Oplæg til MED Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2018
I alle 17 Område MED udvalg er der i sidste del af 2018 blevet afviklet en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Af
disse drøftelser fremgår det, at der foregår rigtigt mange arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladserne i Region
Sjælland. Der er i drøftelserne mange bud på gode løsninger, handleplaner og viden om, hvad der virker.
Samlet set, er der både bredde og diversitet i de temaer, som har fået fokus og opmærksomhed for
arbejdsmiljøgruppernes arbejde. Der er dog et element, som går igen i de årlige drøftelser og som binder
dem sammen: De indsatser, som enhederne giver udtryk for går rigtigt godt er dem, hvor der har været både
strategisk fokus, rammer og tid til at samarbejde om at finde løsninger.
Mange af de årlige drøftelser giver udtryk for at der har været fokus på at arbejde for at finde løsninger på
de udfordringer, der er i arbejdsmiljøet. I Region Sjælland er dialog og samarbejde nøgleord for et godt
arbejdsmiljø. Flere og flere arbejdspladser arbejder målrettet på at integrere arbejdsmiljøet i det daglige
arbejde og arbejdsgange, fordi fokus på arbejdsmiljøet betragtes som forudsætning for at levere kvalitet i
den kerneopgave der løses.

Hvordan går det med arbejdsmiljøet blandt koncernenhederne?
Tendenser fra tal for 2018
I det følgende afsnit vises tal for:
 Sygefravær, inkl. arbejdsulykkers andel af fraværet
 Arbejdsulykker uden fravær
 Arbejdsulykker med fravær
 Påbud og øvrige afgørelser fra Arbejdstilsynet
 Oprettede handleplaner (i SafetyNet), fordelt på problemområder, for 2017 og 2018
 De 4 hyppigst forekommende årsager til arbejdsulykker, herunder længden for fraværet på disse.
Tallene for 2017 er medtaget under tabellerne for at vise udviklingen. De opgjorte data dækker fra
perioden 1.1-31.12 i henholdsvis 2017 og 2018. Hvis man ønsker et mere nuanceret indblik i tallene, kan
man se bilagene ” Arbejdsulykker med og uden forventet fravær for 2017 - 2018 og Påbud og øvrige
reaktioner fra Arbejdstilsynet 2017 -2018”.

Sygefravær
Sygefraværet i Region Sjælland i 2018 (1. januar 2018 – 31.december 2018) fremgår af tabellen nedenfor.
Tallene i 2017 er medtaget for at vise udviklingen.

Sygefravær i procent af nærværstimer
Organisatorisk enhed

Region Sjælland 2018
Fravær i %
2017

Fravær i %
2018

Fuldtidsansatte

Region Sjælland
Næstved Slagelse og Ringsted
sygehuse
Sjællands Universitetshospital
Nykøbing F. sygehus
Holbæk Sygehus
Psykiatriområdet
Socialområdet
Koncern Service
Sygehusapoteket
Præhospitalt Center
Koncern IT
Kvalitet og Udvikling
Ledelsessekretariat
Koncern HR
Regional Udvikling
Koncern Økonomi
Primær Sundhed
Produktion Forskning og Innovation
Intern Kontrolenhed

Sygdom
i alt
5,08

Sygdom
i alt
5,37

Heraf
arbejdsulykker
0,15

14.730

4,27

4,72

0,04

2.639

4,33
4,80
4,53
6,25
8,77
6,56
5,34
3,22
4,02
2,18
4,59
3,97
5,57
5,85
2,63
3,71
2,85

4,44
5,48
4,85
6,68
7,99
6,92
4,95
3,19
4,76
3,63
1,55
3,98
4,53
4,03
2,20
3,67
4,62

0,02
0,29
0,01
0,27
0,65
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,27
0,00
0,00
0,00

3.890
1.125
1.569
1.565
1.361
1.354
191
73
295
102
36
135
89
110
117
73
5

Beregningsforudsætninger:
Opgørelsen af sygefraværet er baseret på udtræk fra Den administrative portal og består af sygdom, delvis sygdom, nedsat tjeneste, sygdom med §
56 og arbejdsulykker.
Fraværet er opgjort for månedslønnede i 2018. Timelønnede er således udeladt. Fraværsprocenten er beregnet på baggrund af registrerede
fraværstimer ekskl. helligdage i forhold til nærværstimer. Nærværstimerne udgør som udgangspunkt 1.931,4 timer i perioden og inkluderer også
helligdage, ferie, perioder med barsel og ferie uden løn mv. For deltidsansatte eller ansatte, som ikke har været ansat i hele perioden, er
nærværstimerne dog nedbragt forholdsmæssigt.
Marjatta og Børneskolen (Filadelfia) er som noget nyt inkluderet i tallene for Socialområdet.
Steno Diabetes Center Sjælland indgår i totalen for Region Sjælland, men er ikke udspecificeret.

Det samlede sygefravær for regionen var i 2018 på 5,37%. Det vil sige, at Region Sjælland har haft en
stigning i sygefraværet fra 2017 til 2018 på 0,29 procentpoint.
Tabellen viser også, at alle sygehuse (inkl. Psykiatrien) har en stigning i sygefraværet fra 2017 til 2018.
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse har en stigning på 10,6 %, mens sygefraværet ved Nykøbing Falster
Sygehus stiger med 14,2 %.
Psykiatrien, Koncern Service og Socialområdet har fortsat det højeste sygefravær i Region Sjælland. I
samme forbindelse skal det fremhæves at set i forhold til 2017 har Socialområdet i 2018 præsteret et fald i
sygefraværet på 8,8 %.
Variationer i udviklingen af sygefraværet mellem enhederne betyder, at man skal være varsom med at
bruge et gennemsnit som afsæt for generelle konklusioner. Man er nødt til at gå ned i tallene med
opmærksomhed på koncernenhedens opgaver, størrelse, langtidssygemeldinger/kritisk sygdom og
arbejdsmiljøets indvirkning.

Socialområdets relativt store fald i sygefraværet er et eksempel på, at en ”dybere” analyse af tallene giver
et effektfuldt udgangspunkt for arbejdet med fraværet. På den baggrund har Socialområdet sat ind med
meningsfulde initiativer tilpasset de konkrete udfordringer, som sygefraværet var et symptom på.
MED-Hovedudvalget drøftede status på sygefraværet i 2018 på mødet den 6. februar 2019. Her blev det
konstateret, at der har været en mindre stigning i det samlede sygefravær i Region Sjælland.
Der blev fra medarbejderside peget på, at et stigende arbejdspres kan være en del af årsagen til det højere
sygefravær. Samtidig havde MED-Hovedudvalget en opmærksomhed på, at der er gemt mange nuancer i
sygefraværstallene på enhedsniveau.
Derfor er det vigtigt, at alle MED-udvalg, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter forholder sig til enhedens
sygefravær, og at der er fokus på konkrete indsatser, der skal nedbringe sygefraværet.
MED-Hovedudvalget tilslutter sig, at der arbejdes målrettet med den politiske målsætning om at nedbringe
sygefraværet i Region Sjælland med 10%. En af indsatserne er, at implementere kontakt ved sygefravær
mellem leder og sygemeldt medarbejder på (senest) 3. – 8. og 15. fraværsdag. Den tidligere kontakt sker af
omsorg for den enkelte medarbejder og af hensyn til enhedens drift og samlede arbejdsmiljø. Sygefravær
skal desuden fremadrettet være et fast punkt på alle MED-udvalgenes møder.
MED-Hovedudvalget understøtter desuden enhedernes sygefraværsindsats bredt set. Blandt andet via
indsatser i Mening og Sundhed, ligesom arbejdsmiljøpuljen kan ansøges.

Arbejdsulykker
Arbejdsulykker 2018 (trukket d. 6.2. 2019, for perioden 1.1. 2018 – 31.12. 2018)
Enheder

2018

2017

2018

Arbejdsulykker Arbejdsulykker Arbejdsulykker
uden forventet uden forventet med forventet
fravær
fravær
fravær
Regionshus*

2017
Arbejdsulykker
med forventet
fravær

4

4

2

4

Koncern Service

300

185

53

58

Næstved,
Slagelse og
Ringsted
Sygehuse

203

183

34

38

Roskilde og
Køge Sygehuse

240

249

44

44

Nykøbing F.
Sygehus

119

108

40

28

Holbæk Sygehus

116

116

18

17

Psykiatrien

517

664

86

91

Socialområdet

878

677

109

130

Sygehusapoteket

5

2

-

2

Præhospitalt
Center

-

2

-

2382

2190

386

Region
Sjælland

412

*I opgørelserne for Regionshus indgår de koncernenheder, der har base i Regionshuset i Sorø
Der er en stigning i antallet af arbejdsulykker uden fravær, idet der er sket 192 flere ulykker i 2018 end året
før. Det er primært ulykker der skyldes fysisk eller psykisk vold, der er årsag til denne stigning, her er der
sket 137 flere ulykker end året før, fra 1293 til 1430 tilfælde. Antallet af fysiske ulykker er også steget, her
er der i 2018 sket 46 flere ulykker end i året før. Arbejdsulykker, der er sket som følge af håndtering af
værktøj, maskiner eller anden teknik, er steget med 18 tilfælde.
Det er værd at fremhæve, at der er et enkelt område hvor udviklingen går i en positiv retning, nemlig de
uheld der skyldes udsættelse for smitterisiko (stikskader o lign.). Der er sket hele 37 ulykker færre med
smitterisiko, fra 249 tilfælde i 2017 til 212 i 2018.
Antallet af arbejdsulykker med fravær har også ændret sig fra 2017 til 2018, idet der i 2018 er et fald på 26
ulykker med fravær. I 2017 var der i alt 412 ulykker med fravær og i 2018 var der 386. Faldet i antallet af
arbejdsulykker skyldes i høj grad færre ulykker som følge af personforflytninger og – håndteringer, idet der
er sket 19 færre ulykker i 2018, end året før.
Til sidst i datadelen fremhæves hvilke årsager der er til de 4 mest forekommende ulykker.
Se evt. også mere i bilaget ”Arbejdsulykker med og uden fravær, fordelt på årsager”.

Påbud, vejledninger og rådgivning fra Arbejdstilsynet
Følgende tabel viser hvor mange reaktioner Arbejdstilsynet har afgivet, fordelt på type.

Enheder

Straks

§21 Påbud

påbud

Undersøgelsespåbud
og påbud for mange
påbud

Regionshus*

-

-

Koncern Service

3

Påbud

Kompleks
rådgivning

Vejledning Afgørelse
uden
handlepligt

-

-

-

1

1

-

Næstved, Slagelse
og Ringsted
Sygehuse

1

2

Sjællands
6
Universitetshospital

1

1

1

2

1

Nykøbing F.
Sygehus

1

Holbæk Sygehus

1

3

5

1

4

3

1

Psykiatrien

1

3

2

1

Socialområdet

2

11

3

2

17

5

Sygehusapotek
Præhosp.Center
Region Sjælland

13

3

24

2

*I opgørelserne for Regionshus, indgår de koncernenheder og tværgående centre, der har base i
Regionshuset i Sorø

Påbud, vejledninger og rådgivning 2017 (1.1. 2017 – 31.12. 2017)
Enheder

Straks

§21 Påbud

påbud

Undersøgelsespåbu
d og påbud for
mange påbud

Regionshus*

Påbud

Rådgivning

1

Vejledning

1

Koncern Service

2

5

Næstved,
Slagelse og
Ringsted
Sygehuse

3

5

1

5

Sjællands
Universitetshosp
ital

4

1

5

1

7

Nykøbing F.
Sygehus

7

1

8

Holbæk Sygehus

1

Psykiatrien

2

Afgørelse
uden
handlepligt

5

1
2

Socialområdet

2

7

2

Sygehusapotek
Præhos.Center
Region Sjælland

18

2

34

2

19

6

*I opgørelserne for Regionshus indgår de koncernenheder, der har base i Regionshuset i Sorø.
Der blev i alt afgivet 64 reaktioner i 2018. Året før – i 2017 - blev der afgivet 81 reaktioner.
Alle enheder

Straks
påbud

Undersøgelsespåbud og påbud for
mange påbud

Påbud

Rådgivning

Vejledning

Afgørelse
uden
handlepligt

2018

13

3

24

2

17

5

2017

18

2

34

2

19

6

Sammenligner man imellem de to år, skyldes faldet i antallet af reaktioner, primært en nedgang på 10
påbud færre end forrige år. Derudover er der også blevet afgivet 5 strakspåbud færre i år, end i 2017.
Heraf blev der i 2018 afgivet 13 strakspåbud, mod 18 strakspåbud i 2017. 6 af disse strakspåbud er givet på
baggrund af problemer med risiko for fald- eller snuble ulykker, 3 er givet i forbindelse vold eller
traumatiske hændelser.
I 2018 er der blevet afgivet 24 påbud, hvilket er færre end i 2017, hvor antallet af påbud var på 34. Der vil
altid, når et påbud afgives, være sat en frist for hvornår problemet skal være løst. En del påbud har frister,
der ligger et år frem i tiden, afhængigt af kompleksitet ift. løsningerne. Det skal dog siges at mange af de
påbud der afgives, løses forholdsvist hurtigt eller straks.
Der er i 2018 afgivet 3 undersøgelsespåbud, der er 1 mere, end i 2017. Disse er afgivet, fordi der
automatisk udløses et påbud om at søge autoriseret rådgivning, når enheden har modtaget 5 eller flere
påbud.
Der er blevet afgivet i alt 17 vejledninger i 2018, hvoraf 6 omhandler emnet Stor arbejdsmængde og
tidspres, 2 omhandler høje følelsesmæssige krav. I 2017 blev der afgivet 19 vejledninger.
Ved det seneste dialogmøde mellem arbejdsmiljønetværket og Arbejdstilsynet roste Arbejdstilsynet
afdelinger og virksomheder for det gode forberedelsesarbejde op til besøgene. Arbejdstilsynet gav også
udtryk for, at de møder stor velvilje på arbejdspladserne i forhold til tilrettelæggelse af de omfattende
besøg. (Et udvidet risikobaseret tilsynsbesøg, kan i de store virksomheder indebære op til flere ugers møder
med forholdsvis mange afdelinger og med deltagelse af en del medarbejdere.)
Arbejdsmiljøgrupperne i alle koncernenheder har et godt fokus op opgaverne og på, hele tiden at sikre, at
der er fokus på at håndtere de arbejdsmiljømæssige problemer, der opstår. I mange enheder er der et øget
fokus på arbejdsmiljøet generelt og på at løse de udfordringer der er, i forhold til arbejdsmiljøet. Derfor er

der også en del af de reaktioner der bliver givet, der allerede er løst kort tid efter, at problemerne er
konstateret.
I bilaget ”Påbud vejledninger og rådgivning fra Arbejdstilsynet 2017-2018” vises de afgivne påbud og øvrige
afgørelser, og reaktioner som Arbejdstilsynet har afgivet, fordelt efter emner.

Tildeling af smileys
Status på tildelte smileys for 2018 (pr. 28.2 2019)
Arbejdstilsynet tildeler løbende smileys til de arbejdspladser, de besøger.
Grøn smiley gives, hvis alt er i orden. Hvis alt er i orden ved gennemgangen af arbejdsmiljøet, tildeles en
grøn smiley. Den grønne smiley betyder, at der ikke er noget udestående med Arbejdstilsynet, og er
dermed et signal til omverdenen om orden på arbejdsmiljøet. Den grønne smiley er gældende i 5 år.
Gul smiley gives, hvis alt ikke er i orden. Hvis der er afgivet et strakspåbud, et påbud med frist eller en
afgørelse uden handlepligt, får tildeles en gul smiley.
Rød smiley gives hvis der er afgivet et forbud eller et rådgivningspåbud, tildeles en rød smiley.
Den gule og den røde smiley bliver vist på hjemmesiden, indtil Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding
fra arbejdspladsen om, at problemerne er løst. Både den gule og den røde smiley bliver dog altid vist på
hjemmesiden i mindst seks måneder. Det gælder uanset om afgørelserne inden da.

I løbet af 2018 er der givet 54 grønne-, 5 gule – og 2 røde smileys, på baggrund af tilsynsbesøg i enhederne.
I 2017 blev der givet 68 grønne- 10 gule- og 2 røde smileys.
Der er ingen sammenhæng fra år til år i, hvor mange tildelinger der sker.

Oprettede handlingsplaner i SafetyNet.
Som en del af APV arbejdet udarbejder man typisk en plan for, hvordan enheden får løst de
arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses med det samme når de konstateres. Denne plan kaldes en
handlingsplan. Arbejdsmiljøproblemerne er blandt andet dem, der er årsagerne til det fravær samt de
forhold, der fører til de arbejdsulykker der sker, som i de tidligere viste data. Arbejdsmiljøproblemerne kan
også være nogle, der konstateres under afdækningen af arbejdspladsvurderingen (APV).
Nedenstående oversigter viser handlingsplaner oprettet i SafetyNet i henholdsvis 2018 og 2017 fordelt på
problemområder.

Handlingsplaner oprettet i 2018
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Der er blevet oprettet i alt 1054 handlingsplaner i SafetyNet i 2018, hvilket svarer til en stigning på 497 % i
forhold til 2017, hvor antallet af oprettede handlingsplaner var 212.
Stigningen i antallet af handlingsplaner i 2018 kan forklares ved, at der blev gennemført APV
(Arbejdspladsvurdering) i første kvartal af 2018 i alle enheder under regionen og dermed havde højere
fokus. Antallet af handlingsplaner vidner om, at der i ”APV-år” er større fokus på oprettelse af
handlingsplaner end på øvrige tidspunkter. Ligesom i 2017 var det i 2018 handlingsplaner vedrørende
ergonomi og psykisk arbejdsmiljø, der blev oprettet flest af. Derudover blev der oprettet 154
handlingsplaner under emnet indeklima. Nedenfor er der medtaget en figur, der netop viser antallet af
handlingsplaner på de tre ”top 3” emner, for henholdsvis 2018 og 2017.
Handlingsplaner, der blev oprettet under emner vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, var det, der havde
næst-største fokus i 2017. Fra at der i 2017 var 31 handlingsplaner under psykisk arbejdsmiljø, gik antallet i
2018 op til 315. Det svarer til hele 29,8 % af alle handlingsplaner, oprettet i 2018. I 2017 udgjorde
handleplaner under psykisk arbejdsmiljø en andel på 14,6 procent af samtlige oprettede handlingsplaner.
I 2018 fylder handlingsplaner vedrørende Ergonomi procentvis mindre i de oprettede handlingsplaner i
forhold til 2017. Ergonomi var i 2017 det emne, der blev oprettet det største antal handleplaner på, mens
det i 2018 har flyttet sig ned på tredjepladsen over de temaer, der er oprettet flest handleplaner for.
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Af de foregående afsnit om arbejdsmiljørelevante data, fremgår det, at navnlig fire årsager ligger til grund
for store andele af vores arbejdsulykker, sygefravær, oprettede handleplaner og for de påbud, som
Arbejdstilsynet afgiver på arbejdspladserne.
Det drejer sig om følgende årsager:





Personforflytninger
Fysisk og psykisk vold
Uheld med udsættelse for smitterisiko
Fysiske uheld

Personforflytninger.
På baggrund af et stigende antal arbejdsulykker som følge af personforflytning og personhåndtering vedtog
MED Hovedudvalget på møde i juni 2017, at forflytningsvejlederuddannelsen fra 2018 skulle varetages af
ekstern underviser således at forflytningskonsulenterne fik frigivet tid til praksisnær vejledning.
Fra 2018 har forflytningsvejlederuddannelsen derfor været varetaget af ’Flyt kroppen nu’ v/ Michael
Skriver. Der har været afholdt 2 forflytningsvejlederuddannelser i 2018 og i alt 34 deltagere har gennemført
forflytningsvejlederuddannelsen.
Der er generelt meget stor tilfredshed med uddannelsen (baseret på mundtlig og skriftlig evaluering fra
deltagerne). Deltagerne tilkendegav bl.a., at der er en god vægtning mellem teori og praksis, og at samundervisningen mellem ekstern og intern underviser fungerede rigtig godt. I 2019 udbydes 1
forflytningsvejlederuddannelse efter samme koncept og med såvel ekstern som intern underviser.
Som det fremgår af afsnit om de arbejdsmiljørelevante data for 2018, har Region Sjælland modtaget i alt 63
reaktioner fra Arbejdstilsynet. At disse vedrører 7 reaktioner forhold relateret til ergonomi og af disse
vedrører 3 personforflytning og personhåndtering (2 påbud og 1 strakspåbud).
I 2018 er der udarbejdet 133 APV handleplaner omhandlende ergonomi. Af disse handleplaner vedrører 15
personforflytning og personhåndtering.
Arbejdsskaderne på personforflytning og personhåndtering uden fravær er fortsat stigende, mens
arbejdsskader på personforflytning og personhåndtering med fravær faldt fra 2017 til 2018 (se figur
nedenfor).
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Fraværs længderne for forflytningsskader i 2018 fordeler sig som vist nedenfor og viser, at der er tale om
ganske betragtelige fravær længder som følge af personforflytning og personhåndtering.
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Set i lyset af såvel reaktioner fra Arbejdstilsynet, handleplaner i forbindelse med APV, det fortsat stigende
antal arbejdsskader uden fravær, samt de relativt lange fraværsperioder som følge af
forflytningsarbejdsskader med fravær bør det overvejes, om forflytningsindsatsen skal suppleres af
yderligere initiativer i 2019.

Fysisk og Psykisk vold
Fysisk og psykisk vold er endnu et af de områder, hvor der sker det største antal af såvel arbejdsulykker
som afgørelser fra Arbejdstilsynet på arbejdspladserne i regionen.
Den nedenstående tabel viser alle udviklingen i de ulykker der er relateret til vold eller trusler, for de
seneste tre år.
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Som det fremgår, er antallet af ulykker stigende - både dem, med fravær og dem, uden fravær.
Der arbejdes generelt målrettet med at forebygge og håndtere arbejdssituationer, der kan medføre vold og
trusler for de ansatte. Der foretages risikoanalyser, analyser af skader m.m. og der er også mange
arbejdspladser der har retningslinjer, beredskabsplaner eller instruktioner for hvordan vold og trusler skal
undgås og håndteres. Dette er et tema, der gives meget opmærksomhed på de arbejdspladser hvor fysisk
og psykisk vold er en udfordring, som man er nødt til at forholde sig til.
Der er i 2018 sket 1430 ulykker uden fravær, der skyldes vold eller trusler om vold. Der er sket 137
arbejdsulykker der efterfølgende har givet fravær.

Fraværslængde fysisk og psykisk vold
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Fraværslængde fysisk og psykisk vold

Der er tale om et væsentligt antal ulykker, der har givet fravær af kortere eller længere fravær.

Fraværets længder er fordelt sådan at det fortrinsvis er kortere fravær på mellem 1 og 3 dage forbundet
med ulykker under fysisk og psykisk vold. Der er dog også en del af ulykkerne der har givet 4 til 6 dage eller
7 til 13 dages efterfølgende fravær.
Sammenholdt med de reaktioner, som Arbejdstilsynet afgav i 2018 med relevans til vold og trusler om vold,
er der sket en fordobling af antallet af afgørelser fra 2017 til 2018. Der blev i 2018 afgivet i alt 20 reaktioner
under dette emne. Heraf var 12 påbud og 3 var strakspåbud.
Det er ikke muligt entydigt at opgøre, hvor mange handlingsplaner der er blevet oprettet under
overskriften Trusler om vold, idet også handlingsplaner under overskrifterne Psykisk arbejdsmiljø og
Arbejdsstedets indretning sagtens kan indeholde handlingsplaner, der er affødt af vold og trusler om vold.
Det bør overvejes om MED Hovedudvalget vil sende en opfordring til, at flere arbejdspladser gør brug af
det pakketilbud der er tilrettelagt under arbejdsmiljøpuljen retningslinjer og/ eller beredskab ifm. vold.
Pakken giver støtte og vejledning ift. at arbejde med de beredskabs foranstaltninger, der er på
arbejdspladsen. Ingen har endnu gjort brug af pakken, men relevansen af at arbejde proaktivt og
forebyggende med forekomst af vold er uændret.

Uheld med udsættelse for smitterisiko
På trods af at antallet af arbejdsulykker der skyldes smitterisiko er faldende, er det medtaget under
gennemgangen af de ulykker der sker flest af på arbejdspladserne.
Der skete i 2018 212 uheld med udsættelse af smitterisiko uden fravær og 8 uheld med fravær.
I 2017 var antallet af uheld med smitterisiko uden fravær i alt 249 og 6 uheld medførte fravær.

Uheld med udsættelse for smitterisiko
300
251
250
212
192

200

150

100

50
8

6
0

Med fravær

Uden fravær

Med fravær

2016

Uden fravær

Med fravær

2017

Uden fravær

2018

Længden af fraværet for de uheld med smitterisiko, ser det således ud:
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På MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse i 2017 blev antallet af stikskader drøftet, blandt andet
i et perspektiv af, om der var mulige sammenhænge mellem stikskader og stigende arbejdspres. Det blev

aftalt at drøfte udviklingen af stikskader, med henblik på at vurdere om der kunne iværksættes initiativer til
at nedbringe antallet af stikskader yderligere.
Sikkerhedslederne ved de somatiske sygehuse peger på flg. indsatser:






Vurdering af den nuværende metode for analyse af skaderne der er mindre tidskrævende.
Vurdering af nuværende e læringsprogram
Vurdering af om der kan skabes mere opmærksomhed på sikkerheden for medarbejderne under
udbud af kanyler og kanylebokse
Vurdering af nuværende samarbejde mellem koncernenheder vedr. aftaler om korrekt og
sikkerhedsmæssig forsvarlig bortskaffelse af brugte kanyler.
Øget ledelsesopmærksomhed på udfordringen

PPU har efterfølgende drøftet udviklingen i antallet af stikskader i relation til sikkerhedsledernes
anbefalinger. Set i sammenhæng med det nu lavere antal stikskader vurderes det at der ikke skal igangsættes
yderligere initiativer på nuværende tidspunkt. Der blev ved samme lejlighed givet stor anerkendelse til
sikkerhedsorganisationen for den store indsats der allerede er gjort på området.

Fysiske uheld
Uheld er den sidste af de fire mest hyppigt forekommende arbejdsulykker, der fremhæves her.
Uheld dækker over en række forskellige episoder, herunder fald fra et niveau til et andet, sammenstød med
andre eller med ting, forvridninger af arme eller ben, og andre fysiske uheld.
I 2018 var der 385 arbejdsulykker uden fravær. Året før var der 339 ulykker uden fravær, altså 46 ulykker
færre.
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Antallet af fysiske uheld der medførte fravær var i 2018 på i alt 157, en lidt større del end i 2017, hvor antallet
af uheld var 154.
Fysiske uheld er en af de ulykkesårsager der i koncernenhedernes årlige arbejdsmiljødrøftelser, sættes i
forbindelse med stigende arbejdspres, travlhed og uopmærksomhed.
Arbejdstilsynet afgav i løbet af 2018 i alt 9 reaktioner under emnet fald og ulykkesrisici. Året før afgav de 3
reaktioner under emnet. Af de reaktioner der blev givet var 2 givet som påbud og 6 som strakspåbud.
Ser man på, hvor langt fraværet er i de uheld, der har medført fravær er fordelingen således:
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Langt de fleste af de ulykker hvor der er fravær, er kortere fraværsforløb på mellem 1 til 3 dage.
Der er dog stadig en del ulykker med et efterfølgende fravær der ligger mellem 7 til 13 dage og 14 til 20 dage.
En væsentlig del af ulykkerne har fravær der ligger helt oppe mellem 1 til 3 måneders fravær.
Flere af koncernenhederne nævner under deres årlige drøftelser, at der kan være behov for at arbejde med
analysedelen af arbejdsulykkerne. Ved at give arbejdsmiljøgrupperne fornyet viden og redskaber til at
foretage analyser af hændelsesforløbet der førte til uheld (og øvrige årsager til arbejdsulykkerne) vil der
komme mere viden på arbejdspladserne om, hvordan ulykker kan forebygges.

Årsagerne til de 4 mest forekommende arbejdsulykker, alle øvrige ulykker, påbud og data for sygefravær
der er blevet nævnt, bør ses i sammenhæng med indsatserne under de indsatsområder, både dem som har
været iværksat for de sidste to-tre år men også dem, som bliver udpeget for de kommende år. Det følgende
afsnit omhandler indsatsområder og de øvrige aktiviteter der er afviklet med relevans for
arbejdsmiljøarbejdet.

Arbejdsmiljøet i koncernenhederne
Mange arbejdspladser har året 2018 været præget af overgange fra gamle arbejdsgange til nye, rokader,
flytninger og sammenlægninger. Også på arbejdspladser, hvor man ikke direkte har været involveret i en
flytning, har rokaderne ført til ændringer i arbejdsgange, nye rammer for arbejdet, ændrede
sammensætninger i medarbejdergrupper og andet.
Der er en mange steder en oplevelse af højt arbejdspres. Det har udfordret det psykiske og/eller det fysiske
arbejdsmiljø. Effekter af dette kan resultere i øget sygefravær og mindre trivsel. For at imødegå
arbejdspresset er der blandt andet på flere sygehuse fundet løsninger ved at optimere arbejdsgange, f eks
ved at lade opgaver flytte til andre faggrupper. Det fremhæves også at man oplever mere komplekse og
plejekrævende patientforløb, hvilket kræver forøgede krav til effektivitet og kompetencer hos
medarbejderne.
I såvel Psykiatrien, i de somatiske koncernenheder, herunder også i flere tværgående centre, har der i 2018
været fokus på at få Sundhedsplatformen og andre nye teknologiske systemer til at fungere som del af
hverdagen. Fra flere af de årlige arbejdsmiljødrøftelser fremgår det, at indførelsen af arbejdsgangene under
Sundhedsplatformen giver sig udtryk i øget antal museklik for brugerne, hvilket belaster håndled, nakke og
skuldre. Det gives stor opmærksomhed og der arbejdes derfor på at optimere arbejdsgangene bedst muligt,
så risici for generne kan mindskes eller helt undgås. Både Sundhedsplatformens arbejdsgange og andre nye
eller ændrede IT løsningers arbejdsgange har affødt en øget opmærksomhed på indretninger af
skærmarbejdspladser. I Primær Sundhed har man arbejdet med at sikre stabilitet og funktionalitet af andre
IT systemer og der er udarbejdet handlingsplan for temaet, der også fortsætter ind i 2019. Med henblik på
at fremme muligheder for et godt arbejdsmiljø med de nye teknologier, har vejledningen ”Den
administrative arbejdsplads i Region Sjælland” og ”Ergonomiske opmærksomhedspunkter ved
Sundhedsplatformen” dannet udgangspunkt for afdelingernes indretning af de nye arbejdsgange, ved brug
af skærme som f. eks Rovers, WoW´s og øvrige administrative arbejdspladser. I det Præhospitale Center
modtog de i 2018 Arbejdsmiljørådets arbejdsmiljøpris, i kategorien ’Forandringer og Ny Teknologi’. Det
Præhospitale Center formåede med en ny app at lette presset i svære situationer og hjælpe redderne med
hurtigere at træffe beslutninger om, hvor patienter skal hen.
Af de årlige drøftelser, der er blevet afviklet efter personalereduktionerne i en del af regionens
koncernenheder, fremgår det, at både afskedigede såvel som tilbageværende medarbejdere, er meget
påvirkede af processen. Det har effekt på det psykiske arbejdsmiljø og på trivslen på arbejdspladserne.
Både virksomhedsledelserne og de daglige ledere har stor opmærksomhed på dette og på vigtigheden af,
løbende at give orienteringer og muligheder for at få drøftet både bekymringer og udfordringer for
arbejdspladsernes fremtidige virke. Der er blevet holdt et øget antal møder med i MED udvalg på alle
niveauer, med henblik på at give plads til – og sikre samarbejdet i processen. Både arbejdsmiljøpuljen og
øvrige pakketilbud understøtter muligheder for at få støtte og hjælp til, fremadrettet at komme videre efter
personalereduktioner og øvrige forandringer.

Fælles aktiviteter i arbejdsmiljøorganisationen i 2018
Region Sjælland har en stor arbejdsmiljøorganisation med mange arbejdsmiljøgrupper. Antallet af
arbejdsmiljøgrupper er dynamisk og ændres løbende pga. ændringer, sammenlægninger og nyetableringer

i organisationen. I 2018 var der omkring 445 arbejdsmiljøgrupper, fordelt over hele regionens geografi og
med vidt forskellige arbejdsopgaver i det daglige virke. Der er store forskelle i, hvilke arbejdsmiljømæssige
problemer og temaer, der optager de mange arbejdsmiljøgrupper. Men fælles forholder - og arbejder alle
med et eller flere af de fælles strategiske indsatser, der er vedtaget for hele regionens
arbejdsmiljøorganisation. Alle arbejdsmiljøgrupper indgår også i det systematiske arbejdsmiljøarbejde, der
er vedtaget for arbejdsmiljøorganisationen i Region Sjælland.

APV
I første kvartal af 2018 har hele arbejdsmiljøorganisationen i Region Sjælland derfor også, som en del af det
systematiske arbejdsmiljøarbejde, afviklet Arbejdspladsvurderinger (APV). Forberedelserne til APV
processen gik allerede i gang i sidste del at 2017, hvor de overordnede arbejdsmiljøfaglige personer, blev
tilbudt uddannelse i opsætning af skemaer i systemet SafetyNet. Overvejende har alle virksomheder anvendt
spørgeskemaer til at afdække de fysiske forhold på arbejdspladsen efter. Hvad angår APV for det psykiske
arbejdsmiljø, er der en stigende tendens til, at område-Med beslutter alternative afdækningsmetoder, f eks
af mere dialogbaseret karakter. Dermed har både Psykiatrien, Socialområde og flere af de tværgående centre
denne gang benyttet sig af andre måder at afdække det psykiske arbejdsmiljø på.
Den fælles opgave i APV processen betyder, at der pt. i mange arbejdsmiljøgrupper arbejdes med at forbedre
og løse arbejdsmiljømæssige forhold, som er afdækket og prioriteret at løse. I mange koncernenheder har
der været tilbud med muligheder hjælp, sparring og videndeling tilgængeligt for arbejdsmiljøgrupperne, ved
f.eks at afholde workshops om APV processen. Se mere om, hvilke problemområder der er blevet oprettet
handlingsplaner på i afsnittet om data.

Høringssvar, kommentarer og input til nationale love med relevans for arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøkonsulenterne, -koordinatorerne og sikkerhedslederne i koncernenhederne forholder sig
løbende til, hvilke love, regler og rammer der er for arbejdsmiljøarbejdet med fokus på, hvad der kan skabe
det bedste grundlag for et godt og sundt arbejdsmiljø. På tværs af arbejdsmiljøorganisationen er der derfor
også i løbet af 2018 i fællesskab, blevet afgivet svar i relation til flere høringsprocesser om ændringer af
arbejdsmiljøloven og udarbejdelse af nationale vejledninger.
Herunder er der givet høringssvar til en lovændring, der skulle give Arbejdstilsynet øgede muligheder for at
tale med medarbejderne uden tilstedeværelse af ledere under tilsynsbesøg. I Region Sjælland betragtes
tilsynsbesøg og dialog med Arbejdstilsynet, som en mulighed for læring, samt afsæt for de bedste
arbejdsmiljømæssige løsninger. Samtidig vil ledelsens tilstedeværelse ofte kunne kvalitetssikre de
(faktuelle) oplysninger der gives til Arbejdstilsynet. Region Sjælland afgav på denne baggrund et høringssvar
der afspejler disse betragtninger. Der var desværre ikke lydhørhed overfor dette og efterfølgende
lovgivning giver nu Arbejdstilsynet udvidede muligheder for at tale med medarbejdere uden
tilstedeværelsen af ledelsen. Retningslinjen ”Retningslinje for afvikling af besøg fra Arbejdstilsynet” blev
ændret som konsekvens af lovændringen, med virkning fra 1.7. 2018.
Bekendtgørelsen om arbejde ved skærmterminaler fra 1992 beskriver reglerne for arbejde ved skærme.
Udviklingen i arbejde med skærme har efterhånden overhalet bekendtgørelsen fra 1992, hvorfor man i EU
regi er i gang med at revidere den nuværende bekendtgørelse. Region Sjælland har i løbet af 2018, sammen
med de øvrige regioner, været i dialog med Arbejdstilsynet om dette. Arbejdstilsynet har orienteret om, at
arbejdet revidere bekendtgørelsen pågår, men at der foreløbig ikke er en tidsfrist for kommissionen
arbejde. IPads, tablets, Rovers o. lign. er fortsat ikke omfattet af skærmbekendtgørelsens regler, men

brugen af disse bør begrænses til max sammenlagt 2 timer dagligt, da der kan være tale om belastende
arbejdsstillinger og ensidigt belastende arbejde.
Beskæftigelsesministeriet indkaldte i foråret 2018 kommentarer til hvorledes man kunne afbureaukratisere
regler og love. Region Sjælland sendte i denne anledning forslag til forenkling, ved at lette sagsgangen for
både virksomheder samt for Arbejdstilsynet, ved konkret at fjerne automatikken i afgivelse af
rådgivningspåbud ved fem eller flere arbejdsmiljøproblemer. Dette har længe været et udtrykt ønske fra
flere Område-MED udvalg, som har rejst dette ønske i årlige arbejdsmiljødrøftelser i de foregående år. Det
er med de indsendte kommentarer, desværre ikke lykkedes at få forenklet reglerne, men der vil på tværs af
arbejdsmiljøorganisationen fortsat være fokus på at få temaet rejst, i sammenhænge der kan føre til en
ændring af reglerne.
Det nationale Arbejdsmiljøråd indkaldte i november 2018 input til vejledning om helbredsundersøgelser
ifm. arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling. Gennem kompetent eksperthjælp fra
medicinsk fysisk ekspert v. Slagelse Sygehus, er der blevet afgivet bidrag fra Region Sjælland til kommende
vejledning.

Arbejdsmiljøpolitik
I foråret 2018 vedtog MED-Hovedudvalget en ny arbejdsmiljøpolitik for Region Sjælland.
Som regionens øvrige politikker er den nye arbejdsmiljøpolitik formuleret værdibaseret med følgende 4
overordnede værdier og holdninger for arbejdsmiljøarbejdet i Region Sjælland:
1.
2.
3.
4.

Vi har en fremmende, forebyggende og håndterende tilgang til arbejdsmiljøarbejdet
Vores arbejdsmiljøarbejde er båret af en synlig, systematisk og dokumenteret indsats
Vores arbejdsmiljøarbejde er en anerkendt, synlig og højt prioriteret fælles opgave
Vi er innovative og udvikler arbejdsmiljøet på basis af nyeste viden, der deles.

Den ny arbejdsmiljøpolitik har været en god anledning til at få arbejdsmiljøet - og måden vi tilgår
arbejdsmiljøarbejdet på - sat på dagsordenen i MED og på regionens arbejdspladser. For at understøtte
dette blev der forud for implementering af arbejdsmiljøpolitikken udviklet et dialogværktøj, der havde det
fremmende fokus som udgangspunkt. Dialogværktøjet bliver i skrivende stund fortsat efterspurgt fra
mange koncernenheder.

Psykologisk krisehjælp
Efter en årrække med brug af Crecea under den psykologiske krisehjælpsordning, blev der i 2018
udarbejdet kravsspecifikationer til udbud af leverance om psykologisk krisehjælp for alle medarbejdere i
Region Sjælland. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra Koncern HR og fra henholdsvis
Psykiatriområdet og Socialområdet, som de områder, der har størst erfaring med brug af ordningen.
Arbejdet og udbuddet er afsluttet og der er fundet en ny leverandør – Falck Healthcare. Samarbejdet med
Falck Healthcare er trådt i kraft pr. 1.1 2019.

Valg i arbejdsmiljøorganisationen
I sidste del af 2018 blev der afviklet valg til arbejdsmiljøorganisationen og MED udvalg på alle
arbejdspladser i Region Sjælland for perioden 1.1 2019 til 31.12 2020. En del arbejdsmiljørepræsentanter er
blevet genvalgt men der blev også valgt en række helt nye arbejdsmiljørepræsentanter. I skrivende stund
(februar 2019) er de nye arbejdsmiljøgrupper allerede tiltrådt og i er gang med opgaven, og med tage
lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser.

Dialogmøder
Der er afholdt et dialogmøde med Arbejdstilsynet om hvilke iagttagelser og erfaringer de gør sig på
regionens arbejdspladser, samt om, hvilke arbejdsmiljøindsatser der gives opmærksomhed under
tilsynsbesøg. Der afholdes et lignende møde med Arbejdstilsynet i år i juni måned. De årlige dialogmøder
mellem arbejdsmiljønetværket og Arbejdstilsynet gavner det gensidige samarbejde om hele tiden at sikre
et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Der blev i efteråret 2018 afholdt et dialogmøde med Arbejdsmedicinsk klinik. Hensigten med dette møde
var at etablere kontakter og basis for et forøget samarbejde med udgangspunkt i den viden og den store
faglige viden, arbejdsmiljønetværket og de arbejdsmedicinske klinikker tilsammen har, om organisationens
arbejdspladser.

Under den fælles arbejdsmiljøindsats Mening og Sundhed, er følgende blevet
afviklet:
Alle tværgående indsatser og arbejdsmiljøarbejde i Region Sjælland afvikles i regi af det fælles afsæt under
Mening og Sundhed. Følgende afsnit indeholder beskrivelser af en del af de indsatser, kurser og øvrige
aktiviteter, der er afviklet i løbet af 2018.

TRIO'ens procesfacilitatoruddannelse - Langtidsfriske arbejdspladser.
Igennem de sidste 4-5 år er der oparbejdet en stor viden og gode resultater af at tilbyde nøglepersoner på
arbejdspladsen - henholdsvis arbejdsmiljøgruppen og tillidsrepræsentanten (TRIOén) – uddannelse og
forskningsbaseret viden om, hvilke processer og tiltag, der virker og kan gøre en forskel i
arbejdsmiljøarbejdet. Uddannelsen er ud over teoretiske oplæg bygget op om procesfacilitatoriske
metoder samt læring via eksemplarisk læring fra Trioen konkrete arbejde på arbejdspladsen.
Uddannelsens udgangspunkt er det fremmende fokus, der ligger ud over den lovpligtige arbejdsmiljø
tilgang om at reagere, håndtere og forebygge, og supplerer derved den samlede arbejdsmiljøindsats i
Region Sjælland. I 2018 blev der afholdt to uddannelser. For 2019 er der planlagt én uddannelse.

Mental robustheds træning

Mental robusthed er en psykologisk færdighed, som kan trænes. Siden 2014 har Region Sjælland tilbudt
Mental Robustheds Træningskurser (MRT). Mere end 400 medarbejdere har gennemført et kursus. Der er
fortsat meget stor interesse og efterspørgsel for kurserne og i 2018 blev der gennemført 4 kurser for alle
medarbejdere. Som noget nyt blev der derudover udbudt 2 MRT kurser for ledere. Også her var interessen
meget stor.
I foråret blev der gennemført en opfølgningsdag om søvn og trivsel. Mere end 40 deltagere fik viden om
normal søvn og søvnforstyrrelser. Der blev taget udgangspunkt i den seneste forskning på området med
fokus på gode råd samt brugbare teknikker til at forbedre søvnen.
I efteråret blev der gennemført en opfølgningsdag om robusthed via flow tilstande. Frans Ørsted Andersen,
psykolog og lektor, PhD ved Aarhus Universitet og forsker i flowtilstande satte fokus på flowtilstandens
muligheder for at skabe trivsel, fokus og engagerede processer i hverdagens arbejdsliv. 40 deltagere fik
indsigt i flowtilstandens sunde og gavnlige tilstand som et bolværk mod stress og en tilstand af fordybelse
og opslugthed.
I 2019 er der planlagt 4 MRT kurser for alle medarbejdere og 2 MRT kurser for ledere. MRT kurserne for
første halvår af 2019 er fuldt booket og der er oprettet venteliste.

TRiM:
På baggrund af det stigende antal arbejdsulykker som følge af fysisk og psykisk vold i Region Sjælland, blev
der fra 1. januar 2018 igangsat ni 2-dagsuddannelser i TRiM (Traume Risk Management). TRiM Practitioneruddannelsen er et afprøvet koncept, som vandt Region Sjællands arbejdsmiljøpris i 2016. På uddannelsen
lærer deltagerne at identificere psykologiske risikofaktorer efter en voldsom hændelse, som ellers kunne gå
ubemærket hen. Alle deltagere er uddannet til at kunne gennemføre en krisesamtale, herigennem at lave
en vurdering af den psykologiske risiko hos den ramte, for at udvikle psykiske belastninger. I alt 120 har
deltaget i uddannelsen i 2018 og uddannelserne udbydes igen i 2019 og 2020.
Desuden er der blevet gennemført en TRiM Manager-uddannelse. Uddannelsen er for dem, der har
afsluttet TRiM Practitioner-uddannelsen og som skal påtage sig en koordinerende rolle inden for
organisationen. Uddannelsen er bygget op omkring de færdigheder, som man som TRiM Practitioner
allerede har opnået. Denne uddannelse vil også blive gentaget i både 2019 og 2020.

Kursus i fysisk og psykisk træning, konflikthåndtering fra A – Z
MED-Hovedudvalget besluttede på baggrund af en afdækning af behov for kurserne at finansiere
iværksættelsen af i alt 20 kurser over de næste to år. Kurserne i Fysisk og psykisk træning er blevet udbudt
fra starten af 2018, som et tilbud for alle medarbejdere. Kurset har tidligere været afprøvet med
repræsentation fra et bredt udvalg af de arbejdspladser, der møder forskellige udadreagerende personer
eller tilspidsede situationer i deres daglige arbejde. Kurserne indeholder både formidling af lovgivning vedr.
nødværge over for patienter og beboere og undervisning i afværgeteknikker. Der er endvidere træning der
omhandler sikker adfærd ift. den fysiske placering i rum og arbejdssituationer, der omhandler arbejde med

udadreagerende personer. 3 ud af 10 planlagte uddannelser blev aflyst i 2018, pga. meget få tilmeldinger. I
alt 149 har deltaget i uddannelsen i 2018. Der er udbudt kurser for hele 2019.

Kurser i konflikthåndtering
Der er blevet udbudt 3 kurser i konflikthåndtering for medarbejdere der er på arbejdspladser, hvor der er
øget risiko for vold og trusler. Disse kurser, der primært omhandler forebyggelse af - og nedtrapning af
situationer, der kan eskalere, er blevet udbudt siden 2014. Mange medarbejdere har allerede gennemgået
dette kursus. Samtlige 3 kurser udbudt i 2018 er blevet aflyst på grund af ingen eller meget ringe grad at
tilslutning.

Træningsambassadøruddannelse
Siden 2014 har Region Sjælland udbudt og gennemført træningsambassadøruddannelse. Over 3 laboratorie
dage bliver deltagerne uddannet til ambassadører for intelligent træning på deres arbejdsplads.
Uddannelsen giver deltagerne et skræddersyet træningskoncept til deres arbejdsplads, instruktion i øvelser
målrettet udsatte muskelgrupper, støtte til at planlægge og organisere intelligent træning på
arbejdspladsen, ideer til at fastholde træningskonceptet, kompetencer til at drive træningen lokalt samt
viden og sparring med andre arbejdspladser.
I 2018 blev der udbudt 1 træningsambassadøruddannelse. 29 deltagere gennemførte uddannelsen til
træningsambassadør i 2018 og således er der nu ca. 200 træningsambassadører uddannet i Region
Sjælland.
Det tidligere træningshæfte til træningsambassadørerne blev revideret og suppleret med små filmklip til at
understøtte instruktionen i øvelserne. Filmene blev udarbejdet i samarbejde med det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø og ligger tilgængelige på intranettet. Derudover er der udarbejdet
plakater med øvelser, som træningsambassadørerne kan hænge op på egen arbejdsplads til at understøtte
og fastholde træningen.
I foråret 2018 blev der afholdt en opfølgningsdag for alle træningsambassadører. Dagen var fuldt booket og
40 deltagere modtog undervisning omkring motivation og inspiration til nye trænings- og elastikøvelser.
I 2019 er planlagt endnu en træningsambassadøruddannelse ligesom der planlægges at afholde en
opfølgningsdag i efteråret 2019.

Forløb om smerter og job
Mere end hver tredje beskæftigede i Danmark har smerter i muskler og led flere gange om ugen eller
dagligt. De fleste smerter i muskler og led er ufarlige. Mangel på aktivitet vil ofte forværre smerterne ved at
svække musklerne og gøre leddene stive. Derimod kan man forhindre at smerterne udvikler sig til nedsat
funktionsevne og sygefravær, hvis man holder sig fysisk aktiv.
Region Sjælland har i 2018 udbudt et forløb om ’smerter og job’, hvor deltagerne over 2 eftermiddage har
fået viden om smerter samt instruktion i fysiske øvelser der medvirker til at forebygge og mindske smerter.

Deltagerne fik udleveret materialer med viden om smerter, en træningselastik og inspiration til relevante
øvelser. Mere en 30 medarbejdere deltog i forløbet, som udbydes igen i 2019.

Stillesiddende adfærd – en helbredsrisiko?
På gå-hjem-mødet om stillesiddende adfærd fik deltagerne et indblik i hvad forskningen siger om
stillesiddende arbejde. Hvor udbredt det er? Om det er usundt og hvad man kan gøre ved det? Deltagerne
fik en præsentation af de seneste forskningsresultater om helbredsrisikoen ved langvarig stillesiddende
adfærd, herunder bl.a. risikoen for type 2 sukkersyge, hjertekarsygdom og muskelskelet besvær. Med sig
hjem fik de 40 deltagere flere gode fif og indspark til, at få mere bevægelse ind i arbejdsdagen.

Fra sygemelding til samarbejde
Ligesom i 2017, blev der i 2018 afholdt et på-hjem-møde med overskriften ’Fra sygemelding til samarbejde.
Her kunne deltagerne høre speciallæge i psykiatri og forfatter Jesper Karle fortælle om et nyt syn på stress
og sygemelding. Jesper Karle har været med til at udvikle metoder til at forebygge arbejdsrelateret stress
på både medarbejder- og lederniveau og er forfatter til bogen ’Tag på arbejde – fra sygemelding til
samarbejde’. I oplægget var der fokus på, at stress skal løses i fællesskab samt på arbejdspladsens rolle i
forhold til forebyggelse af stress og psykiske helbredsproblemer. 36 medarbejdere og ledere deltog.

Gå-hjem-foredrag med Mikael Kamber – vi er bedst når vi er glade
På et gå-hjem-møde med Mikael Kamber ”Vi er bedst når vi er glade” blev deltagerne, med udgangspunkt i
forskningen om positiv psykologi, præsenteret for en række evidensbaserede værktøjer og anvendelige
huskeregler til en gladere hverdag. Det viser sig nemlig, sagde Mikael Kamber, er vi er mere effektive, mere
kreative, mindre syge og lever længere, når vi er glade.
Omkring 200 deltagere deltog i en aktiv og inddragende eftermiddag, hvor deltagerne på egen krop
afprøvede nogle af værktøjerne til en gladere hverdag.

Arbejdsmiljøkonferencen
Som en del af de tilbud, der er for arbejdsmiljøgruppernes supplerende arbejdsmiljøuddannelse, blev der i
2018 afholdt en arbejdsmiljøkonference, med det gennemgående tema Teknologi og forandring. Såvel
tema som underliggende emner på konferencen, var valgt med det formål, at sætte fokus på
indsatsområderne og arbejdsmiljøarbejdet med Sundhedsplatformen og de øvrige teknologiske løsninger
som regionens arbejdspladser anvender. Under de tre temaer Mental Robusthed, Digitale Forandringer og
Nærvær, bidrog dagen med masser af input, inspiration og ny viden. Konferencen fandt sted i Korsør og
tilbød bl.a. oplæg fra Peter Qvortrup Geisling, der talte om Arbejdsmiljø under teknologiske forandringer.
Som en del af dagen, blev der også afholdt forskellige talkshops om f.eks. Arbejdsmiljø og
kortidssygefravær, Hjernen i en digital forandringstid, Forebyggelse af stress og sygefravær og Arbejdssyn i
en digital verden. Arbejdsmiljøkonferencen er målrettet til arbejdsmiljøgrupperne og til repræsentanter fra
MED udvalgene. Omkring 380 deltog i konferencen.

Arbejdsmiljøkonferencen finder i 2019 sted d. 19. september.

Graviditet og Job
At blive gravid er en glædelig begivenhed, men det er også en fysisk belastning for kroppen. Det er normalt,
at man kan opleve smerter og ubehag som hænger sammen med naturlige kropslige forandringer i
graviditetsperioden. En del gravide sygemelder sig på baggrund af disse gener, hvilket påvirker
arbejdspladsen og den gravide selv.
For at understøtte en god graviditet og minimere graviditetsgener forårsaget af arbejdsmiljøforhold, har
region Sjælland etableret indsatsen Graviditet og Job. Indsatsen har været udbudt siden 2014. I indsatsen
er det muligt for gravide medarbejdere, ledere og arbejdspladsen at modtage råd og vejledning fra en
jordemoder. Efter en midlertidig pause blev der i efteråret 2018 igen etableret mulighed for også, at få råd
og vejledning fra en fysioterapeut.
Udover råd og vejledning til gravide, ledere og arbejdspladsen ved jordemoder og fysioterapeut, bliver der
afholdt gravid yoga-mix for gravide på flere lokationer. Gravid yogaen er i 2018 blevet suppleret med
øvelsesplakater, samt et øvelseshæfte. Pjecen om Gravidsamtaler blev ligeledes revideret og opdateret i
2018.
Indsatsen Graviditet og Job fortsætter i 2019.

Arbejdsmiljøpuljen.
Med henblik på at understøtte mulighederne for at arbejde med indsatser og projekter under de vedtagne
indsatsområder, har MED- Hovedudvalget afsat en pulje af midler, der kan søges støtte fra.
Fordelingen af, hvilke koncernenheder, der har søgt støtte fra arbejdsmiljøpuljen i løbet af 2018 er:
Somatiske sygehuse: 26 pakker og 3 businesscases
Holbæk Sygehus: 4 pakker og 2 businesscases
Næstved, Ringsted Slagelse: 6 pakker og 1 businesscase
Sjælland Universitetshospital: 12 pakker
Nykøbing Falster Sygehus: 4 pakker
Psykiatrien: 4 pakker
Socialområdet: 3 pakker
Koncern HR: 1 pakke
Præhospitalt Center: 1 pakke
Primær Sundhed: 1 pakke
Sygehusapoteket: 1 pakke
Ansøgningerne omhandlede arbejdet med indsatsområderne Nye arbejdsgange og teknologiers samspil
med de fysiske rammer, Samarbejde og relationer samt Aktiviteter der kan medvirke til at nedbringe
antallet af arbejdsulykker, som følge af fysisk og psykisk vold.

I løbet af 2018 er der på baggrund af ansøgningerne blevet givet tilsagn til i alt 42 ansøgninger til
arbejdsmiljøpuljen, hvoraf 39 ansøgninger var til en pakke og 3 var via businesscaseansøgning.
Samlet er der blevet bevilget midler til arbejdsmiljøprojekter for 1.9 mill. kr.

Evaluering af indsatsområderne
MED-Hovedudvalget besluttede i 2016 nedenstående indsatsområder for 2017, 2018 og første halvår af
2019. Indsatsområderne blev besluttet på baggrund af de tendenser, årsager til ulykker, input fra årlige
arbejdsmiljødrøftelser og kommende opgaver, som organisationen var præget af.

Indsatsområdet ”Nye arbejdsgange og teknologiers samspil med de fysiske rammer”
Fokus i indsatsen har været, at give arbejdsmiljøgrupperne redskaber og viden til at kunne analysere og
risikovurdere på arbejdsmiljømæssige aspekter af ændrede rammer samt muligheder for at opnå kendskab
til sikkerhedsmæssige og sunde forsvarlige fysiske rammer, arbejdsgange og nye teknologier.
Der er i løbet af perioden 2017- 2018 udarbejdet en vejledning til arbejdsmiljøgrupperne: Den gode
administrative arbejdsplads, samt en pjece til brugere af Sundhedsplatformen: Ergonomiske
opmærksomhedspunkter ved Sundhedsplatformen. Materialet er uddelt til alle koncernenheder, ligesom
det kan tilgås via intranettet.
Til yderligere at understøtte indsatsområdet er der blevet udviklet supplerende arbejdsmiljøuddannelser:
- ”Hjælp til indretning af skærmarbejdspladser” og - ”Ny teknologi og organisering der styrker
arbejdsmiljøet”.
Derudover har der under arbejdsmiljøpuljen været udbudt pakker, som arbejdspladser/afdelinger kunne
søge, med hjælp til at arbejde med indsatsområdet. Det drejer sig om:
- ”Ny teknologi og organisering, der styrker arbejdsmiljøet”
- ”Hvordan får kroppen det godt ved skærmarbejde”
- ”Fysisk krævende arbejde – hjælp til god ergonomi og forebyggelse”

Indsatsområdet ”Nye arbejdsgange og teknologiers indflydelse på samarbejde og
relationer”
Indsatsområdet har været rettet mod at kunne understøtte ændringer og tilpasninger i
organisationen i forbindelse med etablering af nye arbejdspladser og nye arbejdsgange. Ændringer stiller
krav til både samarbejde og relationer på den enkelte arbejdsplads og påvirker det psykosociale
arbejdsmiljø. Forskellige holdninger til håndtering af arbejdsopgaver, forskellige kulturer, omgangstone,
ændringer i arbejdet, arbejdspres m.m. har betydning for såvel samarbejde som relationer og får derved
også indflydelse på udførelsen af selve kerneopgaven.
Dette indsatsområde har været med til at understøtte arbejdspladsens forankring af processer, der
fremmer samarbejdet og relationerne med en høj grad af involvering af medarbejdere.

Fokus i indsatsen har været, at imødegå en eventuel negativ påvirkning på det psykosociale arbejdsmiljø i
forbindelse med nye arbejdsgange og teknologier. Til at understøtte indsatsområdet har der været udviklet
supplerende arbejdsmiljøuddannelser som f eks:
Teknologi, godt arbejdsmiljø og den gode patientrelation og Stress på arbejdspladsen.
Derudover har der været udbudt pakker, som målrettet understøtter indsatsen. Det drejer sig (bl.a.) om:
- Teknologi, godt arbejdsmiljø og den gode patientrelation
- Styrk jeres samarbejde i omstillingsprocessen gennem klar kommunikation
- Fælles arbejdskultur
- Fusioner – sammenlægning af enheder og afdelinger
½

Indsatsområde: Aktiviteter, der kan medvirke til at nedbringe antallet af
arbejdsulykker, som følge af fysisk og psykisk vold
Fokus i indsatsen er at klæde arbejdsmiljøgrupperne/arbejdspladserne på til at forebygge vold og
konflikter, samt at håndtere situationer hvor vold og konflikter opstår.
Der er tilbudt følgende under indsatsområdet:
Kursus i Fysisk og psykisk træning. Konflikthåndtering fra A – Z.
Kursus i ”Forebyggelse af vold og konflikter.
Kursus i ”TRiM – Traume Risk Management”.
Kursus i Kommunikativ deeskalering.
Kursus i Konflikthåndtering og samtaler, der udfordrer – med særligt fokus på telefonsamtalen.
Via Arbejdsmiljøpuljen har man siden 2018 kunne søge pakken ”Styrk samarbejdet med enhedens
retningslinje om vold og konflikthåndtering”. PT har ingen arbejdspladser søgt om støtte til processer, der
understøtter arbejde med retningslinjer og lokalt beredskab.
Som supplement til indsatser til at forebygge og håndtere vold og trusler om vold, har alle, via MED
Hovedudvalgets arbejdsmiljøpulje, adgang til mulighed for at få tilbud om akut krisehjælp, hvis der er
behov for det.
Med henblik på at give et samlet overblik over alle tilbud og muligheder under dette indsatsområde, blev
der i foråret 2018 udarbejdet en folder, der beskriver samtlige kursustilbud og støttemuligheder. Hensigten
med beskrivelserne er også at sætte medarbejdere og ledere i stand til at vurdere, hvilket tilbud der passer
bedst til det konkrete behov.

Alle koncernenheder har i løbet af 2017 og 2018 arbejdet med fokus på et - eller flere af indsatsområderne.
De tilbud, der er blevet iværksat og de muligheder, der har været stillet til rådighed under
indsatsområderne har givet anledning til, at der fra start er blevet etableret nogle gode rammer for brug af
de nye teknologier. Der vil fortsat opmærksomhed på bl.a. om de ændringer, teknologierne betyder for
arbejdsgangene, medfører gener i form af f. eks problemer med nakke, skuldre og håndled.

Der er blevet afviklet mange projekter, i anledning af forandringer, sammenlægninger, overgange til nye
arbejdsgange og andre ændringer, med relevans for det psykiske arbejdsmiljø. Indsatser der understøtter
forandringer og det psykiske arbejdsmiljø vil stadig have relevans i de kommende år, idet der fortsat
foregår mange ændringer i organisationen.
I forhold til kurser og støttetilbud, der kan forebyggelse af vold og trusler og nedbringelse af de ulykker der
er relateret til vold, er der gennem de seneste fire - fem år blevet etableret en meget bred palet af tilbud,
der tager højde for de meget forskellige behov arbejdspladserne har, for at arbejde med i forhold til at
forebygge vold og trusler. De nuværende tilbud og en stor del af kurserne under indsatsen, udbydes også i
2019.

Andre tilbud med relevans for arbejdsmiljøarbejdet.
Tillid og Samarbejde
Store organisatoriske forandringer i regionen har betydet at mange pakker i ”Tillid og Samarbejde” er
bevilliget til enheder som har stået overfor større sammenlægninger, etableringer af nye teams, nye
funktioner mv. Her har omdrejningspunktet for pakkerne været på ledernes og medarbejdernes
arbejdsmiljø, trivsel og social kapital i forandringerne. Pakkerne har derved understøttet den fremmende
tilgang og konkret suppleret pakkerne under Mening og Sundhed.
Under overskriften Tillidsfremmende initiativer, med tilbud til ledere og ledelsesudvikling, er der i løbet af
2018 udviklet og udbudt 20 forskellige konkrete ”pakker” i form af konsulentstøtte til inspirationsoplæg,
temadage og længere udviklingsforløb. Fælles for alle pakker er, at de er udviklet som inspiration til
arbejdet med at styrke tillid i samarbejdet om kerneopgaven i organisationen. Pakkernes indhold er blevet
udviklet endeligt i tæt samarbejde med rekvirenterne, og blev målrettet de aktuelle udfordringer og behov,
i de enkelte enheder, afdelinger og afsnit i regionen.
Der er i løbet af 2018 blevet afholdt 21 pakker for ca. 900 medarbejdere.

Målrettede ledernetværk
Målrettede ledernetværk inviterer lederne til at deltage i et netværk med andre ledere med henblik på at
udvikle deres lederskab i et ledelsesfagligt fællesskab på tværs af regionen. Der er målrettede ledernetværk
indenfor afdelingsledelse, afsnitsledelse, tværgående ledelse, nye ledere og stabsledere samt
administrationsledelse og ledere indenfor Koncern Service. I alt har 300 ledere været tilknyttet et netværk i
2018.
Uanset tema og dagsorden for de konkrete netværksmøder er der et gennemgående fokus på god
tillidsfremmende personaleledelse. I netværket deles erfaring og viden om daglig ledelsespraksis, ikke
mindst med opmærksomheden på at resultatopnåelse går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø.
Til den årlige fælles netværkskonferencedag for ledernetværkene med temaet: ”Ledelse af digitalisering –
Big data, AI and The Internet of Things” og her var opmærksomheden rettet imod ledernes egen

arbejdstrivsel og arbejdsmiljø, som en ofte overset men ikke uvæsentlig markør for enhedens/afdelingens
performance og trivsel på arbejdspladsen.

De rigtige kompetencer
Regionsrådet har i 2018 valgt at der skal gøres en ekstra indsats for at sørge for, at vi også i fremtiden har
dygtige medarbejdere og de rigtige kompetencer. Derfor er der igangsat en lang række initiativer i Region
Sjælland, der skal understøtte arbejdet for at sikre de rigtige kompetencer nu og i fremtiden. MEDhovedudvalget har peget på at håndtering af de regionale kompetenceudfordringer er en vigtig
forudsætning for sikre en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Det betyder, at arbejdet for at
løse de regionale rekrutterings- og kompetenceudfordringer har positiv betydning for arbejdsmiljøet.
I dialog om rekrutterings- og kompetenceindsatsen har MED-hovedudvalget peget på, at det er en
forudsætning for at kunne lykkes med de indsatser, man sætter i gang – at man fastholder et stærkt fokus
på udvikling af både gode ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøet på regionens arbejdspladser.
I indsatsen ”De Rigtige Kompetencer” er der udviklet forskellige tiltag der gennem fokus på fastholdelse,
forløsning, udvikling og tiltrækning af kompetencer. Det gælder blandt andet følgende:
”Brug af flere faggrupper i opgaveløsningen - eksempler fra praksis”. Der er i efteråret 2018 indsamlet 78
eksempler på hvordan man kan forløse, udvikle, fastholde og tiltrække de rigtige kompetencer, bl.a. til de
enheder, der har brug for inspiration og hjælp til netop deres kompetence- og rekrutteringsudfordringer.
Initiativet forsøger at afhjælpe et arbejdspres på regionens arbejdspladser. Det sker ved at sætte fokus på,
hvordan man kan løse regionens kerneopgaver på nye måder. Nogle løsninger er fundet i situationer, hvor
der har været mangel på kompetencer – andre er fundet, fordi det giver god mening at bruge de
kompetencer, som forskellige faggrupper har. Alt sammen til gavn for patienterne og til gavn for et
arbejdsmiljø præget af ansvarlighed overfor opgaven og respekt for forskellige kompetencer.
Ledelsesudviklingsforløb som - ”Ledelse af det fremmende arbejdsmiljø” hvor formålet er at give ledere
værktøjer til at lede og udvikle et fremmende arbejdsmiljø. Målet er at fastholde nuværende medarbejdere
og tiltrække nye kolleger gennem en ”mulighedsfremmende perspektiv på arbejdsmiljøet”. Et andet tiltag
er: ” Ledelse af strategisk kompetenceudvikling”, hvor der arbejdes med input og erfaringer fra succesrige
virksomheder med et godt arbejdsmiljø
Udvikling af pakkerne: ”Arbejdsmiljø og organisationskultur, der fastholder og tiltrækker medarbejdere”,
”Organisationskultur og arbejdsmiljø, der forløser og udvikler kompetencer”, ”Rekrutteringsudfordringer –
TRIOen kan have nøglen”, ”Kompetenceudvikling gennem fællesskab om kerneopgaven”.
MED-Hovedudvalget har igangsat udvikling af en ”pakke” til MED-udvalg. Pakken skal bidrage til lokale
drøftelser i MED-udvalgene om hvordan MED kan understøtte enhedens kompetenceudvikling som hjælp
til håndtering af de arbejdsmiljøudfordringer, der skyldes mangel på kompetencer.

Hvad er ambitionen for arbejdsmiljøet det kommende år
En del koncernenheder arbejder systematisk med indsatser til at nedbringe sygefraværet og øge nærvær og
dermed antallet af hænder på arbejdspladsen. I Psykiatrien og i Socialområdet, der i dag er blandt de
koncernenheder, der tegner sig for det højeste sygefravær i regionen, er der også flere eksempler på, at et

systematisk arbejde med sygefraværet har en effekt. Af en del Område-MEDs årlige arbejdsmiljødrøftelser
fremgår det endvidere, at der (også) i 2019 vil være et behov for at sætte nedbringelse af sygefraværet på
dagsordenen, evt. som et særligt indsatsområde.
I Psykiatrien og i Socialområdet har der været arbejdet med at få viden om, hvilke årsager der er til et
stigende/højt sygefravær. Mangel på personale og et psykisk og fysisk belastende arbejdsmiljø angives som
de primære årsager til sygefraværet i psykiatrien. I socialområdet har et samarbejde med CABI medført en
tilgang, hvor der arbejdes med analyse af kulturen og med at iværksætte tiltag og fælles retningslinjer, ud
fra hvad den enkelte arbejdsplads’s sygefraværsmønster viser af behov. På Nykøbing Falster sygehus har
man indført en ny retningslinje for samtaler i forbindelses med sygefravær. Lokalt på Nykøbing Sygehus
planlægges der med at tilbyde alle, der skal afholde omsorgssamtaler, et dialogmøde med fokus på den
svære samtale. Målgruppen er ledere og ledelseskonsulenter.
Både Socialområdet, Koncern Service og andre af koncernenhederne beskriver, at der er i det kommende år
skal arbejdes med tiltag, der drejer sig om at analysere og lære af de arbejdsulykker, der sker. Formålet er at
forebygge såvel arbejdsulykker som nærved-hændelser, og dermed også at reducere sygefraværet.
Fokus på sygefraværet, taler ind i den fælles dagsorden, der i øvrigt er besluttet fra politisk hold i Region
Sjælland: Regionsrådet har i deres strategi en politisk målsætning om at nedbringe sygefraværet i Region
Sjælland med 10% frem mod 2021. Denne politiske målsætning, herunder mulige indsatser til at nedbringe
sygefraværet, er over det seneste halve år drøftet i såvel Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering og MEDHovedudvalget.
Som en indsats i forhold til den politiske målsætning for at nedbringe sygefraværet har MEDHovedudvalget besluttet, at implementere tættere kontakt ved sygefravær. Det er besluttet at
implementere kontakt mellem leder og den sygemeldte ansatte på (senest) 3.- 8.- og 15. sygefraværsdag.
Det er vigtigt for MED-Hovedudvalget, at implementeringen af den såkaldte 3-8-15-model ikke får karakter
af kontrol. Region Sjælland indfører modellen i et balanceret hensyn til omsorg for den syge medarbejder
samt behovet for at planlægge arbejdsopgaver, vagter mv. til gavn for arbejdspladsen og de
tilbageværende kolleger.
Det er aftalt i MED-Hovedudvalget, at alle enheder skal have kontakt ved sygefravær efter 3-8-15-modellen
senest den 1. september 2019.
Et andet initiativ er, at sygefravær skal være et fast punkt på MED-udvalgenes møder.
Endelig arbejdes der på at styrke en mere datadrevet opfølgning på sygefravær i Region Sjælland. Det
indebærer, at der målrettet arbejdes for at gøre sygefraværsdata lettere tilgængelig for ledere i de
regionale enheder. Målet er at synliggøre eventuelle udfordringer i forhold til sygefraværet, herunder
medvirke til at lederes indsats på området kan tage udgangspunkt i et konkret måltal.
Dertil kommer, at der arbejdes med at gøre sygefraværsudfordringer til en vigtig del af de årlige
lederudviklingssamtaler.
Endelig udbydes der en række indsatser for at nedbringe sygefraværet i regi af Mening og Sundhed.

Det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og organisationstilpasninger

Fremrykninger af sygehusplanerne, strukturelle ændringer i flere af koncernenhederne opgaveløsning, det
nære sundhedsvæsen en ledelsesreform og behov/krav for nye arbejdsgange, betyder at der også i de
kommende år vil være behov for at arbejde i en organisation der undergår mange forandringer. Forandringer
kan på arbejdspladser bl.a. komme til udtryk i afsked med nuværende arbejdsfællesskaber og indtræden i
nye fællesskaber med andre samarbejdskulturer. Samarbejde, dialog og relationer er det kit, der får
hverdagen til at hænge sammen og er derfor afgørende for i hvor høj grad, vi lykkedes med at gennemføre
og etablere nye arbejdspladser og arbejdsgange.
Fokus vil være på at give arbejdsmiljøgrupperne redskaber og viden til at kunne analysere og risikovurdere
på arbejdsmiljømæssige aspekter af ændrede rammer samt muligheder for at opnå kendskab til
sikkerhedsmæssige og sunde forsvarlige psykiske og fysiske rammer.
Med udgangspunkt i erfaringerne fra etablering af procesfacilitatoruddannelsen for Trioen, vil der fortsat
tilbydes aktiviteter, hvor trioen er målgruppe og er med til at understøtte forankringen af indsatserne på
den enkelte arbejdsplads. Hjælp og støtte kan også ske gennem forskellige ”pakker” (konsulentoplæg,
temadag eller procesforløb).

Hvilke aktiviteter vil virksomhederne gennemføre til gavn for arbejdsmiljøet
Koncernenhederne i Region Sjælland arbejder med løsning af mange forskellige arbejdsopgaver. Derfor er
der også en bredde i, hvad der gives opmærksomhed og besluttes at der skal arbejdes med, i de forskellige
koncernenheder for det kommende år.
En væsentlig ændring for de somatiske sygehuses arbejde med vold og trusler om vold er, at der i løbet af
2018 blev udarbejdet en ny D4 retningslinje, der betyder at der i alle afdelinger og afsnit i de somatiske
koncernenheder, skal udarbejdes beredskab og actioncards for, hvem der skal handle ved udadreagerende
patienter eller pårørende.
I denne forbindelse anvender man de gode erfaringer og resultater som Psykiatrien har opnået gennem
brug af et særligt de eskalerende ”system” i håndtering af udadreagerende patienter. Psykiatriens arbejde
med konceptet Relationer og Deeskalering har gennem de seneste år givet meget positive resultater. Der
tilbydes nu undervisning i anvendelse af systemet til alle somatiske afdelinger, som en del af
forudsætningen for at D4 retningslinjen kan implementeres.
Øvrige indsatser nævnes her i stikordsform:
2 ½ dagsworkshop ”FRISAPA” Værktøj til risikovurdering af det psykiske arbejdsmiljø ved forandringer.
Løbende afholdelser af møder for arbejdsmiljøgrupper a 2-3 timer med henblik på erfarings- og
vidensdeling.
Undervisning i APV arbejde
Undervisning i RETOX til arbejdsmiljøgrupperne, så kemikalier på afdelinger og enheder kan håndteres
korrekt.
Attraktiv arbejdsplads
Det fremmende arbejdsmiljø

Fokus på brug af arbejdsmiljødata, samt integrering af det fremmende perspektiv i APV og
arbejdsmiljødrøftelse.
Workshop og supervisering ”Anmeldelse af arbejdsulykker og udarbejdelse af årsagsanalyser” ved
sikkerhedsleder
Lokal temadag i flere af koncernenhederne
Fastholdelse og undervisning af forflytningsvejledere ved netværksmøder, undervisning i afsnit og workshops
Kommunikation og informationsspredning
Stresshåndtering, forslag om en stresscoach til supervision og samtaler
Indføre den nye arbejdsmiljøpolitik 2018.
Forflytningsområdet skal have topprioritet.
Indeklima
Opgaver ifm. opgraderingen af Sundhedsplatformen
Se evt. mere under bilaget Årlige arbejdsmiljødrøftelser alle Område-MED udvalg. Her fremgår det hvilke
indsatser enhedsMED udvalgene har drøftet at prioritere.

Kræver nogle af indsatserne for arbejdsmiljøet en tværgående indsats?
Flere af de årlige arbejdsmiljødrøftelser i OmrådeMED udvalgene har stillet et eller flere forslag og
spørgsmål, som ønskes drøftet i regi af MED-Hovedudvalget.

Fra Nykøbing Falster Sygehus
Arbejdsmiljøorganisationen på Nykøbing F. Sygehus glæder sig over, at TRiM som koncept udbredes i hele
Region Sjælland. Arbejdsmiljøorganisationen på Nykøbing F. Sygehus ønsker yderligere at der med
implementering af TRiM som Regionalt koncept lægges recertificering tilsvarende den egentlige certificering.
Koncern HRs bemærkning:
Koncern HR henholder sig til referatet af MED-Hovedudvalgets mødet fra 3. april, 2017; hvor det blev
besluttet at etablere en fælles uddannelse af TRIM-instruktører mhp. at de virksomhedsområder, som
ønskede at gøre brug af uddannelsen efterfølgende selv skulle oprette og drive TRIM-organiseringen lokalt.

Fra Psykiatrien
Det er positivt, at der udbydes efteruddannelse og arbejdsmiljøkonference og at der er mulighed for at søge
pakker til konsulenthjælp. Aktiviteterne giver mulighed for at få inspiration og konkrete værktøjer til at
håndtere de konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger som arbejdsmiljøgruppe og MED-udvalg arbejder med.

Det ønskes, at der udvikles mere efteruddannelse og/eller pakker til håndtering af det psykiske arbejdsmiljø
og trivslen generelt og specifikt om konflikthåndtering og udvikling af kultur med åbenhed og respekt.
Koncern HR´s bemærkning:
Koncern HR undersøger mulighederne for at udbyde yderligere pakker eller kurser, der ikke lapper ind over
allerede eksisterende tilbud.
Der er tilfredshed med de årlige arbejdsmiljøkonference i Region Sjælland, men også et stærkt ønske om, at
der bliver pladser nok til alle der ønsker at deltage.
Koncern HR´s bemærkning:
Der er tidligere blevet drøftet og vendt flere scenarier for afvikling af arbejdsmiljøkonferencen, under
rammer hvor der er mulighed for at flere kan deltage. MED hovedudvalgets konklusion var, at der ikke var
tilslutning til at form og rammer for afviklingen af den fælles arbejdsmiljøkonference bliver ændret.
MED-Hovedudvalget har efter indstilling fra Personalepolitisk undervalg på møde d. 4 oktober 2017,
besluttet form og ramme for afvikling af den fælles arbejdsmiljøkonference. Det blev besluttet at:
”Konferencen planlægges efter samme koncept som tidligere år. Det vil sige
arbejdsmiljøkonference afvikles som en hel dag og med mulighed for fordybelse i spor og for
netværksdannelse. Disse forhold har været vægtet højt i evalueringerne fra tidligere år.
Der er en opmærksomhed på, at arbejdsmiljøkonferencen bliver overtegnet. I forbindelse
med planlægning af den kommende konference vil Koncern HR tidligt gøre Område-MED
opmærksom på, hvornår der åbnes for tilmelding, så der er mulighed for, at man indenfor
koncernenheden kan prioritere deltagelsen indenfor rammen af pladser. Samtidig vil Koncern
HR igen henstille til opmærksomhed på, at tilmelding er bindende, da pladsen ellers går tabt.
Der er dårlige erfaringer fra tidligere konferencer, hvor op mod 40 tilmeldte udeblev”.
Koncern HR vil gerne minde koncernenhederne om, at der hvert år er afsat supplerende arbejdsmiljømidler,
således at koncernenhederne kan afvikle en arbejdsmiljøkonferencedag i eget regi, med relevant emne for
den lokale arbejdsmiljøorganisation. Flere af koncernenhederne benytter hvert år denne mulighed.

Fra Holbæk sygehus
Understøtte implementeringen af TRiM på Regionens arbejdspladser. Dette kan gøres ved at udbyde
arbejdsmiljøpakker til de enkelte virksomheders TRiM netværk samt udbyde tværgående gå-hjem møder.
MED-Hovedudvalget kan med fordel understøtte kravet om Recertificeringen af practitioners hvert 2. år og
brush up seancer ved ekstern konsulent indtil egne managers opnår kvalifikationerne. Dette vil også sikre
læring og vidensdeling på tværs af Region Sjællands arbejdspladser.
Koncern HR´s bemærkning:
Der henvises til den bemærkning der er anført under Nykøbing Falster Sygehus´s fremsættelse af lignende
opfordring.

Fra SUH
SUH anbefaler, at der udvikles obligatorisk kursus i arbejdsmiljøloven fx hvad er arbejdsmiljøloven, hvordan
anvendes arbejdsmiljøloven i arbejdet. Målgruppe: Alle ledere med personaleansvar.
Fx undervisning ½ dag (3 timer)
Koncern HR´s bemærkning:
Koncern HR undersøger mulighederne for at udbyde et kursus, der kan indfri behovet.
Udbud: SUH anbefaler, at MED-hovedudvalget vil henstille på rette sted til, at de produkter som indføres på
hospitalerne som følge af udbud er direkte anvendelige og sikre for personalet.
I forbindelse med udbud de sidste 2 år er det vores oplevelser, at der anvendes uforholdsmæssigt meget tid
i afdelingerne og arbejdsmiljøgrupperne på at få de nye produkter til at fungere i hverdagen.
Når der er uhensigtsmæssigheder i produkter skal arbejdsmiljøgrupperne som oftest selv henvende sig til
leverandør samt udfylde reklamationsskema til Indkøbsafdeling/Kategoristyring:
Nogle eksempler:
- Sæbe/Abena: Flere afdelinger klagede over, at sæben var tynd, rendte ud af beholderen samt gav tørre
hænder. OmrådeMED besluttede at spørge i afdelingerne. Langt de fleste afdelinger som havde indført
sæben meldte tilbage, at flere personaler klagede over mere tørre hænder samt at sæben dryppede ud af
beholderen. Anslået tid i SUH, ca. 100 timer
- Kanylebokse. Først og fremmest har der været gennemstikning af kanyleboks med arbejdsulykke til følge.
Det må ikke kunne ske.
Holdere til kanyleboksene passer ikke med nye beholdere, som så naturligt står frit og kan lettere vælte. En
del afdelinger har måttet købe nye holdere, andre har fravalgt det.
Når kanyleboksen vælter uden at være lukket, har kanyleboksene et stor hul, som ikke lykkes til, når
kanyleboksen vælter. Det betyder større risiko for stikskader, når kanyler, som er røget ud af boksen skal
samles op.
Lågenes påsætning – flere afdelinger melder, at der er indkøbt gummihammere for at, at boksene lukkes
helt, så de er sikre at transportere efterfølgende. En stikulykke er vurderet til at koste kr. 5.000-17.000,
herudover kommer medarbejderens bekymring.

Koncern HR´s bemærkning:
Det fremgår af Region Sjællands indkøbspolitik, at:
”Et sundt arbejdsmiljø er en vigtig prioritering i Region Sjælland. Et indkøb må ikke grundet
funktioner eller installationer udgøre en arbejdsmiljømæssig risici for de brugere som i
hverdagen skal bruge varerne som led i deres arbejde i Region Sjælland. En væsentlig
inddragelse af brugere før, under og efter et indkøb er afgørende for sikring af sikkerhed,
sundhed og miljø.
[…]

Udbud og indkøb skal ske ud fra en helhedsbetragtning. Social bæredygtighed sikrer, at
indkøb ikke alene foretages ud fra økonomiske og kvalitative kriterier, men ligeledes ud fra
en samfundsansvarlig og bæredygtig vurdering. Social bæredygtighed vil indebære, at indkøb
foretages med respekt for miljø, klima, arbejdsforhold og etik”.
Der udpeges repræsentanter for brugerne/medarbejderne til brugergruppen, der dannes i forbindelse med
et udbud. Brugergruppen har indflydelse på udbudsprocessen, udbudsmaterialet, tilbudsvurderingen mv.
Guide til medicinhåndtering. På SUH har vi modtaget reaktioner fra Arbejdstilsynet vedr. medicinrummenes
indretning, indhold, kemisk-medicin-APV, affaldshåndtering og medicinhåndtering. Vi foreslår at der i
Region Sjælland udarbejdes en Medicinguide a la guiden om den administrative skærmarbejdsplads.
Koncern HR´s bemærkning:
Koncern HR henviser til retningslinjen ”Lægemiddelopbevaring og medicinrum”
http://dok.regionsjaelland.dk/view.aspx?DokID=217267der er udarbejdet 11. 2 2019.
TRiM-Organisation: Grundet nuværende rammer for SUH anbefaler Område MED en bred regional indsats
vedr. førstehjælp til medarbejdere som har været ude en traumatisk hændelse.
TRiM-managers (TRiM-M) virke er truet af stramme rammer og TRiM-Ms opgaver vil i årene frem være
sparring og afholdelse af netværksmøder for TRiM-practioners
Område MED for SUH anbefaler, at der regionalt udbydes:
1. Kvartalsvis brush-up for de TRiM-practioners, som ikke har kunnet gennemføre 3 TRiM-samtaler årligt,
alternativt mulighed for at ansøge om pakke, med MINDTHEHUMAN
2. Kvartalsvise dage med re-certificering med MINDTHEHUMAN for at sikre, at niveau/kvalitet/viden for
TRiM-practioners er den bedste og at gennemførsel af samtaler har den ønskede effekt for de
medarbejdere, som har brug for førstehjælpen
3. Mindst 1 TRiM- temadag/årligt vedr. TRIM/sidste nye udvikling. Dagen skal i antal kunne rumme
uddannede practioners
Koncern HR´s bemærkning:
Der henvises til den bemærkning der er anført under Nykøbing Falster Sygehus´s fremsættelse af lignende
opfordring.
Metode til analyse af arbejdsulykker. Metoden skal være nem, effektiv og intuitiv. Evt. kvartalsvise
kursusdage med læring
Koncern HR´s bemærkning:
Koncern HR undersøger mulighederne for at udbyde et kursus, der kan indfri behovet. En analysemetode bør
suppleres med lokal forankret systematik for videndeling, således at den viden der opnås gennem
analyserne kan få den tilsigtede virkning og spredningseffekt.

Område MED for SUH anbefaler, at MED hovedudvalg tager fat på emnet lighed i travlhed. Det anbefales
for eksempel at gennemføre analyse af ressourceforbrug målt op mod aktivitetsniveau og
produktivitetsudvikling
Koncern HR´s bemærkning:
Koncernenheden Data og Udviklingsstøtte beskæftiger sig med indsamling, produktion og analyse af
aktivitets- og produktionsdata på de enkelte virksomhedsområder. Koncern HR påtager sig opgaven at
undersøge, om denne date er tilgængelig for de sygehuse, der måtte ønske den.

På vegne af alle deltagere fra Sjællands Universitetshospital på den regionale arbejdsmiljøkonference den
27. september 2018 vil vi gerne takke for en god konference, vi ser frem til den næste
arbejdsmiljøkonference. Det er vores håb, at der findes et sted, hvor det er muligt at flere
arbejdsmiljøgrupper kan deltage i den inspirerende dag.

Fra NSR Sygehuse
Understøtte implementeringen af TRiM på Regionens arbejdspladser. Dette kan gøres ved at udbyde
arbejdsmiljøpakker til de enkelte virksomheders TRiM netværk samt udbyde tværgående gå-hjem møder.
MED-Hovedudvalget kan med fordel understøtte kravet om Recertificeringen af practitioners hvert 2. år og
brush up seancer ved ekstern konsulent indtil egne managers opnår kvalifikationerne. Dette vil også sikre
læring og vidensdeling på tværs af Region Sjællands arbejdspladser.
Koncern HR´s bemærkning:
Der henvises til den bemærkning der er anført under Nykøbing Falster Sygehus´s fremsættelse af lignende
opfordring.
Anbefaling om ansættelse af en stresscoach/supervisor til personalet
Koncern HR´s bemærkning:
Det opleves som et problem at der ikke er pladser nok til det ønskede antal deltagere til den årlige
arbejdsmiljøkonference.
Koncern HR´s bemærkning:
Der henvises til den bemærkning der er anført under Psykiatriens fremsættelse af lignende opfordring.

Fra Koncern Service
Koncern Service er yderst pressede i driften af serviceområderne i forhold til efterlevelse af politisk
besluttede organisatoriske ændringer. Der er brug for, at der ikke igangsættes yderligere tiltag på
serviceområderne frem til overdragelse af medarbejderne til sygehusene.

Fra Koncern IT
Arbejdsmiljøet har været hårdt de sidste par år pga. implementeringen af Sundhedsplatformen – både det
fysiske og det psykiske arbejdsmiljø (stress).
Der vil i den kommende tid været øget fokus på indretninger ved rokeringer/sammenlægninger m.m.

Koncern HR´s bemærkning:
Det foreslås at MED Hovedudvalget tager dette til efterretning.

Hvilke behov har arbejdsmiljøorganisationen mht. ny viden/flere kompetencer

Region Sjællands kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøgrupperne 2019
De uddannelsestilbud, der er blevet udbudt i 2018, understøtter arbejde og kompetenceudvikling under de
nuværende fælles indsatsområder. De samme uddannelsestilbud vil blive udbudt frem til 1.7 2019. Under
forudsætning af at MED Hovedudvalget vedtager nye indsatsområder med virkning fra 1.7, vil den fælles
tværgående kompetenceudviklingsplan blive tilpasset de nye indsatser. Koncern HR vil i samarbejde med
arbejdsmiljønetværket vurdere behov for iværksættelse af nye uddannelsestilbud, herunder de forslag som
er nævnt under koncernenhedernes årlige drøftelser. Eventuelle tilpasninger vil blive iværksat fra efteråret
2019.

Arbejdsmiljøuddannelse
Den 22 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes som et tre-dages kursus, og har overordnet
fokus på tre temaer:
• Overblik og organisation
• Forebyggelse
• Praktisk arbejdsmiljøarbejde
Alle nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemføre den lovpligtige
arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter at de er valgt.

Hvordan får kroppen det godt ved skærmarbejdspladser?
Hvordan kan I skabe balance i den ergonomiske indsats ud fra holdning og vaner, arbejdsstillinger,
indretning og værktøjer, organisering af arbejdet og nudging.
På denne dag sættes fokus på, hvordan I indretter skærmarbejdspladser bedst muligt i forhold til
skærmenes funktion i samspil med de fysiske rammer.

Stress på arbejdspladsen
(For trioen: leder, arbejds- og tillidsrepræsentant)
Deltag sammen som trio og få fælles indblik i og viden om stress; symptomer og belastninger, og hvordan I
som trio kan medvirke til at skabe en åben dialog på arbejdspladsen om håndtering og forebyggelse
af stress. Der vil være øvelser og gennemgang af strategier til coping.
På kurset afprøves dialogspillet ”Rundt om stress”, som I får med hjem til videre brug.

Ergonomi – hvordan skal det være, når det er bedst?
På denne uddannelsesdag vil du få inspiration til, hvordan du kan arbejde fremmende med ergonomi på
jeres arbejdsplads. Du lærer at skelne mellem og identificere forskellige former for ergonomiske
belastninger og hvordan disse kan nedbringes og forebygges. Du får indsigt i betydningen af motion og
træning til forebyggelse af gener og du bliver i stand til at spotte mulighederne i det ergonomiske
arbejdsmiljø.
På uddannelsen vil der også blive arbejdet med holdninger og vaner i forhold til ergonomi, samt
betydningen af fysisk kapacitet og livsstil.

Indeklimaets ABC
Indeklima er en meget væsentlig arbejdsmiljøfaktor for alle de medarbejdere der i løbet af arbejdsdagen
opholder sig indendørs i bygninger.
På denne supplerende uddannelsen får du et grundigt overblik over:
• Indeklimaets betydning og de enkelte indeklimapåvirkninger
• Kendskab til de vigtige indeklimafaktorer, gennem teori og deltagernes egne erfaringer
• Enkle værktøjer til at foretage en grundlæggende vurdering af indeklimaet
• Overblik og viden om enkle tiltag der kan forbedre indeklimaet

Rundt om det psykiske arbejdsmiljø
Uddannelsens giver dig nogle gode værktøjer til at arbejde med temaer under psykisk arbejdsmiljø på din
egen arbejdsplads. Uddannelsen består både af faglig teori, en række eksempler på forebyggelse og en
diskussion af relevante situationer fra deltagernes dagligdag.
Uddannelsen sætter fokus på fire hovedområder: Social kapital og psykisk arbejdsmiljø, Konflikter på
arbejdspladsen, Stress og Organisatoriske forandringer. Hovedområderne foldes ud i løbet af dagen.
SafetyNet kurser (elektronisk APV system)
Ud over de supplerende uddannelsesdage afholdes der endags kurser i safetyNet, som er
arbejdsmiljøgruppernes elektroniske APV værktøj.
Disse dage udbydes ca. en gang om måneden. Dette system skal anvendes til oprettelse af handlingsplaner.
Halvdags workshops – afholdes typisk i det enkelte
virksomhedsområde og planlægges og tilbydes lokalt
efter behov:
Risikovurdering (RISAVA database).

