I BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for
social- og sundhedssektoren om initiativer til at skabe
et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.
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På rette vej

Godt en halv million besøg på de tre BrancheArbejdsmiljøRåds (3BAR) hjemmesider og over
100.000 downloads af materialer. Det viser, at
BrancheArbejdsmiljøRådene har betydning for
arbejdspladsernes arbejde for det gode arbejdsmiljø. Også i 2015 har BrancheArbejdsmiljøRådet
Social & Sundhed leveret materialer til arbejdspladserne med udgangspunkt i kerneopgaven.
Eksisterende vejledninger er blevet opdateret
som fx guider til forflytning og rådets populære
stress-værktøjer. Nye materialer er blevet videreudviklet, fx i indsatsen mod mobning ”Grib ind”.
Fagligt træf for forflytningsvejledere er stadig
et meget efterspurgt tilbud – fordi vi her kan
samle medarbejdere med den praktiske viden fra
arbejdspladserne, udveksle erfaringer, formidle
ny viden og få input fra både forskere og leverandører af hjælpemidler. En særlig problemstilling
er arbejde i borgerens hjem – en ny branchevejledning giver inspiration til at arbejde med de
udfordringer.

2

ÅRSRAPPORT 2015

Vores udgangspunkt er de prioriterede områder i
den nationale arbejdsmiljøstrategi. Og målet er at
komme tæt på arbejdspladserne - når vi udvikler
og tester nye redskaber og vejledninger, og når vi
formidler vore materialer til ledere og medarbejdere.
Når vi ser tilbage, glæder vi os over at være på
rette vej i samarbejdet i BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed.
Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet i 2016 –
og under de ændrede rammer, som venter os fra
2017.

Det nåede vi i 2015

Grib ind - Godt kollegaskab uden mobning

Konference om psykisk arbejdsmiljø

BrancheArbejdsmiljøRådet har i de senere år prioriteret forebyggelse af mobning og har udviklet et
værktøj, som særligt fokuserer på den rolle vidner
til mobning har.

Konferencer og træf spiller en stor rolle for brancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed i forhold
til at hjælpe repræsentanter fra arbejdspladserne,
med at omsætte værktøjerne til praktisk anvendelse i hverdagen.

Som en del af indsatsen er der udarbejdet et
kreativt element, i form af en plakat af en by,
hvor man kan se de vidnetyper man skal være
opmærksom på, i forbindelse med mobning.
Tre temadage i henholdsvis København, Middelfart og Aalborg satte også fokus på forebyggelse
af mobning og mulighed for, at deltagerne kunne
afprøve værktøjerne. En efterfølgende evaluering
viste en høj grad af tilfredshed med temadagene.
At det nytter at afholde temadage i forbindelse
med lancering af værktøjer, viser en opfølgende
spørgeundersøgelse blandt deltagerne i temadagene. Her tilkendegav 37 % procent af de der
besvarede undersøgelsen, at de har planlagt at
tage dele af materialet i brug.

BrancheArbejdsmiljøRådet var såldes vært for 237
deltagere ved en konference om psykisk arbejdsmiljø. Det overordnede tema var ”kerneopgaven”,
og hvordan man både sikrer en god opgaveløsning og et fokus på arbejdsmiljøet. Konferencen
bestod af plenumoplæg, workshops mv.
En efterfølgende evaluering viser at 61 % har sat
initiativer i gang med inspiration fra konferencen
og 15 % har planer om det i 2016. Størstedelen
af respondenterne vil arbejde med konferencens
tema - ’Kerneopgaven’.
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TAL OG FAKTA OM
BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed

271.000

491.000
besøg på hoved og
datter websider

downloads af hæfter og vejledninger

Udgivelse af bl.a.
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Afholdelse af

besøg på 3BAR websiden
arbejdsmiljoweb.dk
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vejledninger:
”Godt arbejdsmiljø i tjenestebiler”
”Godt arbejdsmiljø i det gode køkken”, ”Det pædagogiske køkken
- om samarbejde i daginstitutioner” og Branchevejledningen ’AT
arbejde i borgernes hjem’
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store konferencer om forflytning
og om psykisk arbejdsmiljø med
fokus på kerneopgaven

500

tilfredse deltagere fra arbejds
pladserne i social- og sundhedssektoren

101.000

11

events på folkemødet på Bornholm i samarbjede med de øvrige BrancheArbejdsmiljøRåd,
Videnscenter for Arbejdsmiljø
samt Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljø til tiden
En time med forstyrrelser og manglende koordinering opleves anderledes end en time, hvor det
hele spiller sammen, og man opnår resultater til
gavn for borgerne, patienterne eller børnene.
Med udgivelsen af publikationen ”Sunde arbejdsrytmer” ønskede rådet at give inspiration til de
arbejdspladser, der ikke vil nøjes med at forholde
sig til placeringen af arbejdstiden, men også vil
kigge på kvaliteten af tiden og på hvordan man
kan forbedre den til gavn for både ansatte, borgere, patienter eller børn.
Publikationen var en af rådets mest efterspurgte
i 2015.

Fagligt træf for forflytningsvejledere
En af rådets mest populære og efterspurgte aktiviteter er ”Fagligt træf for forflytningsvejlerede”.
Her præsenterer arbejdspladser og samarbejdspartnere forskellige måder at arbejde med forflytning (personløft) på.
Fagligt træf blev gennemført i september 2015
med 250 deltagere. Det bestod af 3 plenumoplæg, 10 workshops, et intermezzo, en arbejdsmiljølounge, hvor man kunne spørge eksperter til
råds samt 8 udstillere af hjælpemidler.
En efterfølgende evaluering viste, at deltagerne
var meget tilfredse med træffet. De følte sig
inspirerede og fagligt opdaterede i kraft af de
mange oplæg, workshops og i kraft af samværet
med andre vejledere.

De ressourcer havde
BrancheArbejdsmiljøRådene
•	De 3 BAR fik i 2015 7,9 mio. kr. i aktivitets
bevillinger
•	BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed fik
4,3 mio. kr. (bidrag fra Erhvervssygdomssikring og
arbejdsskadeforsikringer)
•	Deltagelse fra branchernes primære arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
•	Et fællessekretariat for de 3 BAR

Vold i arbejdet med børn og unge
På to konferencer med 380 deltagere, blev der sat
fokus på at forebygge og håndtere vold i arbejdet
med børn og unge.
I forlængelse af konferencerne er der udarbejdet
en materialesamling med redskaber til at gennemføre et forløb, hvor arbejdspladsen kommer
hele vejen rundt om identifikation, forebyggelse
og håndtering af trusler og vold.

En kommunikationsindsats der nytter
Besøgstallet på hjemmesiden www.arbejdsmiljoweb.dk steg i 2015 med 7,4 % til 271.740. De 17
hjemmesider i 3BAR regi nåede op på knapt en
halv million (491.918) totale besøg. Tilgangen af
besøgende skyldes blandt andet rådenes brug af
sociale medier. For arbejdsmiljøweb.dk udgør trafikken fra Facebook fx nu 4,2 % af den samlede
trafik mod 3 % i 2014.
Over 9.300 personer modtager BrancheArbejdsmiljøRådenes nyhedsbrev ”Godt arbejdsmiljø”.
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BrancheArbejdsmiljøRådets
aktiviteter i 2015
Konference om psykisk arbejdsmiljø
Forflyt.dk og Fagligt Træf
Etsundtarbejdsliv.dk
Mobning
Vejledninger bl.a. om arbejdsmiljø i tjenestebi
ler og om at arbjede i borgernes hjem
Debatter på Folkemødet
Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær samt
ulykker
Konferencer: Voldsforebyggelse i arbejdet med
børn og unge
Arbejdsmiljoweb.dk
Indeklimaportalen.dk
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