanten er i huset. Kirstine og Peter vil
fremadrettet prøve at være mere opsøgende og komme mere rundt, så de kan få mere føling
med temperaturen i det daglige.
I Sorø har arbejdsmiljørepræsentanten været og præsentere sig i Jura og forhandling og i
Styring og analyse. Der afventer fortsat at kalendersætte et besøg hos Strategi og udvikling.
Mål for arbejdsmiljøet det kommende år
Særlige fokusområder i arbejdsmiljøarbejdet
Der skal afvikles APV i foråret. MED Udvalget har besluttet at prøve at afvikle en lidt
anderledes afdækning af det psykiske arbejdsmiljø end hidtil, hvor der er afviklet
spørgeskemaundersøgelse m. udgangspunkt i NFA´s mellemlange skema.
Arbejdsmiljøgrupperne vil om kort tid sætte sig sammen og drøfte en dialogform, der kan
afvikles enhedsvist om indhold og gennemgang af de spørgsmål, der stilles til det psykiske
arbejdsmiljø i APV afdækningen. Undersøgelsen vil være ikke-anonym.
Den fysiske afdækning vil blive afviklet som hidtil, via spørgeskema fra SAfetyNet, der er
ikke-anonymt.
Tiltag i forbindelse med regionale indsatsområder og valg af mål
Valg af mål vil blive sat, når APV afdækningen foreligger og der kan besluttes nogle
handleplaner på baggrund af resultaterne.
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Lokale indsatser herunder projekter og valg af mål
Valg af mål vil blive sat, når APV afdækningen foreligger og der kan besluttes nogle
handleplaner på baggrund af resultaterne.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år

Input til kompetenceudviklingsplan
Næsten alle i MED-udvalget har nu været på grunduddannelsen.
Arbejdsmiljørepræsentanterne har begge taget den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Vi vil i løbet af 2016 gerne have det supplerende kursus der omhandler budget, regnskab og
finansiering. Kurset kan give os bedre indsigt i budgetproceduren og på, hvad der er MEDorganisationens rolle i forhold til budgetlægning. Kurset varer en halv dag, hvor både PUF og
repræsentanter fra KØK underviser i økonomi.
Vi vil arbejde på at det andet møde i møderækken for MED udvalget i 2016, kan udvides med
dette kursus.
Input fra jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse til det næste MED-niveau
Vi er meget tilfredse med at den nye MED aftale giver os mulighed for at få vores eget MED
udvalg. Vi har nu fået et antal arbejdsmiljøgrupper, der understøtter det behov vi har haft,
siden gennemførelse af OL-projektet. Den nye organisering virker rigtig og fungerer godt.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 for MED Koncern Service
Tendenser fra tal det seneste år:
I gennemgangen af tallene skal man være opmærksom på, at de ikke følger kalenderåret. –
Validiteten og udviklingen i tallene er ikke udfordret af dette forhold. Opmærksomheden skal alene
henledes på dette forhold i de tilfælde, hvor man anvender tallene i sammenligninger med tallene
med andre områder.
1.1 Sygefravær 1.1.2 LangtidsfriskeSom noget nyt har man i Region Sjælland de seneste år
opereret med en opgørelse over langtidsfriske. – dvs. medarbejdere, som over en periode på to år
har fem sygedage eller mindre pr. år. – Andelen af medarbejdere i Koncern Service, der falder
inden for denne kategori udgør ca. 33 %. Gennemsnittet for Region Sjælland som helhed ligger på
ca. 36%. – Tallet for Koncern Service har ligget stabilt omkring 33% så længe disse målinger er
foretaget. Dvs. tilbage til 2013. 1.1.3 SygefraværGennemsnittet for sygefraværet i Koncern Service
har i perioden 1.11.2014 – 31.10.2015 været 6,14 %. - Fordelt på 2,7 % ”korttidsfravær”
(fraværsperioder hvor antallet af fraværskalenderdage er mindre end eller lig med 14 dage) og 3,44
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% langtidsfravær (fraværsperioder hvor antallet af fraværskalenderdage er større end 14 dage).
Procenterne er marginalt lavere end ved gennemførelsen af sidste års arbejdsmiljødrøftelse.
Sygefraværet følges løbende af de enkelte MED-Udvalg. Koncern Service har desuden i 2015 haft
fokus på nedbringelse af sygefraværet som et af tre specielle indsatsområder i
arbejdsmiljøarbejdet, (Se neden for) hvilket har betydet, at de enkelte driftsområder har arbejdet
målrettet hen over året med konkrete indsatser i forhold til nedbringelse af sygefraværet. Indsatsen
evalueres og præsenteres for MED-Udvalget for Koncern Service på mødet i december 2015. Se
også pkt. 3.2
1.2 Arbejdsskader.Indberetningen og registreringen af antallet af arbejdsskader følges løbende i
Koncern Service. MED-udvalget for Koncern Service behandler/vurderer udviklingen i
registreringen af arbejdsskader to gange årligt – på møderne i marts og september.Også de lokale
arbejdsmiljøgrupper, de lokale MED-Udvalg og Arbejdspladsforaer vurderer året igennem, om der
kan spores bestemte tendenser/temaer i de registrerede arbejdsskader. Temaer som kræver særlig
opmærksomhed/indsats. Der er i perioden fra 1. november 2013 til den 31. oktober 2014 registreret
186 arbejdsskader. Kun få af de registrerede arbejdsskader har en karakter, som medfører fravær af
en varighed ud over en dag. Tallet er lavere end tallet i arbejdsmiljødrøftelsen for 2014, som var
199. Det er en positiv udvikling, men erfaringen siger også, at Koncern Service oplever små udsving
hen over årene, så før vi tør tale om en egentlig tendens, skal den manifestere sig over en længere
årrække. Koncern Service har i 2015 haft ”en professionel håndtering af arbejdsskader”, som det
andet af tre særlige indsatsområder i arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdet er specielt målrettet en
analysen af de enkelte anmeldte skader med det formål at forebygge en gentagelse. Det er
imidlertid for tidligt, at antyde at nedgangen kan have baggrund i dette arbejde. Incidensbesøg fra
Arbejdstilsynet.Som nævnt ovenfor er det heldigvis kun en mindre del af de registrerede
arbejdsskader, der bevirker et fravær ud over en dag. Arbejdsskader der medfører fravær på mindst
en dag ud over tilskadekomstdagen skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen via Easy-systemet.
Arbejdstilsynet har mulighed for ”at kigge med” i forhold til anmeldte arbejdsskader og har med
dette som afsæt foretaget to såkaldte incidensbesøg i årets løb hos henholdsvis Intern Service på
Næstved sygehus (fire anmeldte skader) og rengøringsafdelingen på Roskilde (fem anmeldte
skader) sygehus. Incidensbesøg – er dialogbaserede besøg, hvor de arbejdsskader, som afdelingen
har anmeldt, inden for det seneste år har været anvendt som case. Besøgene udløses, når der
anmeldes et antal arbejdsskader på et bestemt P-nummer, som betyder, at arbejdspladsen ligger
over branchens gennemsnit for anmeldte skader. Arbejdstilsynet har i forbindelse med begge besøg
erklæret sig tilfredse med det arbejde, som de lokale arbejdsmiljøgrupper udfører for at analysere
og forebygge arbejdsskader.
1.3 Besøg af Arbejdstilsynet.Driftsområderne i Koncern Service har i indeværende periode haft
besøg af Arbejdstilsynet tre gange. For de enkelte driftsområder er situationen som følger:
 Driftsområde Vask har ikke haft besøg af Arbejdstilsynet.


Driftsområde Køkken har haft besøg i kantinen på Køge Sygehus med en grøn

smiley til følge.
 Driftsområde Lager og Logistik har ikke haft besøg af Arbejdstilsynet.


Driftsområde Intern Service har haft besøg af Arbejdstilsynet på
rengøringsafdelingerne i Næstved og Roskilde sygehuse. – Se ovenfor incidensbesøg.



Driftsområde Have og Vej har ikke haft besøg af Arbejdstilsynet.
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Koncern Service Regionshus incl. udvikling og økonomi har ikke haft besøg af
Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har ikke uddelt nogen påbud i indeværende periode, hvilket er med til at
understrege værdien af det gode arbejdsmiljøarbejde, der gennemføres i det daglige på
arbejdspladserne i Koncern Service.
Fremdrift i APV handlingsplaner det seneste år:
Den lovpligtige APV-kortlægning gennemføres hvert 2. år i Region Sjælland – de lige år. Der er
således gennemført APV-kortlægning i vinter/forår 2014, og næste APV er planlagt til
gennemførelse i ugerne 9,10,11 2016. MED-Udvalgene i de enkelte driftsområder har mulighed for
at være med til at tone spørgeskemaerne i forhold til de enkelte driftsområders specielle
arbejdsområder/arbejdsopgaver. Der er udarbejdet 91 handleplaner i forlængelse af 2014kortlægningen. Der arbejdes fortsat på 55 af disse. Arbejdet med APV’en for 2016 følger den lagte
tidsplan, hvilket betyder, at der fra og med sommerperioden arbejdes med de handlingsplaner,
som APV-gennemgangen i foråret medfører. En APV-status er et fast punkt på de lokale MEDudvalgs og Arbejdspladsforaers dagsordener.Videre forgår der i regi af arbejdsmiljøgrupperne en
løbende APV-registrering af problemer i arbejdsmiljøet.
Lokale arbejdsmiljøindsatser det seneste år:
MED-udvalget for Koncern Service kan konkludere, at der arbejdes målrettet med
arbejdsmiljøindsatsen. Som ekstra supplement til det løbende arbejdsmiljøarbejde er det i
Koncern Service, som noget nyt, besluttet, at tre indsatsområder skulle have en særlig
opmærksomhed på tværs af alle driftsområder. Det gælder indsatsområderne:
 Gennemførelse af trivselsmåling 2015
 Lokal implementering af nedbringelse af sygefravær
 En professionel håndtering og opfølgning på arbejdsskader
Her ud over har de enkelte driftsområder arbejdet med arbejdsmiljøindsatser, som er målrettet det
opgavefelt, som de hver især beskæftiger sig med. 3.1 Trivselsmåling 2015Trivselsmålingen,
som er overenskomstmæssig aftalt, gennemføres hvert andet år (de ulige) på alle regionens
arbejdspladser.Trivselsmålingen giver, som navnet antyder, en indikation af, hvordan ledere og
medarbejdere trives på de enkelte arbejdspladser. For at få så sikker en indikation af dette som
muligt, arbejdes der derfor aktivt på, at få så mange medarbejdere som muligt til at besvare de
spørgeskemaer, der ligger bag målingen. Trivselsmålingen er gennemført og afsluttet pr. den 30
marts 2015, og den samlede besvarelsesprocent i Koncern Service er tæt på 58%, - en fremgang på
7,5% i forhold til målingen i 2013.Der er efterfølgende arbejdet med resultaterne af målingen lokalt
med henblik på at tage hånd om de udviklingsområder, som målingen har peget på.
1. Lokal implementering af nedbringelse af sygefravær Arbejdet med
nedbringelsen af sygefraværet var sat på som det gennemgående tema på den interne
arbejdsmiljødag for arbejdsmiljøgrupperne i Koncern Service den 23. marts 2015.
Temadagen gav derfor arbejdsmiljøgrupperne mulighed for at komme i dybden med emnet.
– Efter et inspirerende indlæg fra forskeren og sygefraværsprocenttalknuseren Merete
Labriola forløb formiddagen med en erfaringsudveksling på tværs af driftsområderne, - og
om eftermiddagen internt i de enkelte driftsområder med opstilling af konkrete og målbare
handlinger, som driftsområderne efterfølgende har arbejdet videre med og afrapporterer i
forhold til. Afrapporteringen sker i MED-Udvalget for Koncern Service i december 2015. –
Det er endvidere aftalt, at der set i lyset af budgetreduktionen i 2016 vil være et fortsat
fokus på sygefraværet i Koncern Service.
2. En professionel håndtering og opfølgning på arbejdsskader.
Se pkt. 1.2 3.4 Driftsområde Køkken I driftsområde Køkken er der helt konkret arbejdet med
”de rigtige” løfteteknikker og arbejdsstillinger samt en test af arbejdsmiljøet med ti spørgsmål, der
sætter fokus på, hvor den lokale arbejdsmiljøgruppe har en opgave at løfte i forhold til det daglige
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arbejde i køkken og kantine. Testen udføres umiddelbart før den årlige
medarbejderudviklingssamtale (MUS)Bl.a. har testen medvirket til, at der undgås en del
brandskader ved at medarbejderne bruger håndtagene på de varme ovnstativer.
3.5 Driftsområde VaskSærlige forhold i arbejdsmiljøet det kommende år:
Koncern Service Vask har indgået aftale meb ABSSolute verørende et nyt bestillingssystem til
bestilling af tøj fra de enkelte sygehuse. Dette har medført ændrede arbejdsgange for
medarbejderne i pakkeriet. Der er på begge vaskerier opsat et ABS Produktions Informations og
Ledelses System, i daglig tale kaldet PIMS, til registrering af produktionen og hvad den enkelte
medarbejder producerer. APF fastsætter og vedtager normen for, hvad den enkelte medarbejder
skal yde. Der vil blive indført chip i tøjet til registrering af, hvor meget tøj der kommer ind og ud af
vaskerierne. Det er blevet besluttet at chip indføres først i dyner, hovedpuder og uniformer og på
sigt i alt tøjet. Projektet er blevet forsinket p.g.a. økonomi, men er igangsat på visse kategorier på
begge vaskerier.
3.6 Driftsområde Intern ServiceUd over arbejdet med de tværgående indsatsområder er der i
Intern Service arbejdet med styrkelse af den interne kommunikation, social kapital, tillid,
sikkerhed og trivsel for medarbejderne. Indsatserne er blevet styrket gennem tre
arbejdsmiljøprojekter finansieret af regionens arbejdsmiljøpulje omkring intern kommunikation,
håndtering af vold og konflikter for medarbejdere i front på regionens sygehuse samt kortlægning
og forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøprojekterne har gjort det muligt at arbejde
med projekternes overordnede formål, men samtidig også på udvalgte områder (matrikler) at
målrette det de lokale udfordringer, hensyn og driften. Dertil har der i Intern Service gennem det
seneste år – og årene forud – været arbejdet indgående med at nedbringe det samlede sygefravær.
For at nedbringe sygefraværet er der lokalt arbejdet med forskellige indsatser med udgangspunkt i
de konkrete forhold. De lokale indsatser har været:
 Fokus på at holde omsorgssamtaler tidligere end der er lagt op til i regionens
personalepolitik
 Mulighed for at medtage AMIR til omsorgssamtaler
 Indhente mulighedserklæringer og 1-dagserklæring ved fravær
 Hurtigere tilbagevenden efter fravær - eksempelvis nedsat tjeneste for at fastholde
medarbejderen
Lokalt er der også arbejdet med social kapital og tillid på arbejdspladsen for at støtte op om den
fælles kerneopgave. Emnet er relevant ift. de organisatoriske ændringer, der finder sted i regionen,
og som også influerer på driftsområdet Intern Service – set i lyset af de politiske tiltag og projekter,
som medfører omplacering af personale samt fremrykning af sygehusplanen.
3.7 Driftsområde Lager og LogistikDen lokale indsats relaterer sig til arbejdet omkring
synlig ledelse, motivering af medarbejdere i forhold til egen faglighed og arbejdets udførelse og en
højnelse af tilfredshed med egen indsats. Serviceassistentprojektet forsætter med at udfordre
portørgruppen i forhold til fremtiden, uddannelse og ansættelsesvilkår. Arbejdsmiljøgrupperne
afventer evalueringen af pilotprojekterne i 2016. VALASH, lager/depotprojektet udfordrer
ligeledes, idet det er med til at skabe usikkerhed om fremtiden for den enkelte medarbejder. Der
efterlyses hos det lokale MED-udvalg, at der snarest sker en udmelding om en tidsplan og vilkår for
de berørte ansatte. De arbejdsmiljømæssige problemstillinger som implementeringen af
NASA/Oracle har medført, arbejdes der forsat intensivt med.Der er i samarbejde med
udviklingsafdelingen iværksat en handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet og dårligt psykisk
arbejdsmiljø. - Det kan konstateres, at sygefraværet på depoterne i Lager & Logistik er stigende,
hvilket kan relatere sig til, at der ikke længere er vikardækning på depoterne.
3.8 Koncern Service Regionshus incl. udvikling og økonomiIndsatsområderne er en del
af det daglige fokus på arbejdsmiljøet. - Kulde og træk og støj har været emnerne i udvikling og
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økonomi. I Koncern Service Regionshus har der været afholdt temamøder med fokus på
serviceværdier.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder seneste år:
Region Sjælland har den 17. september 2015 gennemført en inspirerende temadag, hvor alle
arbejdsmiljøledere og repræsentanter i Region Sjælland var inviteret.Medarbejderne i Koncern
Service anvender endvidere tilbuddene i de regionalt udbudte projekter ’Mening og sundhed’,
’Tillid og samarbejde’ og ’Fra fravær til nærvær’ samt en række ’pakkeløsninger’ fra Koncern HR
omhandlende ’Forandringspraksis’. Der er hentet inspiration i disse tilbud/indsatser og afholdt
diverse ’forløb’ for medarbejdere og ledere, når det har været muligt.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år:
Der er et godt og konstruktivt samarbejde om arbejdsmiljøet i Koncern Service.Driftsområderne
melder samstemmende tilbage, at der - på forskellig vis - arbejdes systematisk med arbejdsmiljøet,
samt at der afsættes den fornødne tid til arbejdet i arbejdsmiljøgrupperne. MED-Udvalget for
Koncern Service har i marts 2014 besluttet, at der gennemføres en årlig temadag for
arbejdsmiljøgrupper i Koncern Service. I 2015 er den gennemført den 23. marts. – Se ovenfor.
Grundet den økonomiske situation i regionen, har arbejdsmiljøgrupperne haft et særligt fokus på
det psykiske arbejdsmiljø.Som nævnt under pkt. 3.0 er der aftalt særlige tværgående
indsatsområder i arbejdsmiljøet i 2015.
Løsning – Kort sigt
Særlige forhold i arbejdsmiljøet det kommende år:
Budgetreduktionen i 2016 i Region Sjælland, det balancerede ansættelsesstop i Koncern Service og
regionens fremrykning af sygehusplanen vil være med til at sætte sit aftryk på arbejdsmiljøarbejdet i
Koncern Service i 2016. Det er også den tilbagemelding, der kommer fra arbejdsmiljøgrupperne i
Koncern Service, når de bliver bedt om at melde ind i forhold til særlige indsatsområder for
arbejdsmiljøarbejdet i 2016. – Se også under pkt. 7 Ligeledes vil der i forhold til
arbejdsmiljøarbejdet være markante fingeraftryk fra de store projekter, - serviceassistentprojektet
og VALASJ, som Koncern Service er aktivt involveret i. Der sikres løbende information og
medinddragelse omkring udviklingen i den økonomiske situation og projekterne, dels via MEDsystemet og dels via andre centralt initierede aktiviteter.
Lokale arbejdsmiljøindsatser og tiltag kommende år:
I lighed med 2015 vil der også i 2016 blive prioriteret særlige indsatsområder i arbejdsmiljøarbejdet
i Koncern Service. Processen i forhold til en indkredsning af særlige indsatsområder er gået over en
høring af arbejdsmiljøgrupperne i efteråret 2015 til en kommende drøftelse i MED-udvalget for
Koncern Service i december 2015, hvor området/erne vil blive nærmere præciseret. - Men som
nævnt i punktet ovenfor tegner der sig et tydeligt billede af en indsats med fokus på det psykiske
arbejdsmiljø - etableringen af en integreret organisatorisk og individuel forandringsrobusthed set i
relation den brede vifte af forandringsprojekter, som medarbejderne i Koncern Service skal arbejde
med gennem 2016. De indsatsområder, der besluttes, indgår endvidere som en del af driftsaftalen
for 2016 mellem Koncern Service og direktionen, ligesom arbejdet med dem, drøftes på temadagen
for arbejdsmiljøgrupperne, som gennemføres tirsdag den 15. marts 2016. Videre vil der i de enkelte
driftsområder blive gennemført indsatser, som er tonet efter specielle behov, som er afdækket her:
7.1 Driftsområde Intern ServiceDet igangsatte arbejde med at nedbringe korttids- og
langtidsfraværet fortsætter med udgangspunkt i de igangsatte lokale initiativer.Hertil arbejdes der
lokalt med at forbedre og sætte fokus på konkrete opmærksomhedspunkter fra
trivselsundersøgelsen.
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7.2 Driftsområde Lager og Logistik Fremadrettet skal der på alle matrikler være særlig fokus
på forflytningsvejlederne. De skal tilbydes efteruddannelse og skal anvendes offensivt i
forflytningerne. Der skal ses på matrikelrelaterede problemstillinger med de fysiske rammer, for lidt
plads og arbejde på stiger, arbejdsplaner, meget store transportafstande, investeringer i tekniske
hjælpemidler, IT- og registreringssystemer.
7.3 Driftsområde Køkken Fokus på arbejdsmiljøet ved effektiviseringer og omlægninger. Fokus
på bedre og effektive arbejdsprocesser, maskinkapacitet og materiel, der kan afhjælpe det fysisk
arbejdsmiljø.Forsat fokus på sygefraværet og de langtidsfriske medarbejder på personalemøder.
7.4 Driftsområde Vask For arbejdsmiljørepræsentanterne vil uddannelse i psykisk arbejdsmiljø
være et fokusområde det kommende år, særligt med indførelse af ny teknik, nye regelsæt og
procedurer, for bedre at kunne støtte op om den enkelte medarbejder.
7.5 Driftsområde Have og VejDer arbejdes specifikt med det psykiske arbejdsmiljø og
genskabelse af en anderkendt samarbejdsform imellem medarbejdere og ledelse.
7.6 Koncern Service Regionshus incl. udvikling og økonomi Der vil fortsat være fokus på
de fysiske omgivelser, for at sikre så velfungerende enheder som muligt. Der er i 2015 ansøgt om
ombygning, hvilket igen desværre blev afslået. Der forventes at ansøge i 2016 igen, for at skabe et
åbent, indbydende miljø.-Der er planlagt kurser i samarbejde og robusthed i Koncern Service
Regionshus.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år:
Der er enighed om at samarbejdet i de eksisterende foraer - arbejdsmiljøgrupper/MED-Udvalg fungerer tilfredsstillende, og at dette samarbejde videreføres - med stadig udvikling for øje. Der er
endvidere fokus på det arbejde, som kan være med til at sikre erfaringsudveksling på tværs af
driftsområderne, bl.a. den årlige interne temadag for arbejdsmiljøgrupperne samt deltagelse i
Regions Sjællands temadag, hvor store tværgående temaer bliver taget op og belyst under nye
vinkler og med inspiration fra eksterne konsulenter og arbejdspladser. Arbejdsmiljøgrupperne er
ansvarlige for at informere/orientere/diskutere arbejdsmiljøarbejdet med arbejdspladsens øvrige
medarbejdere på de lokale personalemøder.
Input til kompetenceudviklingsplan det kommende år:
Arbejdsmiljøledere/arbejdsmiljørepr. i Koncern Service deltager i de centralt udbudte kurser og
temadage efter behov. Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter deltager i den lovpligtige
arbejdsmiljøuddannelse efter gældende regler. Der er foretages løbende en vurdering i Koncern
Service af uddannelsesbehov inden for arbejdsmiljøområdet, og iværksættes tværorganisatoriske
initiativer, hvis/når det giver værdi.
Input fra jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse til det næste MED-niveau:
Som nævnt under pkt. 6 vurderer MED-Udvalget for Koncern Service, at de forhold der både
centralt og lokalt skal have en særlig opmærksomhed i det kommende år er den indvirkning, som
budgetreduktionen i 2016 i Region Sjælland, ansættelsesstop og regionens fremrykning af
sygehusplanen vil have på arbejdsmiljøarbejdet i 2016

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 for MED IT
Status på arbejdsmiljøet det seneste år
Tendenser fra tal
Sygefraværsprocent (1. jan. – 1. dec. 2015) = se graf under Filer og links
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Sygefraværsstastik
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SafetyNet ID 11664 - Faldulykke
SafetyNet ID 11894 – Ergonomi
SafetyNet ID 11894 - Faldulykke

AT var på besøg d. 8. sep. 2015 hos supporterne i Køge – hvorefter de meddelte,
at de overvejede at give et påbud om: at sikre at unødig udefrakommende støj
undgå … Tilbagemelding om efterkommelse af påbud indsendes medio dec. 2015
(sidste frist er d. 1. jan. 2016)
Desuden modtaget grøn smiley efter besøg hos supporterne på Nykøbing F.,
Holbæk samt Slagelse

Handlingsplaner
Der er lavet handleplaner omkring de lokale indsatser på SafetyNet på:
… oversigt …
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Lokale indsatser




Indeklima – Fysiske forhold
o Ombygning i Ringsted bl.a.
o Gennemgang efter renovering (SP, sekr. samt support)
 Sundhedsplatformen (APV eksternt firma)
Stress – Sygefravær



Information - Inddragelse

Regionale indsatser
MED-Hovedudvalget ar besluttet følgende indsatsområder for 2014-2015 =



Planlægning af nye arbejdspladser
Social kapital, tillid, retfærdighed og samarbejde

Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år
Der har været afholdt div. lokale arbejdsmiljø/sikkerhedsgruppemøder ca. 1 gang hver 1½ md.
Desuden har arbejdsmiljørepræsentanterne kunnet sætte ½-1 dag af om måneden, til
arbejdsmiljøet.
Dialogen og samarbejdet har været godt og konstruktivt.
Mål for arbejdsmiljøet det kommende år
Særlige fokusområder i arbejdsmiljøarbejdet
Trivsel og samarbejde
Tiltag i forbindelse med regionale indsatsområder og valg af mål
Der er lavet ændringer – da der ikke er noget MED-Hovedudvalg i Regionen mere
Lokale indsatser herunder projekter og valg af mål
Forskellige arbejder fra lokation til lokation

Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år
Fortsætter alle det gode samarbejde
Input til kompetenceudviklingsplan
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Gøre MUS-samtalerne mere ens – og udfærdige kompetanceplaner for den enkelte
medarbejder
Input fra jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse til det næste MED-niveau
-

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 for MED PFI
Arbejdsmiljøgennemgang 2015
Denne gennemgang er et overblik over det arbejdsmiljøarbejde, der er foregået i PFI i 2015 samt de
områder, vi har særligt fokus på.
Løbende APV-arbejde
Information
Der blev ved seneste APV efterspurgt bedre/mere information ledelse > medarbejdere og
medarbejdere >< medarbejdere.
Der har været arbejdet målrettet med intranettet som platform, og ny intranetside for PFI er netop
lanceret i efteråret 2015. Der har været informeret bredt om dette via mails og ved personlig
information på div. personalemøder. Intranetsiden er ment som informationsforum, men også som
informationssøgningsforum (dvs. det er muligt at dele forskellige informationer medarbejderne i
mellem – fx om kompetencer m.v., som er en mulighed, der har været efterspurgt).
Desuden er der etableret en kendt, fast mødestruktur for hele PFI med ugentlige tavlemøder på de
to lokationer (Roskilde og Sorø), ligesom der er månedlige teammøder, som er fælles for alle
medarbejdere. Endvidere kan der lokalt aftales yderligere personalemøder efter behov.
Roller og ansvar
Der har gennem hele 2015 været målrettet fokus på en afklaring af roller og ansvar.
Ledelsesstrukturen i PFI er nu på plads, og alle medarbejdere er blevet gjort bekendt med denne
via teammøder og senest på personaleseminar i oktober 2015. Der er angivet en klar rollefordeling i
projekter og ved driftsopgaver, ligesom ansvarsfordelingen i projekterne følger en klar struktur.
Der følges løbende op på dette fokusområde.
Kapacitetsstyring
Der er fokus på kapacitetsstyring via ugentlige tavlemøder på begge lokationer og via en klar rolleog ansvarsfordeling. Kapacitetsstyringen giver både medarbejdere og ledelse mulighed for
opmærksomhed på evt. ressourceproblemer i projekter og driftsopgaver. Der er angivet klare
retningslinjer for handlemuligheder, ligesom ressourcepersoner i forbindelse med
kapacitetsstyring er navngivne og kendte på alle niveauer.
Faglig sparring
Der er iværksat kompetenceudviklingseftermiddage hver måned (har løbet siden marts 2015),
ligesom den nye intranetside giver øgede muligheder for at fremsøge viden om muligheder for
faglig sparring i PFI.
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Udviklingsplaner for den enkelte
Der er planlagt MUS-samtaler ultimo 2015 – dette udmeldt til alle via MED-udvalg og ved
personaleseminar oktober 2015. Der tages stilling til udviklingsplaner ved MUS-samtaler.
Støj
Der er iværksat ombygning i PFI Sorø med glasvægge og –døre (ultimo 2014 og ultimo 2015), som
gerne skal være med til at sænke støjgenerne, da det giver bedre mulighed for at lukke døre til
kontorer. Der er dog fortsat opmærksomhed på risiko for støjgener på kontorer med mere end én
medarbejder.
Temperatur og lys
Der er opsat udvendige sol- og varmegardiner i PFI Roskilde ultimo 2014 – medarbejdere oplyser,
at det reducerer varme og lys i tilfredsstillende grad. Der er derfor ikke brug for yderligere tiltag p.t.
Særlige fokusområder
Trivsel
Med afsæt i trivselsmåling 2015 har MED-udvalget i PFI nedsat en arbejdsgruppe (trivselsgruppe),
som har arbejdet med at identificere, hvad der giver medarbejderne i PFI trivsel i arbejdet. Ud fra
resultaterne har trivselsgruppen formuleret tre fælles fokuspunkter for det fremadrettede arbejde
med at sikre en god trivsel i PFI.
Arbejdet er præsenteret for alle medarbejdere på personaleseminar i oktober 2015 – bl.a. er der
udarbejdet et hæfte til nuværende og nye medarbejdere, som synliggør, hvad der giver god trivsel i
PFI, ligesom der tænkes udarbejdet plakater for at øge fokus på den gode trivsel.
Der er planer om fortsat fokus på trivsel i 2016 – bl.a. med personaleworkshop om arbejdsglæde i
foråret 2016.
Stress
Med afsæt i enkelte sygemeldinger pga. stress er der sat fokus på stresshåndtering, bl.a. ved hjælp
af værktøjer til selvledelse og planlægning – bl.a. har der været oplæg ved konsulenter på
kompetenceudviklingseftermiddage og senest på personaleseminar oktober 2015.
Der er planer om fortsat fokus på stresshåndtering – bl.a. også via eksisterende
kapacitetsstyringssystem.
Sygefravær
Statistik over det samlede sygefravær i PFI fra 1. januar til 16. november 2015 (i anonymiseret
form) er blevet fremlagt for og diskuteret i MED-udvalget.
Det samlede sygefravær ligger på 4,79% med en gennemsnitlig sygeperiode på 2,23 dage.
Ud af 70 medarbejdere har 42 været syge. Det bemærkes, at statistikken indeholder både ansatte
og fratrådte medarbejdere. 60% af medarbejderne i PFI har således haft sygefravær i 2015.
Der har i 2015 været syv langtidssygemeldte medarbejdere i PFI (defineret som over 14 dages
sammenhængende sygdom).
Statistikken viser et rimeligt sygefravær og få sygeperioder generelt, når der ses bort fra
langtidssygemeldingerne. Sygefraværsprocenten er på 1,26, når sygefravær over 14 dage
fratrækkes.
Der tages hånd om langtidssygemeldte medarbejdere ved omsorgssamtaler med den enkelte
medarbejder, ligesom der udarbejdes mulighedserklæringer.
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To medarbejdere har en §56-aftale pga. kronisk sygdom.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2015 for MED Ledelsessekretariatet
Tendenser fra tal det seneste år:
Vi har ingen arbejdsulykker er påbud registreret.
Sygefraværet er gennemgået på MED-møde i marts, og der er ud fra drøftelsen ikke anledning til
særlige indsatser.
(Se evt. drøftelsen i referat fra MED-møde den 23.03.15)
Fremdrift i APV handlingsplaner det seneste år:
I Kommunikationsenheden har vi arbejdet videre med de punkter, der er opstillet i egen
Handlingsplan, herunder videndeling og enhedens møder (tavlemøder og afdelingsmøder) samt
Komcamp (Kommunikations Camp - videndeling om tværfaglige emner).
Lokale arbejdsmiljøindsatser det seneste år:
Vi har arbejdet med indsatserne i vores Handlingplan.
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder seneste år:
Vi har ikke fundet det relevant at arbejde ned den lokale arbejdsmiljøindsats Planlægning af nye
arbejdspladser, da vores arbejdsplads ikke er ny.
Vi har arbejdet med dimensionerne social kapial, tillid, retfærdighed og samarbejde generelt via
vores MED-arbejde (samt i Arbejdsmiljøgruppen).
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år:
Strukturen i samarbejdet er blevet styrket ved, at vi er overgået til en MED-struktur (i forhold til
APF). Der er kommet en god struktur og fokus på arbejdsmiljø som et tilbagevendende punkt på
møderne.

Løsning – Kort sigt
Særlige forhold i arbejdsmiljøet det kommende år:
Der er ikke nye forhold, der umiddelbart påvirker arbejdsmiljøet.
Lokale arbejdsmiljøindsatser og tiltag kommende år:
I Kommunikationsenheden arbejder vi fortsat med vores indsatsområder omkring videndeling og
mødekultur for at øge den active deling og deltagelse i enhedens udvikling (se Handlingsplan for
2014)
Regionale arbejdsmiljøindsatsområder kommende år:
Vi har ikke valgt at lave særlige indsatser på de regionale indsatsområder.
Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år:
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Vi fortsætter med den gode struktur i samarbejdet mellem Arbejdsmiljøgruppen og MED.
Input til kompetenceudviklingsplan det kommende år:
Der er ikke særlige behov, men hvis der er ønske om kompetenceudvikling tages der stilling til dem
løbende.
Input fra jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse til det næste MED-niveau:
Vi har ingen særlige forhold, som vi mener, er relevante at drøfte på næste MED-niveau.
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