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2011 - Vi er godt i gang
2011 var et vanskeligt år med ny udfordringer. En halvering af ressourcerne førte til en kraftig omorganisering af Arbejdsmiljøsekretariatet. Vi måtte opgive
eller justere flere projekter. Det betød afskedigelse
af dygtige medarbejdere og færre m2 til rådighed for
dem, der blev tilbage.
Trods de ændrede vilkår har BAR SoSu i 2011 lagt
stor vægt på at kunne møde arbejdspladserne –
gennem inspirations- og temamøder, arbejdspladsrettede møder om social kapital, faglige træf for
forflytningsvejledere og for andre nøglepersoner i
arbejdsmiljøarbejdet. Og ved at være til stede, hvor
arbejdsmiljøengagerede mennesker samles, som fx
den årlige arbejdsmiljøkonference i Nyborg.
Det giver god mening, fordi kontakt og dialog giver
inspiration og feedback til det fortsatte arbejde i
BAR SoSu.
Vi har haft fokus på de højt prioriterede emner – det
psykiske arbejdsmiljø, herunder vold og mobning, det
fysiske arbejdsmiljø, både hvad angår muskel-skelet
besvær, byggeri og indeklima, og på forebyggelse af
ulykker. Tingene hænger sammen, og mange indsatser indeholder elementer af de forskellige prioriterede områder.

Vi kan glæde os over en god respons fra vores målgrupper. Fine tilbagemeldinger fra de direkte møder
og en fortsat vækst i brug af vore hjemmesider og
nyhedsbreve. Det forpligter naturligvis, for det er en
stadig udfordring at sikre kvalitet og relevans i formidlingen – og at gøre endnu flere interesserede i
BAR SoSus materialer og aktiviteter.
Vi vidste, at vi med ønsket om at holde et fortsat højt
niveau lagde pres på medarbejderne, som oplevede
store forandringer i deres arbejde. Vi har oplevet, at
alle i Arbejdsmiljøsekretariatet med stor dedikation,
gejst og vilje til at lykkes, har løftet opgaven! Den indsats siger vi TAK for. Uden jer var vi ikke kommet så
succesfuldt igennem 2011.

Preben Meier Pedersen
Formand
Inger Bolwinkel
Næstformand

Vi har satset på både de traditionelle formidlingsformer gennem trykte materialer og nye former gennem web, videoklip, e-læring og brug af QR-koder.
Det gør vi, fordi de forskellige metoder kan noget
forskelligt, og fordi vore målgrupper har forskellige
muligheder og forudsætninger.
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Psykisk arbejdsmiljø
Generelt om psykisk arbejdsmiljø
Fortsat fremgang for Etsundtarbejdsliv.dk
Forebyg vold, få styr på stressen, hjælp til APV og få
styr på din arbejdstid. Det og meget mere tilbyder
BAR SoSus hjemmeside Etsundtarbejdsliv.dk. Hjemmesiden er målrettet de særlige forhold, der gør sig
gældende på social- og sundhedsområdet. Brugerne
får anbefalinger og hjælp til at arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
43.032 besøgte i 2011 Etsundtarbejdsliv.dk, og
5.847 abonnerede på nyhedsbrevet, hvilket er en
stigning i forhold til 2010. Sekretariatet sendte nyhedsbreve ud 8 gange i 2011, og for eksempel juleudgaven, hvor læserne kunne quizze med om julemandens arbejdsmiljø tiltrak over 1.000 abonnenter.
De mest populære emner var BAR SoSus værktøjer
om social kapital, stressværktøjerne, anerkendende
kommunikation, lederværktøjer og informationer om
voldsforebyggelse.

Tilfredshed med stressværktøjer
BAR SoSus stressforebyggende værktøjer har siden lanceringen i 2008 været stærkt efterspurgt på
hjemmesiden. Det bekræftede en rundspørge, hvor
respondenterne tilkendegav, at stressværktøjerne
er ”nemme at forstå” og lige til at gå til i praksis.
Desuden har arbejdspladsernes arbejde med værktøjerne ført til ”bedre dialog og bedre møder” på arbejdspladsen i de fleste tilfælde.
Ca. 2/3 af deltagerne kendte til et eller flere af
stressværktøjerne, og lidt under halvdelen havde
erfaring med at bruge dem. Langt de fleste (88 %)
var tilfredse eller meget tilfredse med værktøjerne.
Desuden fandt størstedelen (86 %), at værktøjerne
er lette at forstå, enkle at gå til og velegnede til at
skabe trivsel på arbejdspladsen. Hos 61 % har værktøjerne ført til konkrete ændringer på arbejdspladsen. Hovedparten mener, at stressforebyggelse er
relevant for arbejdspladsen og kan forestille sig at
anvende et eller flere af værktøjerne. 88 % har allerede eller vil anbefale stressværktøjerne til andre.
Stressværktøjerne blev downloadet 6.109 gange, og
stress-siderne besøgt 5.545 gange i 2011. Der er i
2011 distribueret 3.884 af de trykte hæfter ”Ideer til
mindre stress”, som introducerer til værktøjerne og
en god proces.
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Psykisk arbejdsmiljø
Værktøjer fremmer social kapital
Social kapital er værdien af de gode relationer på arbejdspladsen. Erfaringerne viser, at høj social kapital
øger kvalitet, produktivitet og trivsel. Derfor søsatte
BAR SoSu et projekt, der skulle resultere i en række
værktøjer til at fremme den sociale kapital.
I slutningen af 2010 udkom inspirationshæftet ’Social kapital på social & sundhedsområdet’ samt 10
værktøjer til at øge arbejdspladsens tillid, retfærdighed og sam-arbejdsevne.
De nye værktøjer er i første halvår af 2011 markedsført i nyhedsbreve og via organisationernes medier
samt ved inspirationsmøderne om social kapital.
Herudover formidlede BAR SoSu 2.500 udgaver af
notatet ”Social kapital – en tilgang med fokus på kerneydelsen”, der samler op på målinger og erfaringer
fra de involverede arbejdspladser. 6.701 gange er
materialerne downloadet i 2011, og materialesiden
er besøgt 6.059 gange. 4.010 stk. introduktionshæfter om værktøjerne ”Social kapital på social- og
sundhedsområdet” er formidlet i 2011.

Træf inspirerede til mening i arbejdet
At finde mening i arbejdet har vist sig at have stor
betydning for, hvordan den enkelte trives på arbejdspladsen. Meningsfuldt arbejde er også med til at
skabe et godt arbejdsmiljø. Derfor afholdt BAR SoSu i
januar 2011 et træf for arbejdsmiljørepræsentanter,
tillidsrepræsentanter, ledere, arbejdsmiljøkonsulenter, HR- og uddannelseskonsulenter med temaet
’Mening i arbejdet’.
Træffet gav indblik i den nyeste forskning om mening
i arbejdet og svar på, hvilken betydning mening har
for arbejdsmiljøet. Der var plenumaktiviteter, workshops og på træffets markedsplads præsenterede
arbejdspladser deres erfaringer bl.a. med at øge trivsel. På markedspladsen deltog andre arbejdsmiljøaktører bl.a. Arbejdstilsynet, VFA, PUF og Forebyggelsesfonden.
Der var 110 deltagere og evalueringen viste en stor
tilfredshed på 4,3 (skala fra 1 til 5) og på samme skala lå deltagerne på 4,4 med hensyn til at have fået
inspiration til, hvordan de selv kan bidrage til at arbejde med mening i arbejdet på arbejdspladsen.

”Undervejs blev jeg forvirret eller tilpas forstyrret på begreber og blev dermed tvunget
til at ”ordne” tankerne og begreberne på ny.
Det er indlysende, at mening i arbejdet er vigtigt, men det er vidt forskelligt, hvad man skal
arbejde med for at opnå mening”
Deltager på træffet
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Psykisk arbejdsmiljø
Inspirationsmøder satte fokus på balance og arbejdspres
475 ledere, medarbejderrepræsentanter og konsulenter stillede skarpt på sammenhængen mellem
god ledelse, bedre kvalitet og mindre stress.
Det skete i selskab med ledelseskonsulent Søren
Brandi, oversygeplejerske Lene Wichman og 3BARs
’kan- og skal’-prioriteringsværktøj. BAR SoSu ønsker
at styrke den konkrete anvendelse af 3BARs værktøjer, så der sker en egentlig indsats for at forbedre
det psykiske arbejdsmiljø.
De værktøjer, som findes på Etsundtarbejdsliv.dk
skal blandt andet være med til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de offentlige og finansielle arbejdspladser. Derfor afholdt BAR SoSu i samarbejde
med BAR U&F og BAR FOKA 5 fælles inspirationsmøder om god ledelse og forebyggelse af stress.
Møderne sætter arbejdsmiljøarbejdet på dagsordenen med emner som prioritering, planlægning og balancering af arbejdspres og fungerer som opstartsplatform for de virksomhedsrettede kontaktmøder.
Udvalgte værktøjer præsenteres og afprøves i praksis.

Evalueringen viste, at effektmålene blev nået:
- Minimum 100 deltagere pr. møde i hver 		
region, dvs. i alt 500 deltagere.
- 75 % af deltagerne på kontaktmøderne 		
finder temaet omkring prioritering, 		
planlægning og balancering relevant, og
de udvalgte værktøjer forståelige og 		
anvendelige.
Evalueringen viste blandt andet at:
- 92 % fandt temaet relevant
- 79 % fandt, at ’BARenes værktøjer var 		
relevante for personens selv og 		
arbejdspladsen (effektmål 75 %)
- 83 % var blevet inspireret til nye 		
indsatser (effektmål 75 %)
Hjemmesiden Arbejdsmiljoweb.dk slog rekorden for
besøgstal i de måneder, der blev annonceret for
møderne.

Hvad er dagens bedste ide til at skabe mindre stress?

“Skabe fælles oplevelse
af succes, fælles
prioritering, sætte fokus
på travlhed.”
Kommentarer efter inspirationsmødet

“At jeg som leder lærer,
at alle har ansvaret for,
at det fungerer.”

“Ledelse er ikke et
job for supermænd og
superkvinder, men for
mennesker med fejl og
med tanke for andre.”
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Psykisk arbejdsmiljø
Arbejdspladsmøder om arbejdspres satte skub i forebyggelse
På 20 arbejdspladsmøder skal BARenes værktøjer i
arbejde tæt på medarbejdernes daglige udfordringer og dilemmaer. 14 møder blev holdt i 2011, heraf
12 med deltagere fra social- og sundhedssektoren.
Møderne har givet mange gode og lærerige oplevelser, og på flere arbejdspladser har møderne sat skub
i det efterfølgende arbejde med stressforebyggelse.
Som led i indsatsen med at fremme godt psykisk
arbejdsmiljø på arbejdspladserne afholder 3BAR en
række møder på arbejdspladser, der ønsker at afprøve 3BARs værktøjer om stressforebyggelse.
Her er målgruppen de operationelle aktører: arbejdsmiljøgruppen dvs. leder, arbejdsmiljørepræsentant
og tillidsrepræsentant. På møderne præsenteres
tankegangen om prioritering, planlægning og balancering, og BAR SoSus værktøjer afprøves. Vægten er på konkret afprøvning, og opfølgning i det omfang, der deltager arbejdspladser, der allerede har
anvendt nogle af værktøjerne i praksis.

”Hvor er det bare skønt at opleve, når tingene
på den måde går op i en højere enhed.”

Til de 14 møder har der været 889 deltagere med
et gennemsnit på 64 deltagere (effektmål 50 personer).
- 79% af deltagerne har fundet værktøj-		
erne relevante (effektmål 75 %)
- 76 % finder at værktøjerne kan medvirke
til et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen
Der var 505 nye tilmeldinger til nyhedsbrevene fra
3BAR.
De 12 møder med BAR SoSus målgrupper var for:
- Hvidovre Hospital
- Aalborg Hospital. Kræft og Diagnostik		
center
- Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
- Region Hovedstadens Psykiatri
- Specialcenter Kalundborg
- Plejecenter Skovvænget/Bjerringbro 		
- Børnehaverne Titibo, Odder Kommune		
- Skive Kommune
- Aabenraa Kommune
- Vordingborg Kommune
- Hvidovre Kommune Børn & Unge

Sagt af deltager på arbejdspladsmøde

Derudover er der aftalt 2 møder i 2012, som afholdes:
- På Bornholm Hospital
- I Furesø Kommune Sundhedspleje
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Psykisk arbejdsmiljø
Inspirationsmøder satte social kapital på dagsordenen
Hvordan skaber vi én af Danmarks bedste arbejdspladser? Hvordan kan medarbejdere og arbejdsplads
sammen styrke den sociale kapital? På 5 inspirationsmøder mødtes 647 deltagere med Middelfart
Sparekasse, Dacapos teatermetoder og BARenes
værktøjer for at sætte den sociale kapital på dagsordenen.

Målet var at klæde arbejdspladserne på til konkret
at arbejde med udvikling af den sociale kapital. Målgruppen var strategiske og operationelle aktører på
arbejdspladserne. Og deltagerne var glade. Se citater fra møderne på næste side.

Social kapital er et aktuelt arbejdsmiljøtema, som
skaber en ny platform for medarbejdere og ledelse til
at snakke om fælles interesser. Og 3BAR har været
blandt de første til at tilbyde værktøjer på området.
De blev præsenteret på 5 møder rundt i landet sammen med en arbejdsplads, der med succes satser på
området. Dacapo medvirkede med en række teaterstykker, der stiller skarpt på dilemmaer og handlemuligheder.

Der var 450 nyhedsbrevstilmeldinger og 56 forespørgsler på arbejdspladsrettede opfølgningsmøder.
Og igen gik besøgstallet væsentligt op på arbejdsmiljøweb ved mødeannonceringen.

647 deltog på møderne (effektmål 500 deltagere).

Resultater af evalueringen
									Gennemsnit
Inspirationsmødets tema var relevant for mig og min arbejdsplads		

96 %

Det faglige niveau var passende						

88 %

BARenes værktøjer virker relevante for min arbejdsplads 			

89 %

BARenes værktøjer virker enkle at gå til					

92 %

Jeg er tilfreds med inspirationsmødet som helhed				

94 %

Jeg er blevet inspireret til, hvordan vi kan komme videre med den 		

87 %

sociale kapital på min arbejdsplads
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Psykisk arbejdsmiljø
Citater fra inspirationsmøderne

“Dejligt med Dacapo og interaktivt teater.
Rigtigt godt flow i dagen, med god vekselvirkning mellem oplæg og pause. Dejligt varieret program. God og inspirerende dag!”

“Fantastisk god temaeftermiddag med meget
dygtige foredragsholdere og facilitatorer.
Godt med inddragelse, at I formår at inddrage
så mange mennesker. Jeg vil glæde mig til at
arbejde videre med social kapital (jeg vil gerne
søge arbejde hos Middelfart Sparekasse).”

“Fem ud af fem mulige stjerner!”

”Gode værktøjer - elsker Flip-flappen!”

”Bare super. Godt indhold, god sandwich, god
kage, god kaffe.”

Arbejdspladsmøder om social kapital
For arbejdspladser vil der i 2012 blive afholdt en
række møder om BARenes social kapitalværktøjer,
som opfølgning på inspirationsmøderne. For socialog sundhedsområdet er der aftaler med følgende
arbejdspladser:
peut-		
-

Danske Fysioterapeuter og Ergoteraforeningen
Region Hovedstadens Psykiatri
Centralkøkkenet Hjørring/Hirtshals
Tandplejen Randers
Nyt Hospital Gødstrup - Herning
Nyt Hospital Gødstrup - Holstebro
Brønderslev og Hjørring Kommuner
Lægesekretærerne, Kardiologisk Afd,
Aalborg Hospital
- Plejeboligerne Bronzealdervej, Odder
- Danske Bioanalytikere, Midtjylland
- Brøndby Kommune Børn & Unge

10

Muskel og skelet
Udbygning af E-læring
E-læringsprogrammet om forflytning på Forflyt.dk
blev udbygget med tre nye områder: Risikovurdering
af forflytninger, forflytningens grundregler og vejledning i brug af e-læring i undervisningen. Resultaterne
har været klare – en elektronisk spørgeskemaundersøgelse viste, at e-læringsværktøjerne gjorde personalet bedre til at forflytte på en mere sikker måde.
Brugerundersøgelsen blev gennemført via nyhedsbrevet om forflytning og viste, at:
- Deltagerne var blevet bedre til at for		
flytte på en mere sikker måde.
- Deltagerne oplevede, at deres kolleger, 		
som havde gennemgået e-læring, var blevet bedre til at gennemføre sikre forflyt-		
ninger.
- På nogle arbejdspladser var det alle i ple-		
jeområdet – om det så var en hjemme-		
pleje, et sygehus eller indenfor det sociale
område – der brugte e-læringen. På andre
arbejdspladser var det kun forflytnings-		
vejledere, arbejdsmiljøkonsulenter eller
uddannelsessygeplejersker, som brugte
e-læringen

E-læringen er blevet anvendt til:
- Undervisning af nyansatte og elever
- Som supplement til forflytningsvejleder-		
nes undervisning af personalet i forflytningsteknik
- Som opfriskning i hverdagen i forhold til 		
forflytningsteknik
- Som inspiration til forflytningsløsninger
- Som oplæg til dialog på personalemøder
Et enkelt sted anvendes e-læringen til dokumentation af kompetencer i forbindelse med MUS-samtaler.
Der er igangsat en brugerundersøgelse af den eksisterende e-læring om rengøring med henblik på at afklare valg af medie, om e-læring er den rigtige måde
at formidle viden om arbejdsmiljø på til målgruppen
og kendskabet til BAR SoSus e-læring i målgruppen. Undersøgelsen gennemføres i foråret 2012 og
danner grundlag for BAR SoSus videre arbejde med
e-læring inden for rengøring.
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Muskel og skelet
Fokus på webformidling om muskel-skelet

Kampagne om Forflyt.dk

Forebyggelse af muskel og skeletbelastninger skal
fremgå tydeligt i formidlingen på Arbejdsmiljoweb.
dk. Derfor sker der en genopbygning af siderne om
Krop og sundhed som en fælles indsats i samarbejde
med BAR U&F og BAR FOKA. Her skal arbejdspladser
i den offentlige og finansielle sektor kunne finde vigtige emner om, hvordan de forebygger muskel- og
skeletbelastninger.

I forhold til 2010 besøgte færre personer i 2011 Forflyt.dk, og derfor iværksatte Arbejdsmiljøsekretariatet sidst på året en markedsføringskampagne for
hjemmesiden.

Der vil blive seks menupunkter, der passer til forskellige arbejdsfunktioner. Og der vil være konkrete
forslag, tjeklister og anvisninger på, hvordan arbejdspladserne kan gribe indsatsen an.
Et mål med denne indsats er også at sikre et parløb
med Videncenter for Arbejdsmiljø, der i 2012 gennemfører en muskel- og skeletkampagne. De nye
websider bliver lanceret i foråret 2012.

Kampagnen består af at formidle hjemmesiden til
nøglepersoner i kommuner og regioner og opfordre
dem til at videreformidle information om hjemmesiden og nyhedsbrevene til målgruppen. Desuden blev
der trykt flyers om hjemmesiden, som medbringes til
møder og konferencer. Resultatet af denne indsats
samt en mere strategisk brug af nyhedsbreve om
forflytning vil afspejle sig i besøgstallet fremover.

Holomobile
Holomobilen er et procesværktøj til helhedsorienterede forandringer og vil få en mere markant præsentation og placering på Arbejdsmiljoweb.dk. Det
tilknyttede hæfte bliver også revideret, og det hele
lanceres i marts 2012.
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Muskel og skelet
QR-koder formidler forflytningssituationer

En blomst til forflytningskultur

Med en serie QR-koder med tilhørende filmklip har vi
taget den nyeste teknologi i brug i arbejdet med at
forbedre forflytningspraksis på arbejdspladserne.

Arbejdsmiljøsekretariatet har også udviklet en plakat med forflytningsblomsten.

Med QR-koderne kan man med sin smartphone få adgang til filmklip af 3 forflytningssituationer på Hjælpemiddelinstituttets database over hjælpemidler.
QR-koderne afprøves nu af en medicinsk afdeling på
et sygehus, et botilbud for voksne med funktionsnedsættelse, en hjemmepleje og et plejehjem. Målet
med afprøvningen er at finde ud af, om QR-koder kan
medvirke til, at medarbejderne får en bedre forflytningspraksis. Hvis evalueringen er positiv, vil BAR
SoSu stå bag en ansøgning til Forebyggelsesfonden
om en videreudvikling og spredning af denne tilgang.

Den er udviklet til anvendelse på dialogmøder om
forflytningskultur. Personalet bruger den som udgangspunkt for fx personalemøder, hvor de kan tale
om hvilke områder, der har betydning for måden, de
forflytter på.
Formålet er at udvikle en mere hensigtsmæssig
måde at forflytte på. Flere værktøjer til at arbejde
med forflytningskultur er under udvikling og formidles i løbet af 2012.

QR-koderne er frit tilgængelige for alle interesserede
på Forflyt.dk.
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Fagligt træf gav inspiration til forflytningsmetoder
Traditionen tro var over 200 forflytningsvejledere
og andre ressourcepersoner samlet til Fagligt Træf i
2011 på Hotel Nyborg Strand. Formålet var at samle
ny viden, dele inspiration og tanke op til den videre
indsats på arbejdspladsen.
Arrangementet foregik som et fagligt mix af foredrag, en markedsplads med 18 medvirkende og 10
udstillere af hjælpemidler, der samtidigt gennemførte mini-workshops i brugen af deres produkter. Om
aftenen var der som altid underholdning og socialt
samvær.

Tilfredsheden blandt deltagerne er høj. Over 80 procent er tilfredse med det faglige træf som helhed,
og effektmålene er dermed nået. Især er deltagerne
tilfredse med:
•   Indholdet i workshops og andre elementer på træffet
•   Træffets funktion i forhold til at styrke
deltagernes rolle som ressourcepersoner
•   Plenumforedragene
•    Aftenunderholdningen og det sociale
aspekt

Fokus i 2011 var at give deltagerne inspiration til
konkrete værktøjer og metoder til det daglige forflytningsarbejde. På markedspladsen fik deltagerne
lejlighed til at møde en række arbejdspladser, der har
gode erfaringer med metoder til at fremme et godt
arbejdsmiljø.
Flere af arbejdspladserne har brugt BAR SoSus værktøjer i deres projekter, en del har fået støtte fra Forebyggelsesfonden, og enkelte har vundet arbejdsmiljøpriser for deres projekter. Der deltog også andre
aktører på arbejdsmiljørområdet som for eksempel
Arbejdstilsynet.
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Muskel og skelet
Ambassadører løfter arbejdsmiljø
Ambassadørnetværket har til formål at fremme integreringen af arbejdsmiljø i social- og sundhedsuddannelserne, så de nyuddannede medtænker
arbejdsmiljøet på deres kommende arbejdspladser.
Evalueringen i 2011 viste, at netværket netop giver
deltagerne forudsætningerne for dette arbejde, og
der er tilfredshed med netværket.
Ambassadørerne er undervisere, der uddannes og
udvikler undervisningsmateriale med idéer til, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i alle de fag, der
undervises i på social- og sundhedsskolerne. I 2011
blev der afholdt 3 møder for ambassdørnetværket.
14 skoler deltog ud af ca. 20 mulige i netværket.
Evalueringen af Ambassadørnetværket viste, at:
•    Det giver inspiration og energi
•    Det virker som efteruddannelse
•    Det er forpligtende, at der sættes mål
•    Det er med til at udpege nye ”trends”
•    Det er øjenåbner (for hvordan andre
skoler fungerer)
•    Det giver en god ramme for videndeling
•    Det giver mulighed for sparring til BAR
SoSus andre projekter
•    Det giver hurtig spredning af viden og
nye tiltag på de deltagende skoler
•    Det kan bruges som ”løftestang” skolerne imellem
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Ulykker
En bred ulykkeforebyggende indsats

Frontløbere mod vold

BAR SoSu gennemførte i 2011 et forprojekt, der definerede og formulerede BAR SoSus fremtidige indsats inden for ulykkeforebyggelse. Civilingeniør og
Ph.d. Kirsten Jørgensen (DTU) udarbejdede for BAR
SoSu oplæg til en analyse, der dannede videngrundlaget for BAR SoSus prioriteringer på ulykkeområdet.

35 engagerede og motiverede frontløbere blev tilbage i 2010 uddannet i voldsforebyggelse. De skulle
hø-ste viden og redskaber til at identificere, forebygge og håndtere vold. Som en del af projektet afholdtes i 2011 et gensynsarrangement, hvor frontløberne deltog med oplæg om deres erfaringer med
de voldsfo-rebyggende indsatser, de havde arbejdet
med.

Rapporten der kan hentes på Arbejdsmiljoweb.dk indeholder følgende:
•   En gennemgang af udviklingen i antallet
af arbejdsulykker inden for social- og
sundhedsområdet de sidste 10 år – i for-		
hold til personalegruppe og ulykkestype
•   En vurdering af BAR SoSus hidtidige indsats i forhold til ulykkesforebyggelse herunder vurdering af de konkrete materialer, der er produceret af BAR SoSu
•   Forslag og anbefalinger til en fremtidig
indsats på området

Webformidling om ulykker

28 frontløbere deltog i gensynstræffet og gav her
eksempler på, hvordan de har overvundet barrierer i
voldsforebyggelsen og kom med idéer til, hvordan de
har forebygget vold og trusler på deres arbejdsplads.
3 eksempler fra frontløbernes arbejde er blevet videreformidlet i 3BAR nyhedsbrevet og i nyhedsbrevet fra Etsundtarbejdsliv.dk. Det er sket som 3 korte
film, der omhandler ”borgeren i centrum”, ”effektive
retningslinjer” og ”introduktion og supervision”. Filmene er formidlet via nyhedsbrevet ’Psykisk arbejdsmiljø’, på Arbejdsmiljoweb.dk og på Facebook. De 3
videoer er i 4. kvartal 2011 blevet vist 619 gange.
Videoer fra gensynsarrangementet kan ses på
Etsundtarbejdsliv.dk

BAR SoSu har i 2011 videreført hjemmesiden Stikboksen.dk. der er målrettet ulykkeforebyggelse i forbindelse med stikskader. Herudover står rådet bag
en samlet opdatering af Arbejdsmiljoweb.dk af hele
det ulykkeforebyggende område.
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Ulykker
Voldsforebyggelse på Etsundtarbejdsliv.dk

Tjekliste til voldsforebyggelse

Som en del af BAR SoSus forebyggende indsats er
Etsundtarbejdsliv.dk blevet renoveret med henblik
på det voldsforebyggende arbejde. På de renoverede
sider er der nu fokus på forebyggelse og de konkrete
erfaringer. Der er bl.a. produceret 5 nye artikler om
det voldsforebyggende arbejde på forskellige arbejdspladser.

Der skal udarbejdes et USBstik med voldsforebyggende materialer til arbejdsmiljøgruppen, som en del
af BAR SoSus forebyggende indsats. Styregruppen
har revurderet det indhold og materiale, som skal
ligge på USB-stikket. Produktionen er udsat til foråret 2012.

På institutionen Tangkær på Djursland har de fjernet
institutionssproget og erstattet det med dagligdagssprog, og på den måde forebygget trusler fra beboerne. De ansatte på plejehjemmet Ålholm er blevet
bedre til at se, hvad de gør rigtigt i svære situationer
med ældre demente medborgere ved at bruge video.
Og så har aktiv anvendelse af kropssprog, været
med til at undgå voldsomme udfald fra borgere med
demens på plejecenteret Bakkely i Auning. Disse og
mange flere gode historier, kan man nu læse om på
Etsundtarbejdsliv.dk
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Ulykker
Laboratorier i hjemmepleje og døgntilbud
I 2005 blev 3,3 % af erhvervsaktive danskere udsat
for vold på arbejdspladsen. På blot 5 år er det tal steget til 7,5 %. Derfor har BAR SoSu i samarbejde med
SUS (Socialt Udviklingscenter) sat arbejdspladser til
at arbejde i laboratorier. Formålet er at få udviklet
konkrete ideer til at forebygge vold.
Mellem 2005 og 2010 er der sket mere end en fordobling i antallet af voldsepisoder på arbejdspladserne. Stigningen er næsten lige så høj for trusler om
vold på arbejdspladsen.
De mest udsatte medarbejdere er dem, der har direkte kontakt med borgere, klienter eller patienter, bl.a.
omsorgspersonale, pædagoger og plejepersonale.
Oplæg, erfaringsudveksling og projektforberedelse
var på dagsordenen, da ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra 12 arbejdspladser mødtes i efteråret
2011 til et såkaldt ”Arbejdspladslaboratorium”. Formålet var at få udviklet konkrete ideer til at forebygge vold.
De 12 arbejdspladser var inviteret med til 2 ’Arbejdspladslaboratorier’, og de kom fra hele landet. Til dagligt arbejder de fx med ældre borgere, mennesker
med udviklingshæmning og mennesker med sindslidelser.

12 arbejdspladser arbejder i 2 laboratorier:
1. I laboratoriet ’Vejen til gode retningslinjer og
handleplaner mod vold’ arbejder de med at
udvikle retningslinjer og handleplaner mod
vold og med måder, hvorpå de nye planer
kan gøres aktive og fuldt implementerede
på arbejdspladserne.
2. I laboratoriet ’Social kapital som element i
den voldsforebyggende indsats’ arbejder arbejdspladserne med ideer til at styrke den
voldsforebyggende indsats ved at udvikle
arbejdspladsernes sociale kapital, som		
handler om tillid, godt samarbejde og oplevelse af retfærdighed.
De gode ideer har fokus på at få lavet gode retningslinjer og handleplaner mod vold og komme med konkrete
brugbare forslag til at gøre retningslinjerne aktive og
fuldt implementerede på arbejdspladserne.

”Der er ingen grund til, at vi skal opfinde den
dybe tallerken, hvis andre allerede har nogle erfaringer. Det er meget givende at være sammen
med andre arbejdspladser”
Deltager fra Humlehusene i Albertslund
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Ulykker
Forprojekt om vold og trusler på specialskoler
Niv, spyt, riv og trusler om vold er et stigende problem på landets specialskoler. Derfor satte BAR
SoSu i samarbejde med BAR U&F et forprojekt i gang,
som skulle afdække problemernes karakter og vurdere, hvilke aktiviteter der er relevante at igangsætte i BAR regi.
Forprojektet har indtil videre zoomet ind på læringen
fra 2 konkrete organisationer og afdækning af den
eksisterende forskning på området med inddragelse
af forskere fra Københavns Universitet og Arbejdsmedicinsk klinik, Herning.

Resultater
Arbejdsmedicinsk klinik i Herning skriver nu et notat
om trusler og vold på specialskoler til styregruppen,
der skal drøftes i foråret 2012. Herefter vil BAR SoSu
i samarbejde med BAR U&F vælge 2-3 relevante aktiviteter, som skal forelægges for rådene. Målet er
at skabe vejledning til specialskoler, der oplever problemer med vold og trusler. Forprojektet afsluttes i
foråret 2012.

På Øresundsskolen på Østerbro i København og SCO i
Holbæk har repræsentanter fra MED; ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter fortalt
om deres indsats. Der er bl.a. inddraget rundbordssamtaler, kontaktpersonordninger og aktiv inddragelse af de nyansatte i det voldsforebyggende arbejde. De nyansatte er en særligt udsat gruppe.

”Vold på specialskoler er et stort problem, viser ny forskning. Med projektet har vi fået et
rigtigt godt indblik i problemets omfang. Det
er et vigtigt udgangspunkt for at vælge de
helt rigtige indsatser til at forebygge volden
på specialskoler.”
				
Birgitte Baktoft, formand for projektet

19

Øvrige indsatser
Sikkert arbejdsmiljø for unge

Indeklimaportalen

Langt de fleste arbejdsulykker sker for nyansatte.
Især er unge mellem 18 og 24 år ekstra udsatte, viser tal fra Arbejdstilsynet. Det er baggrunden for en
fælles forebyggende indsats overfor netop denne
målgruppe, som BAR SoSu deltager i.

Indeklimaportalen satte i 2011 fokus på centrale
emner relateret til det gode indeklima. I 8 nyhedsbreve kunne man bl.a. læse om sammenhængen
mellem dagslys, arbejdsglæde og produktivitet. Vi
besøgte EnergiMidt i Silkeborg og så på det første
danske kontorbyggeri, der opfylder den frivillige
energiramme 2015. Og man kunne hente gode råd til
at vælge det rigtige gulv til kontoret.

Sammen med de øvrige branchearbejdsmiljøråd driver og udvikler BAR SoSu Ungmedjob.dk, der er en
hjemmeside henvendt til unge, forældre, arbejdsgivere og undervisere. I 2011 er hjemmesiden opdateret og holdt ajour med nye forslag til klasseaktiviteter. Der er sendt 2 nyhedsbreve med 9 artikler
ud til 601 abonnenter. I 2011 fik nyhedsbrevet 149
nye abonnenter. I 2011 var der 16.960 besøg på Ungmedjob.dk, hvilket er en stigning på næsten 40 %.

Ud over 8 nyhedsbreve er hjemmesiden opdateret
med nyheder om lovændringer og ny viden samt information om arrangementer. Der er gjort reklame
for Indeklimaportalen.dk på andre hjemmesider, tidsskrifter, udstillinger og konferencer.
Flere besøg på indeklimaportalen
Der har været stor interesse for nyhederne fra indeklimaportalen. I 2011 var der 54.765 totale besøg
på hjemmesiden, hvilket giver 4.563 besøg pr. mdr.
i snit. Det betyder, at effektmålet blev nået. I 2011
kom der flere abonnenter på nyhedsbrevet. Ved udgangen af 2011 var der 3.423 abonnenter.
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Øvrige indsatser
Til kamp mod støjen
8 ud af 10 pædagoger døjer med støj, som er et af
de største arbejdsmiljøproblemer i skoler og daginstitutioner.
Gennem 3 år har BAR SoSu i samarbejde med BAR
U&F gennemført en landsdækkende indsats mod
både den høreskadende og den generende støj.
Forebyggelse ansigt til ansigt
Grundtanken i indsatsen var at gøre opmærksom på
de mange muligheder, der er for at reducere støj i
skoler og daginstitutioner. Her har BAR præsenteret
de værktøjer, som er udviklet af hhv. BAR SoSu og
BAR U&F. På planlægningsmøder ude i kommunerne
ansigt til ansigt med centrale beslutningstagere på
området har BAR også aftalt den kommende indsats nærmere. Disse planlægningsmøder var første
skridt.
At få fortalt de gode historier i pressen har været en
central del af projektet. Den aktive pressestrategi
har haft til formål at inspirere arbejdspladserne gennem omtale i de lokale og regionale medier, ugeaviser og i lokale fagforeningsblade med nogle lokale
eksempler.

Resultater
Målsætningen
har
været
afholdelse
af
planlægnings-møder med 65 kommuner. I løbet af
de 3 år projektet har løbet, har der været kontakt og
samtaler med 86 kommuner og der er gennemført
forskellige typer af støjbegrænsende aktiviteter i 33
kommuner. De aktiviteter, der er blevet gennemført i
kommunerne, har spændt fra 20 støjvogterkurser for
medarbejderne i skoler, daginstitutioner og SFOer til
35 besøg på den enkelte arbejdsplads. Det generelle
billede er, at der er stor interesse for aktiviteterne.
I 2011 blev der gennemført 11 støjvogterkurser.
Der er holdt møder med personer med interesse
og ansvar for arbejdsmiljøet på 32 skoler og
daginstitutioner. Og så er der blevet holdt 4 oplæg
om støj og støjbekæmpelse.
BAR SoSu og BAR U&F har igennem støjindsatsen
i 2011 været i kontakt med omkring 300 lærere
og pædagoger samt ca. 30 kommunale chefer og
arbejdsmiljøkonsulenter.
Den kvalitative evaluering af støjvogterkurserne ved
Arbejdsmiljø København viser stor tilfredshed med
kurserne og den inspirerende måde, indholdet blev
formidlet på.
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Øvrige indsatser
Sund-hud.dk

Store byggeplaner inden for BAR SoSu

Håndeksem er den mest udbredte erhvervssygdom
i Danmark og opstår som oftest, når man har vådt
arbejde såsom rengøring.

Over 10 år vil regionerne investere for mere end 40
mia. kr. i sygehuse, og kommunerne vil investere i renovering og nybyggeri af plejeboliger. Byggeriet har
stor betydning for arbejdsmiljøet.

I 2010 var der 2.131 anmeldelser vedrørende hudlidelser til Arbejdsskadestyrelsen. Håndeksem rammer især yngre mennesker og hyppigere kvinder end
mænd. Det er baggrunden for BAR SoSus indsats for
at forebygge håndeksem.
Hjemmesiden blev opdateret i 2010 og videreført i
2011. I alt var der 5.598, der besøgte Sund-hud.dk
i 2011.

BAR SoSu har derfor valgt at fortsætte sin indsats
med:
•   En branchevejledning om ”Nybyggeri og
renovering af boliger til personer med fysiske funktionsnedsættelser”, der udgives i 2012
•   Drift og opdatering af hjemmesiden Sygehusbyggeri.dk, der ajourføres i starten
af 2012.
I 2011 blev alle de regionale arbejdsmiljøledere kontaktet og opfordret til at informere om hjemmesiden
Sygehusbyggeri.dk på de decentrale enheder i regionerne.
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Kommunikation
Relancering af Arbejdsmiljoweb.dk
Forenkling, overblik og synlighed var kodeord for
arbejdet med rådets hjemmesider i 2011. Først og
fremmest fik rådenes fælles hjemmeside Arbejdsmiljoweb.dk et nyt design, som gav bedre overblik,
bedre plads til indholdet og forbedrede muligheder
for at søge og finde materiale.
Arbejdsmiljoweb.dk spiller en central rolle i formidling
og distribution af BAR SoSus materialer og aktiviteter, hvilket står højt i BAR SoSus prioriteringer. Og i
2011 kunne vi for 4. år i træk notere en fremgang i
antallet af totale besøg. Siden 2008 er besøgstallet
steget mere end 30 %.

Aktiviteter i 2011
•    Forberedelse og implementering af nyt
design.
•    Revitalisering og ajourføring af Arbejdsmiljoweb.dk og datterhjemmesider
•    16 elektroniske nyhedsbreve fra 3BAR
•    Markedsføring af hjemmesiderne
•    Reparation af døde links
Besøgstal: 195.529 totale besøg på Arbejdsmiljoweb.dk, hvilket svarer til en stigning på 15,5 % sammenlignet med 2010. Samlet set havde 3BARenes
23 hjemmesider 437.059 totale besøg.

Hjemmesiden fik 4 ud af 5 Netkroner i IT- & Telestyrelsens konkurrence ”Bedst på nettet”. Det er vores
ambition at nå 5 Netkroner i 2012, hvilket det nye
design med forbedringen af hjemmesidens tilgængelighed forventes at bidrage til.

Nyhedsbreve: Nyhedsbrevet 3BAR steg i 2011 fra
4.400 til 5.750 nyhedsbrevsabonnenter, hvilket svarer til 31 %. De 3 BAR havde i 2011 10 forskellige nyhedsbreve, som samlet havde 26.941 abonnenter,
hvilket er en stigning på 5 %.

Under designarbejdet er ældre materiale blevet gennemskrevet, opdateret og redigeret, så det svarer til
tidens krav. Enkelte hjemmesider er nedlagt og indholdet opdateret og overført til Arbejdsmiljoweb.dk.

Downloads: I 2010 blev der downloadet 72.473 publikationer. I 2011 var tallet steget til 94.456 dvs. en
stigning på 24 %.

3BAR har undersøgt muligheden for brug af sociale
medier og har oprettet en side på Facebook, som
tæller 387 venner. Siden Facebook.com/arbejdsmiljo benyttes til at omtale aktiviteter i de 3 råd. I det
nye design er det nu muligt at dele hjemmesidens
indhold direkte via sociale medier som Facebook og
Twitter mv.

”Der er ét særligt sted på internettet, hvor arbejdsmiljøet har det rigtig godt, og det er på
Arbejdsmiljøweb. Med 437.000 årlige besøg
på vores hjemmeside er der noget, der tyder
på, at vores brugere er enige i det.”
Rita Claumarch Bundgaard, formand for styregruppen,
næstformand i HK/Stat
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Kommunikation
10.000 nye ansigter på messer og konferencer
I 2011 var BAR SoSu, BAR U&F og BAR FOKA synlige
på et bredt udvalg af messer og konferencer, der
skabte kontakt til over 10.000 nye interessenter.
BAR SoSu prioriterer sammen med BAR U&F og BAR
FOKA at deltage på messer og konferencer, hvor
målgruppen er til stede.
I 2011 færdiggjorde 3BAR et koncept for udstilling
af sine materialer og vejledninger, der kan anvendes
ved dialogmøder med virksomhederne, i organisationernes egne fora, herunder på landsmøder og på relevante konferencer.
Målet om 10.000 besøgende på udadvendte aktiviteter er nået med i alt 17.901 besøgende til rådets
og/eller 3BARs arrangementer. Og som følge af de
mange udadvendte aktiviteter er flere end 1.900
blevet abonnenter på nyhedsbrevene, der er samlet
set sket en nettotilvækst på 1.350 nye abonnenter.
De gennemførte aktiviteter
3BAR har i 2011 deltaget på følgende messer:
- KL ledertræf
- Træfpunkt Human Ressources i oktober i
Øksnehallen
- AM 2011

På alle disse messer har vi udnyttet de gode erfaringer fra messeevalueringen 2010 ved enten at knytte
tætte kontakter til værten for arrangementet eller
at få oplægsholdere til at nævne vores stand, bl.a.:
- På KLs ledertræf: Steen Hildebrandt 		
(Atmosfæreprojektet, BAR U&F og FOKA)
og Tage Søndergaard Kristensen (social 		
kapital, BAR SoSu og FOKA)
- På Træfpunkt Human Ressources:
Konferencens tema var social kapital
- På AM 2011: Afholdt 2 workshops , som 		
omhandlede social kapital, herunder
med Grontmij, som har udviklet værktø-		
jerne for SoSu og FOKA, og med Lederne
(social kapital og ledelse)

Salg via Arbejdsmiljøbutikken
BAR SoSu solgte i 2011 3.588 hæfter, bøger og andre materialer via Arbejdsmiljøbutikken og fik en årsomsætning på 65.348 kr.
De 3 mest solgte materialer var: 1) Dagplejerens arbejdsmiljø (708 stk.), 2) Social kapital (406 stk.) og
3) Lad dog barnet (297 stk.).
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Kommunikation
Evaluering af BAR SoSu
Arbejdsmiljøsekretariatet har gennemført en undersøgelse af kendskab og holdninger til arbejdsmiljø
inden for de 3 branchearbejdsmiljøråds målgrupper.
Resultaterne er med til at målrette indsatsen yderligere i 2012.

Undersøgelsen bestod af:
1) En kvalitativ forundersøgelse med 21 semistrukturerede forskningsinterviews for at få indsigt i målgruppens holdninger, behov og adfærd i forhold til
arbejdsmiljø

Fra november 2011 til februar 2012 gennemførte
Arbejdsmiljøsekretariatet en undersøgelse af kendskab og holdninger til arbejdsmiljø inden for BAR
SoSu, BAR FOKA og BAR U&F.

2) Selve undersøgelsen bestod af 1.500 telefoninterviews – 500 interviews til hvert BAR á ca. 5 minutters varighed. Målgruppen var ledere og arbejdsmiljørepræsentanter.

Undersøgelsens mål var at afdække kendskabet til
og anvendelsen af alle 3 BAR. Derudover blev holdninger, behov og kommunikationskanaler undersøgt.
Undersøgelsens resultater skal dels bruges til at
identificere og kvalificere de indsatsområder, der bør
arbejdes med fremover i de enkelte brancher, dels
øge kendskabs- og anvendelsesgraden i forhold til
de 3 BARs vejledning.

Væsentlige resultater for BAR SoSu
Den samlede kendskabsgrad for 3BAR er 45 %, mens
kendskabsgraden for BAR SoSu er 47 % med relativt
store variationer mellem de forskellige områder inden for social- og sundhedsområdet. Kendskabet er
højest på området sygehuse og lavere for de øvrige.
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Kommunikation
Populært at downloade materialer i 2011
De fleste af BAR SoSus materialer blev distribueret
via Arbejdsmiljoweb.dk. BAR SoSus publikationer bliver i stigende grad downloadet. Fra 2010 er antallet
af downloads for de 2 mest populære publikationer
fra BAR SoSu steget med mere end 75%. De 10 mest
downloadede publikationer i 2011 kan ses af nedenstående tabel:

Samtidig sikrer vi, at listen over rådets publikationer
bliver ajourført med den nyeste viden og gjort tilgængelige på hjemmesiden.

Publikationer bliver opdateret
Opdateringen af publikationer er en vigtig aktivitet,
der skal sikre høj kvalitet i formidlingen af BAR SoSus budskaber og materialer. I årets løb får alle BAR
SoSus 74 publikationer og mange hjemmesider et
indholdsmæssigt servicetjek og får nye opdateringsblade, rettelser og justeringer. Alle publikationer får
et opdateringsblad på hjemmesiden www.Arbejdsmiljoweb.dk.

Den primære distribution af BAR SoSus skriftlige
materialer sker via arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne, der også i 2011 distribuerede materialer ud til deres netværk på arbejdspladserne. Også
Arbejdsmiljøsekretariatet distribuerer en del af de
skriftlige materialer til bl.a. medierne, kommunernes
arbejdsmiljøansvarlige, Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøunderviserne og arbejdsmiljørådgiverne.

Distribution via arbejdsgiver- og
arbejdstagerorganisationerne

Nr.

Materiale					Antal downloads

1

APV skemaer				

3.227

2	Forflytningspyramide - Ældre

1.869

3	Idéer til mindre stress				

1.584

4	Forflytningsguide - Ældre		

1.574

1.464
5	Guide - Forflytningsvejleder					
6

1.362
Social Kapital - Introduktion					

7
		

Stressværktøjer - Idékatalog: Gode kollegiale
samtaler - Stressfrihverdag.dk

1.148
9

8

Social Kapital - Fire hurtige

1.129

9

909
Værdsættende samtale - Spørg igen					

826
10	Forflytningspyramide - Sygehus				
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Udadvendte aktiviteter 2011
BAR SoSu har i de forløbne år fokuseret på at intensivere det opsøgende og udadvendte arbejde. Det personlige
møde og muligheden for at komme i dialog med BAR SoSu er vigtig. Dialogen og det personlige møde bidrager på
den ene side til, at rådet kan få ideer til nye aktiviteter og på den anden side til, at BAR SoSu bliver husket næste
gang lederen, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanten skal finde inspiration til arbejdsmiljøarbejdet. Tallene i skemaet er det antal personer, der er skabt kontakt til.

Direkte kontakt (alle 3 BAR)					2010		2011

0

5 fyraftensmøder om Stressfrihverdag.dk

158

0
200
5 møder om forflytning via e-læring							
10 inspirationsmøder om stress og social kapital				 35

1.075

30

30

0

1.089

Arbejdsmiljøfestival Region Syddanmark				

400

0

Arbejdsmiljøkonference AM 2010 og 2011				

700

772

11 BAR workshop om kommunikation				
18 arbejdspladsmøder om stress og social kapital				

Arbejdsmiljøledelse, SoSu ledertræf og BUPL ledertræf

155
				

0

Arbejdsmiljøundervisning og klasselærerkursus				 880

0

300

0

0

7.000

Dialogmøde om vold og konflikter					
DM i Skills

Tabellen fortsætter på side 28							
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Direkte kontakt (alle 3 BAR)					2010		

2011

Fagligt Træf og konference om forflytningskultur			

215

252

Faxe og Slagelse arbejdsmiljøkonference				

300

0

41
Frontløbere i voldsforebyggelse og voldslaboratorier				
HK fagfestival							 300

54
0

611
150
KLs HR-træf og KLs ledertræf							
Krop og Kontor/Sund Arbejdsplads 		

600

4.500
Personalepolitisk Messe og Rehab Messe						

0
0

Seminar om mening i arbejdet					

90

0

Social Kapital konferencer og udviklingsprojekt			

1.050

0

SoSu cafe- og dialogmøder					

910

230

Støjindsats							 750

330

0

1.700

Træfpunkt Human Ressources					2.300

2.400

Unge ved uddannelsesmesse					2.000

2.000

Telefonisk kontakt til alle delbrancher				

							
Anslået

			

				

15.616

17.901
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Om BAR SoSu
Medlemmer af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed
Preben Meier Pedersen
Formand
KL

Inger Bolwinkel
Næstformand
FOA Fag og Arbejde

Laura Thors Calaña
Danske Regioner

Birgit Tamberg Andersen
AC Dansk Psykolog Forening

Ghita Kjær
Danske Regioner

Olaf Christensen
FOA Fag og Arbejde

Holger Pedersen
Kost & Ernæringsforbundet

Rudy Larsen
FOA Fag og Arbejde

Per Baunsgaard
BUPL

Bettina Ruben
Danske Fysioterapeuter

Jane Ravn
Danske Regioner

Stig Ove Jensen
FOA Fag og Arbejde

Dorte Steenberg
Dansk Sygeplejeråd

Tine Maj Holm
Socialpædagogerne

Erik Nygaard
FOA Fag og Arbejde

Charlotte Bredal
FOA Fag og Arbejde

Dorte Schiønning Andersen
Dansk Sygeplejeråd

Henrik Hansen
3F

Berit Wolmer
Danske Regioner

Ebba Henker
AC Dansk Psykolog Forening

Morten Seerup
Kost & Ernæringsforbundet

Malene Vestergaard
Sørensen
Danske Regioner

Sannie Jørgensen
Danske Fysioterapeuter

Suppleanter

Alice Skovbjerg
AC Præsteforeningen

Katrine Nordbo Jakobsen
KL

NN
BUPL
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E-læringsmodul

Fagligt træf

Dialog
Undervisning

Stressværktøjer

Trivsel

Arbejdsmiljøweb
Indeklima

Samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø

Social kapital

Laboratorier

Inspirationsmøder

Sund hud

Forflytningsblomst

Voldsforebyggelse
Kommunikation

Engagement

Muskel og skelet

I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedssektoren om initiativer om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Branchearbejdsmiljørådet bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og
vejledningsmateriale.
I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd,
Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogerne, 3F og de øvrige sundhedsorganisationer i FTF.
Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på www.arbejdsmiljoweb.dk

