
Arbejdsmiljøtilsyn og reaktioner på Aalborg UH
2012 - 2016

Sikkerhedsleder Oliver T.K. Harringer

DSR d. 4. februar 2015



Baggrund



Baggrund



Baggrund

- Og Hospitaler !



Fokus for indsatser i 2016 på AaUH

- Psykisk arbejdsmiljø

- Forflytninger

- Ulykker

!



Tilsyn på Aalborg UH 2012 - 2016

2012 Tilpasset tilsyn på SYD og NORD

2013 Risikobaseret tilsyn; SYD og NORD

2013-14 Særlig psyk. tilsyn for plejepersonale; NORD og SYD

2015 Risikobaseret tilsyn; Farsø

2016 Udvidet risikobaseret tilsyn; NORD

Detailtilsyn (+ enkelt stående matrikler)
Sygehuset i Brovst; Tværfagligt Smertecenter; Jordemoderkonsultationen; 

Ortopæd kirurgi sengeafsnit O2; Mammografi, Rum L; Palliativ team, Aalborg; 

Arbejdsmedicinsk klinik



Reaktioner på Aalborg UH 2013 - 2016

2013 Mange ifm. forflytninger (instruktion og teknik)
14 ifm. forflytninger

2 indenfor psykiske arbejdsmiljø

2014 –> nu 13 reaktioner – psykisk arbejdsmiljø
11 Arbejdsmængde og tidspres (hovedvægt)

1 Forebyggelse af mobning

1 Forebyggelse af vold

3 reaktioner indenfor fysisk arbejdsmiljø
2 Forflytninger

1 Indretning af lokale



Proces ved afgørelser

”Arbejdsgruppe”
• Specialeledelsen (afsnitsleder + ledende overlæge)

• Arbejdsmiljørepræsentant

• Tillidsrepræsentant

• Klinikledelsen

• Sikkerhedsleder

Opgaver
• Aftale proces

• Væsentligste udfordringer?

• Hvad kan vi gøre – nu/undersøge nærmere

• Inddragelse af medarbejdere, konsulenter

• Information til medarbejdere

• MED
HANDLEPLAN



Proces i perioden

• Jævnlige møde i arbejdsgruppen med status

• Ledelse og medarbejder arbejder mellem møderne



Afrapportering til Arbejdstilsynet

Tilbagemelding (Typisk):

• Problemstilling.

• Procesforløbet samt inddragelse af MED, medarbejderrepræsentanter og 

ledelser.

• Resumé af indsatserne og deres effekter.

• Yderligere tiltag og det fremadrettet arbejde.

• Opsamling og det videre forløb.

• Afsender: ledelsen og medarbejderrepræsentant.

• Bilag: Handleplan.



Eksempler på indsatser

• Ændring af elektiv og akut aktivitet

• Reorganisering/optimering af stuegangsfunktionen 

• Minimering af indlæggelsestid – klargøring af patienter i ambulant regi

• Team optimering med det formål at reducere udskiftningstiderne og 

øge turnover (OP)

• Fysioterapi i weekenden

• Rette hjælpemidler i depoterne (-også nøddepoterne)

• Instruktion i forflytning

• Prioriteringsvejledning

• Retningslinjer ved overbelægning

• Dannelse af makkerpar i plejen

• Statusmøder på faste tidspunkter i løbet af dagen

• Fokus på rette patient i rette seng – overflytning af patienter til andre 

afsnit/sygehuse



Generelle indsatser

• Fokus på effektive arbejdsgange

• Generel beredskab ved overbelægning

• Sundhedsfaglige supervision

• ”Ny i rollen som sygeplejeske”

• Opgraderes i 2015

• Fokus på sygefravær

• Udvidelse af tidspunkt for udskrivelse af patienter til kommunen

• Optimering af IT-systemer – tilpasning til den kliniske drift.

• Fælles sygeplejefaglig visitation af medicinske patienter

• Minimering af administrative arbejdsgange og registreringer

• Forflytningsindsats

• Fokus på processer ved forandringer

• Fokus på viden om og forebyggelse af ”stress”



Politisk fokus
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