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2010 - Året, der gik
2010 blev stærkt præget af de drastiske nedskæringer i midlerne til partssamarbejdet på arbejdsmiljøområdet. Megen tid og god energi gik tabt med
usikkerhed og venten på de nye rammebetingelser
for BARene. I 3BAR samarbejdet måtte Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed nedjustere planer
og ambitioner og sige farvel til dygtige medarbejdere. Ekstra ærgerligt, fordi vi netop står på tærsklen til en ny strategiperiode frem til 2020, og fordi
vi var godt på vej med nye initiativer til en tættere
kontakt og dialog med arbejdspladserne.
I 2010 prioriterede vi arbejdet med det psykiske
arbejdsmiljø, muskel- & skelet besvær og støj og
indeklima. Den røde tråd var et tæt samarbejde
med arbejdspladserne – både i forhold til at udvikle
værktøjer, der virker og at få værktøjerne bragt i
praktisk brug. Vi møder arbejdspladserne ansigt til
ansigt på konferencer, netværksmøder og i møder
med lokale MED-udvalg i kommuner og regioner. Det
giver inspiration og energi til det fortsatte arbejde.
Også den fælles portal arbejdmiljoweb.dk giver god
kontakt – med stigende besøgstal og stadig flere
nyhedsbrevsabonnenter. Den landsdækkende indsats om støj i dagsinstitutioner og skoler bragte os
i direkte dialog med mere end halvdelen af landets
kommuner. I 2010 afsluttede vi et ambitiøst projekt
om social kapital med deltagelse af Odense Kommune og Bispebjerg Hospital.

I indsatsen om muskel- & skelet besvær satsede vi
på formidling af viden, udvikling og afprøvning af
værktøjer og styrkelse af ressourcepersonernes
roller og opgaver. Det faste træf for forflytningsvejledere var igen velbesøgt og gav bl.a. mulighed for at
præsentere et nyt e-læringsværktøj om forflytning.
En særlig glæde var det, at en af vinderne af årets
arbejdsmiljøpriser havde særlig tilknytning til BAR
SoSus aktiviteter. Hvidovre Kommunes Hjemmepleje
fik prisen for en fremsynet og helhedsorienteret tilgang til muskel- og skeletbesvær inspireret af ”Nye
veje til den gode forflytning”.
Trods vanskelige odds lykkedes det at opstille ny
strategiplan for 2011 med fortsat fokus på tæt dialog med arbejdspladserne samt kommunikation og
formidling ad nye veje.

Preben Meier Pedersen
Formand
Inger Bolwinkel
Næstformand

Resultatet er ni gode værktøjer, der allerede er
stærkt efterspurgte. Sideløbende har der været
fokus på udvikling af attraktive arbejdspladser
gennem forebyggelse af stress og vold.
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Tre gode historier
Værktøjer, der virker
Først med nye værktøjer til brandvarmt arbejdsmiljø
emne. Inddragelse af virksomhederne i praksisnære
løsninger. Vinder af arbejdsmiljøprisen i Muskel &
skelet-kategorien, og nomineret i endnu to kategorier. 2010 blev året, hvor BAR SoSus mod blev
belønnet af både arbejdspladserne og systemet. Tre
af årets projekter fortæller særlig godt om SoSus
indsats i 2010.
Social kapital er på kort tid blevet et aktuelt og
brandvarmt arbejdsmiljøtema. Med fokus på virksomhedens retfærdighed, tillid og samarbejde giver
det nye håndtag til at udvikle trivslen på arbejdspladsen, samtidig med at produktiviteten også
stiger. Men hvordan gør man? BAR SoSu er blandt
de første til at give virksomhederne praksisnære
værktøjer til at gøre en forskel.
Social kapital handler om tillid, retfærdighed og
samarbejdsevne på arbejdspladsen. Det tilføjer nye
dimensioner til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, og har både vakt interesse på ledelsesgangen
og i samarbejdsorganisationen.
Det er nemlig det første arbejdsmiljø-tema med
dokumenteret positiv indvirkning på både produktivitet og kvalitet. Ikke så underligt, at det efterspørges i tider, hvor Danmark har brug for konkurrenceevne.

Hvordan kommer man fra ord til handling i social
og sundhedssektoren? Det satte BAR SoSu sig
for at finde ud af sammen med otte arbejdspladser
i hhv. Odense Kommune og på Bispebjerg Hospital.
Resultatet er værktøjer, der både kan bruges centralt af arbejdsmiljøorganisationen og lokalt til at
tage en snak om retfærdighed på arbejdspladsen.
Og som hjælper medarbejderne med at fokusere
på det, de er allerbedst til – nemlig at udføre deres
kerneopgave.
BAR SoSu evner at lytte til vandrørene og tør være
på forkant og udvikle nye værktøjer i tilknytning til
højaktuelle problemstillinger. I dag er 3BAR ene om
at tilbyde værktøjer til udvikling af arbejdspladsens
sociale kapital. Værktøjer, der efterspørges også
udenfor branchen til de mange aktuelle arrangementer om social kapital.

Praksisnær voldsforebyggelse
Vold og trusler på arbejdet er et stigende problem
på arbejdspladserne – og i samfundet. I ældreplejen,
hos socialpædagoger og på hospitaler kræver det
et særligt beredskab at kunne stå imod. Ved hjælp
af en særlig uddannelse for frontløbere har BAR
SoSu klædt arbejdspladserne på til bedre at identificere, forebygge og håndtere vold på deres egen
arbejdsplads.
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Tre gode historier
Hvordan kan BAR SoSu hjælpe arbejdspladserne
med at forebygge trusler og vold? I 2010 tilbød
BAR SoSu råd og vejledning til voldspolitikker på
www.etsundtarbejdsliv.dk. Men politikkerne skal
leve for at være et egentligt værn, når sosuhjælperen står overfor en afmægtig dement.
Frontløberuddannelsen forløb over fire dage i for- og
efteråret 2010, hvor 41 arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, konsulenter og medarbejdere deltog.
Blandingen af deltagergrupperne skabte nye erkendelser.
BAR SoSu medvirkede til, at arbejdspladserne kan
gøre en konkret forskel næste gang socialpædagogen står overfor den udadreagerende unge eller
sygeplejersken overfor den demente.

Hvad gør man med højt sygefravær på grund af
forkerte forflytninger? I BAR SoSu-hæftet ”Nye
veje til den gode forflytning” lagde BAR SoSu to
principper til grund for forebyggelsen: At ansvaret
altid er fælles, før det er individuelt.
Og at det psykiske arbejdsmiljø hænger sammen
med det fysiske i den konkrete praksis ude på arbejdspladsen. Højt arbejdspres og dårlig kommunikation kan føre til forflytningsskader, ligeså vel som
den konkrete forstrækning. Derfor må forebyggelsen tænkes bredt og klares i fællesskab.

Danmarks bedste forflytningskultur

Det sker med BAR SoSus forflytningsblomst, som
hjælper til at skabe den gode forflytningspraksis. Og
blomsten omfatter forhold hele vejen rundt: fra de
fysiske rammer til arbejdets organisering. Det gør
de 400 medarbejdere i Hvidovre Kommunes Hjemmepleje så godt, at deres arbejde blev belønnet
med Arbejdsmiljøprisen 2010 i kategorien Muskel &
skelet.

Ældreplejen er belastet af højt sygefravær. Men
inden sosumedhjælperen får ondt i ryggen af at
flytte på Fru Mortensen, kan arbejdspladsen gøre en
forskel i fællesskab.

BAR SoSu har modet til at hjælpe arbejdspladserne,
hvor nye veje viser sig. Vi leverer løsninger, der virker – fordi vi udvikler dem sammen med de mennesker, der skal bruge dem.
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Psykisk arbejdsmiljø
Social kapital med fokus på kerneydelsen
Social Kapital handler om at skabe mere tillid, retfærdighed og et bedre samarbejde på arbejdspladsen. Der er fokus på høj kerneydelse og relationer.
BAR SoSu har sammen med Odense Kommune og
Bispebjerg Hospital udviklet ni værktøjer, som kan
bruges – både til korte og længere forløb.

”Vi investerer i den sociale kapital, fordi vi tror
på, det skaber større arbejdsglæde, sammenhold og fornyelse på vores arbejdspladser – med
bedre service til borgerne som resultat”
Jørgen Clausen, Stadsdirektør, Odense Kommune

”Det har skabt en dialog og fået mange ting
frem i lyset, nogle løsninger er effektueret, og
andre er der lagt planer for”
Tina Ousula, Sygeplejerske, y21, Bispebjerg Hospital

Aktiviteter og resultater i 2010
I 2010 har de centrale aktiviteter været:
•

Udvikling og produktion af ni elektroniske
værktøjer og hæftet ”Social kapital på social- og sundhedsområdet”, som giver et
overblik over værktøjerne og introduktion
til udviklingsforløbet.

•

Afholdelse af stor konference om social kapital med præsentationer fra Odense Kommune og Bispebjerg Hospital.

•

Præsentation af erfaringerne med udvikling
af social kapital i Odense Kommune på Personalepolitisk Messe.

•

Udarbejdelse af notat med analyse af
resultater og erfaringer med udvikling af
social kapital af de eksterne konsulenter
i et samarbejde med BAR SoSu, forventes
udgivet i foråret 2011.

•

Nye videointerviews, erfaringer og værktøjer på www.etsundtarbejdsliv.dk/socialkapital.
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Psykisk arbejdsmiljø
Engagement hos alle
Hele projektet startede 1. maj 2008 med et forprojekt, efterfulgt af et to-årigt udviklingsforløb og
sluttede med en stor konference den 30. november
2010. På otte arbejdspladser blev såvel lokale og
centrale arbejdsmiljøaktører involveret i projektet,
der var støttet af den øverste ledelse og godt
forankret i MED. Kernen i BAR SoSus projekt var
aktiviteter i enheder, afsnit eller institutioner, hvor
lederen sammen med tillidsrepræsentanten og
arbejdsmiljørepræsentanten (den lokale trio) gik i
spidsen for at udvikle den sociale kapital. Det skete
i samarbejde med resten af medarbejderne med
støtte fra interne HR- og arbejdsmiljøkonsulenter og
med opbakning fra topledelsen (den centrale trio).

Værktøjer
Formålet med BAR SoSus projekt om social kapital
har været at udvikle værktøjer, der kan bruges,
både når virksomhederne ønsker et forløb, hvor de
arbejder fokuseret med social kapital - samt værktøjer, der kan bruges lokalt fx på et personalemøde
for at starte en dialog om emnet.

Det virkede godt, fordi engagementet både kom
fra toppen og de lokale arbejdspladser, og fordi de
faglige kompetencer med viden om arbejdsmiljø har
været involveret. Konsulenterne har været katalysatorer og har kunnet hjælpe til i arbejdet.

Værktøjerne hedder
1. Fire hurtige om social kapital
2. Italesætte social kapital med et filmklip
3. En lille hurtig dialog om social kapital
4. Observation af social kapital i en 		
arbejdsgruppe,
5. Spørgeskema om social kapital
6. Refleksioner i linjeledelsen om social 		
kapital
7. Inspiration til indsatser, der opbygger 		
social kapital
8. Kom godt i gang og gå ikke i stå 			
undervejs
9. Netværksmøder.

Odense Kommune blev nomineret til årets arbejdsmiljøpris for sit arbejde med social kapital inden for
kategorien Psykisk arbejdsmiljø.

			

Begge dele er lykkedes. Ved hjælp af ni værktøjer
og metoder, som BAR SoSu har stillet til rådighed
kan virksomhederne få hjælp til at starte og styre
arbejdet med social kapital på egen arbejdsplads.
Find alle værktøjerne på www.etsundtarbejdsliv.dk/
socialkapital/vaerktojer.aspx
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Psykisk arbejdsmiljø
Hvordan slår stressindsatsen rod?
De otte værktøjer ”Vi finder os ikke i stress” fra
2008 er stadig et hit at downloade blandt BAR SoSus målgrupper. I 2010 udgav BAR SoSu en samling
af nye ideer til stressarbejdet i hæftet ”Ideer til
mindre stress” og de otte værktøjer gennemgik en
revidering og fik nyt design.

Fire arbejdspladser præsenterede ved en reception i
april deres gode erfaringer med stressforebyggende
arbejde. Værktøjerne tager både fat i den enkelte
og arbejdspladsen. Værktøjerne er udviklet i samarbejde med arbejdspsykolog Pia Ryom og afprøvet på
19 arbejdspladser i social- og sundhedssektoren.

Det nye hæfte ”Ideer til mindre stress” er i 2010
downloadet 1.328 gange og de otte reviderede
stressværktøjer er downloadet 4.123 gange i 2010.

Forandringer på arbejdspladsen kan føre til, at den
enkelte ændrer sig, mens den enkeltes handlinger
også smitter af på kollegerne og arbejdspladsen
som helhed. De enkelte værktøjer er formet, så de
fylder et personalemøde eller en halv temadag.

Idehæftet indeholder flere nye øvelser, så det er
blevet nemmere at gå til, og de øvelser, som har
fungeret mindre godt er taget ud. En ny metode er
”stressmindmappet”, som kan starte en god dialog,
om hvad vi oplever som stress.

Filosofien er at gennemføre små, koncentrerede forløb og bagefter bruge en længere periode til få dem
til at slå rod.
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Mangfoldighed og rollespil gav bonus på frontløberuddannelsen
Fra maj til oktober 2010 gennemførte BAR SoSu
et uddannelsesforløb i voldsforebyggelse for 41
arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, konsulenter og
medarbejdere. Forløbet strakte sig over tre moduler
på fire intense undervisningsdage og gav deltagerne viden og redskaber til at identificere, forebygge
og håndtere vold. Som led i uddannelsen skulle
deltagerne løse en hjemmeopgave om status og
fremtid for den voldsforebyggende indsats på deres
arbejdsplads.
Stort set alle fik afleveret deres hjemmeopgave
og evalueringerne viser meget høj tilfredshed og
engagement i forløbet. Især hjemmeopgaven, filmproduktion og mangfoldigheden blandt deltagerne
bliver fremhævet som lærerige.
BAR SoSu har indledt et samarbejde med PUF (Parternes Uddannelsesfællesskab) om videreførelse af
de gode erfaringer i et forløb på arbejdsmiljøuddannelsen.

Der er sket en videreudvikling af
www.etsundtarbejdsliv.dk/Trusler_vold.aspx med
videoklip, uddannelse, registreringsskemaer og
tjeklister������������������������������������������
. Her er også videointerviews med forskellige arbejdspladser om trusler og vold, så målgrupperne kan høre, hvordan andre gør i praksis og få
ideer til eget beredskab og forebyggende arbejde.

”Det bedste har været at møde andre og blive
inspireret af deres forskellige måder at gøre
tingene på.”
”Jeg har fået mange aha-oplevelser og gode
værktøjer med hjem.”
”Det bedste var rollespillene og de film vi lavede den første dag.”

Baggrund
BAR SoSu søsatte i 2008 sit projekt om voldsforebyggelse og fortsatte aktiviteterne i 2010.
Senest den 1. april 2010 skulle HovedMED-udvalgene (HSU/SIU) have formuleret og godkendt
retningslinjer for arbejdet med at forebygge vold, og BAR SoSu gennemførte i den forbindelse
en mængde aktiviteter: en informationskampagne målrettet øverste ledelse, en stafet til at
igangsætte nye voldsforebyggende aktiviteter, hvor en række kufferter rejste Danmark rundt,
et seminar for konsulenter, og endelig blev der uddelt en voldsforebyggelsespris til Toftebo
Centret i Herning i 2010.
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Psykisk arbejdsmiljø
Ledernes psykiske arbejdsmiljø
Igen i 2010 satte BAR SoSu fokus på ledernes psykiske arbejdsmiljø. Med det nye Idehæfte ”Trivsel i
lederrollen” har vi samlet erfaringer med at komme
i gang med arbejdet med ledernes arbejdsmiljø. Idehæftet henvender sig til lederne selv og til organisationen, og kan med fordel også anvendes af blandt
andre MED-udvalg og konsulenter i arbejdsmiljø-, HR
eller udviklingsafdelinger, som ønsker at styrke og
udvikle ledernes psykiske arbejdsmiljø.
Hæftet sætter fokus på metoder og tilgange, der
dels omhandler initiativer, som lederen selv kan
tage og initiativer taget af lederen i samarbejde
med centrale aktører på forskellige niveauer.
Fra sololøb til lederfællesskab
Vi har samlet en mængde gode cases bl.a. om hvordan praktiserende læge Jan Nielsen bruger pauser,
huller i kalenderen og sparring med andre ledere, til
at gøre hverdagen som ledere nemmere og styrke
hans eget psykiske arbejdsmiljø.

Også hvordan Per Jensen, der er sekretariatsleder i
en ældre- og handicapforvaltning, var med til at få
sat proces og dialog på dagsordenen til ledermøder.
Og om erfaringer med en ledergruppe, og hvordan
de gennem en række ledermøder fik skabt et lederfællesskab, der klædte dem bedre på til jobbet,
som ledere og gav dem et rum til at reflektere over
deres rolle som ledere, og om BUPLs erfaringer med
at lave leder APV i samarbejde med forvaltningen og
øvrige faglige organisationer.
Dialogkort til at sætte det hele i gang
Som supplement til Idehæftet er der udviklet dialogkort, der er en hjælp til at få sat dialogen om det
psykiske arbejdsmiljø i gang på arbejdspladsen.
Øvelsen kan bruges til erfaringsdeling og forventningsafstemning og kan anvendes i både små og
store grupper.
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MED-ledelse på attraktive arbejdspladser
Hvordan får I skabt ny energi i jeres møder? Og hvordan kan MED-udvalget være med til at kvalificere
ledelsen på SoSu arbejdspladser? I 2010 arbejdede
BAR SoSu med MED-udvalgets rolle på attraktive
arbejdspladser. Frederiksberg Hospital, Syddjurs
og Thisted Kommune fik ny inspiration og gejst i
deres samarbejde. Erfaringerne er formidlet på en
ny hjemmeside, som markerede punktummet for et
omfattende projekt med at kvalificere ledelsen af
arbejdspladsen – og arbejdsmiljøet.
Hvordan leder man arbejdsmiljøet? Og hvordan gør
man arbejdsmiljøet til en ledelsesopgave? BAR SoSus store projekt om arbejdsmiljøledelse sigter på
at udvikle nogle værktøjer, der kan hjælpe lederen
med at integrere arbejdsmiljøet og ledelsesopgaverne. Målet er at give arbejdsmiljøarbejdet samme
værdi, som de øvrige ledelsesopgaver.

I projektet har ca. 90 ledere deltaget i et
workshopforløb med fokus på ”Hvad kan ledere gøre
for at skabe attraktive arbejdspladser?”
Aktiviteter i 2010
I 2010 har fokus været på forankringen i
arbejdsmiljøorganisationen. Tre virksomheder
afprøvede SoSus værktøjer: Syddjurs Kommunes
daginstitutionsområde, Thisted Kommunes
ældreområde og Frederiksberg Hospital. Og de fik
både skabt ny energi i deres møder og ny mening
med MED-samarbejdet.
En ny hjemmeside blev lanceret i efteråret 2010
med erfaringerne fra de tre arbejdspladser og gode
råd til andre arbejdspladser og MED-udvalg, der
vil i gang. Se www.arbejdsmiljoweb.dk/Ledelse/
Attraktiv_arbejdsplads/MED-ledelse.aspx

”Det har været uundværligt at have nogle redskaber til at strukturere proces og
indhold. Og BAR SoSus redskaber har indirekte været med til at skabe resultatet.”
Kenneth Enrico Petersen, Chef for daginstitutionsområdet i Syddjurs

”Ved at bruge redskabet Teamdialog fik vi sat en masse ord på, hvad vi skal gøre for at
blive det MED og team, vi gerne vil være. Det er et helt andet ældre-MED, jeg har været
sammen med i dag.”
Irene Sander, Fællestillidsrepræsentant, Thisted Kommune
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Trivsel - også i Folkekirken

Seminar om mening i arbejdet

Folkekirken repræsenterer en kompleksitet i ansættelsesforholdene, som gør, at de generelle branchevejledninger fra BAR SoSu ofte rammer skævt. BAR
SoSus særlige indsats for Folkekirken har denne
tematik i centrum.

Der var stor tilslutning til BAR SoSus seminar om
mening i arbejdet i foråret 2010.

Aktiviteten har i 2010 været koncentreret om
hjemmesiden www.kirketrivsel.dk. Hjemmesiden er
blevet opdateret og udvidet til også at indeholde
information fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd.
Der er udsendt fem nyhedsbreve og fremstillet et
banner, der reklamerer for hjemmesiden, som de folkekirkelige organisationer kan bruge på kongresser
mv. for at få flere til at tilmelde sig nyhedsbrevet.
Arbejdet med at skaffe flere abonnenter til nyhedsbrevet, har givet en nettotilvækst på 182 abonnenter.
Kirketrivsel.dk havde 6.226 besøg i 2010 (510
besøg i snit pr. måned) og de besøgende fik vist
26.289 sider.

Der blev plads til en tredjedel af de interesserede
og knap 100 konsulenter fra kommuner og regioner
gav såvel temaet ”Meningsfulde forandringsprocesser” som arrangementet mange rosende ord med
på vejen. Det betød, at temaet Mening i arbejdet gik
igen i planlægningen af det fælles træf for lokale og
centrale arbejdsmiljøaktører i 2011.
Mange spændende spørgsmål blev rejst og drøftet
på seminaret: Hvordan sikre meningsfulde udviklingsprocesser, der understøtter medarbejderne
professionelle integritet? Hvilke betydninger har
mening i arbejdet i forhold til arbejdets kerne og på
tilrettelæggelsen af sunde forandringsprocesser
ud fra et arbejdsmiljøperspektiv? Hvordan bruge
dialog frem for overtalelse; at skabe retning frem
for at stikke af, at give plads til det umiddelbart
meningsløse frem for at undertrykke det, at arbejde
konstruktivt med skepsis og at skabe mening og
ejerskab oven fra og neden fra i organisationen?
Læs mere på www.etsundtarbejdsliv.dk/Moeder/
forandringsprocesser.aspx
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Psykisk arbejdsmiljø
Udvikling og drift af etsundtarbejdsliv.dk
Hjemmesiden er BAR SoSus ansigt udadtil, når det
gælder psykisk arbejdsmiljø. Det er her, man kan
finde råd og vejledning om god praksis og psykisk
arbejdsmiljø. Der er også information om, hvad
der i øvrigt rører sig inden for området - fx forskningsmæssigt og i de andre BAR.

Aktiviteter i 2010

Formålet med portalen er at formidle viden og flere
værktøjer om psykisk arbejdsmiljø til målgrupperne:
Ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt
medarbejdere indenfor social- og sundhedssektoren.

5.407 abonnerer på nyhedsbrev
I 2008 var der i gennemsnit 2.652 besøgende pr.
måned på www.etsundtarbejdsliv.dk, i 2009 2.244,
og 3.742 i 2010 så antallet må siges at være stabilt.
Stigningen på 33 % i abonnenter til nyhedsbreve om
psykisk arbejdsmiljø er meget tilfredsstillende og
større end forventet. 5.407 abonnerer på nyhedsbrevet i dag fra 4.039 i 2009.

•
•
•

Fem nyhedsbreve.
Aktuelt tema om mobning.
Udvikling af kampagnesite om vold og et
om social kapital.
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Indeklima og støj
Støj på dagsordenen i daginstitutioner og folkeskoler
Støj er et af de største arbejdsmiljøproblemer på
daginstitutioner og skoler. Otte ud af ti pædagoger/
pædagogmedhjælpere har store problemer med
støj i deres dagligdag. BAR SoSu gennemførte i samarbejde med BAR U&F i 2009 og 2010 en storstilet
landsdækkende indsats mod støj – både den høreskadende og den generende støj.
Status over støjindsatsen i kommunerne
Projektet har en målsætning, om at der skal afholdes møder med 65 kommuner i løbet af 2009 og
2010. Der er i 2010 holdt møder med 53 kommuner.
Derudover har der været (eller planlagt) aktiviteter
i syv kommuner, som der ikke er holdt et formelt
indledende møde med. Der er indtil nu gennemført
eller planlagt forskellige typer af aktiviteter i 33
kommuner i 2009 og 2010 lige fra støjvogterkurser
for alle skoler, daginstitutioner og SFOer til besøg i
en enkelt daginstitution.
Det generelle billede er, at det primært er daginstitutioner og SFOer, der deltager i aktiviteterne.

Fx er 95 % af deltagerne på støjvogterkurserne i
Vejle Kommune fra daginstitutionerne. Flere kommuner har ønsket at gennemføre aktiviteter i begyndelsen af 2011.
Pressearbejdet
Strategien er at få omtale i de lokale og regionale
medier, ugeaviser og i lokale fagforeningsblade
med nogle lokale eksempler. Det er relativt let at få
bragt i lokale ugeaviser. De lokale fagforeningsblade
og hjemmesider har også taget godt imod vores artikler. Det har været sværere at få historierne bragt
i landsdækkende blade. Der har også været omtale
af støjaktiviteterne i radio og TV.
Hovedparten af artiklerne, der er sendt til pressen,
kan ses på www.stojweb.dk/Gode_eksempler/artikler.aspx
Værktøjskassen
Hjemmesiden www.stojweb.dk bliver løbende opdateret med aktuelle initiativer, pjecer, kursusmaterialer og værktøjer.

Resultater
Der er gennemført møder i 55 % af landets kommuner. Der er gennemført eller planlagt
forskellige former for aktiviteter i 34 % af kommunerne. Der er gennemført eller planlagt
støjvogterkurser i 12 % af kommunerne
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Indeklima og støj
Alt om indeklima - indeklimaportalen.dk
Hvordan undgår vi fugt og skimmelsvampe? Kan vi
sikre os et godt arbejdslys efter at glødepæren gik
på pension? Og hvad gør vi når sommersolen varmer
kontoret op til kogepunktet? Det er nogle af de emner som indeklimaportalen.dk har skrevet om i året,
der gik.
I 2010 blev der udsendt i alt 11 inspirerende og oplysende nyhedsbreve. Hjemmesiden er løbende blevet opdateret med nyheder, når der er lovændringer
eller når der er kommet ny viden og information om
arrangementer. Der er løbende gjort reklame for
indeklimaportalen.dk på andre hjemmesider, tidsskrifter og på udstillinger og konferencer.

Flere besøg på indeklimaportalen i år
Og salgsarbejdet har båret frugt: I gennemsnit var
der i 2010 4.531 besøg pr. mdr. på indeklimaportalen. Det er en stigning på godt 1.000 pr. mdr. i
forhold til 2009. Derudover er der også kommet
markant flere abonnenter til nyhedsbrevet. Ved udgangen af 2010 var 3.284 personer tilmeldt nyhedsbrevet. Det er en stigning i forhold til 2009 på 484
abonnenter. I 2010 har der været ”Månedens tema”
11 gange.
Baggrund
Indeklimaportalen – www.indeklimaportalen.dk –
blev etableret i april 2004 som led i 3BARs indeklimaindsats. Den er siden blevet løbende opdateret
og videreudviklet. Indeklimaportalen videreføres i
2011.

Termisk indeklima i vinterperioden		

December

Fugt og skimmelsvamp				

November

Statisk elektricitet				

Oktober

Støj: Ny rapport og idékatalog			

September

Nyt bygningsrelement, BR10			

August

Varme					

Juni/Juli

Passivhuse og energibesparelser		

Maj

Støj i skoler og daginstitutioner			

April

Indendørs CO2					

Marts

Efter glødepæren				

Februar

Vinter og kulde					

Januar
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Muskel- & skeletbesvær
Ledelse, arbejdspladskultur og kobling til kerneydelse
Dette er tre tilgange, som har præget det forebyggende arbejde – også i 2010. Vi har sat særlig fokus
på:
•

Styrkelse af ressourcepersonernes roller
og opgaver – herunder forflytningsvejlederne og de lokale sikkerhedsgrupper.

•

Udvikling og afprøvning af redskaber /
værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet i forhold
til muskel- og skeletbesvær.

•

•

Formidling af viden omkring udvikling af
muskel- og skeletbesvær – årsager og forebyggelse.
Ledernes rolle og indsats i forhold til muskel- og skeletbesvær.

Arbejdspladskultur og forflytning
Kulturen på arbejdspladsen spiller ind på den måde,
medarbejdere og ledelse forholder sig til forflytning
på fx hvornår man beder om hjælp, hvordan man
taler med hinanden og borgerne, hvilken efteruddannelse medarbejderne får osv.
Erfaringer fra flere projekter har vist, at der er en
sammenhæng mellem arbejdspladsens kultur og
måden man forflytter beboerne på. Derfor må man
derfor sætte arbejdspladsens kultur under lup
og arbejde konkret med den, hvis man vil ændre
praksis.

Med udgangspunkt i forflytningsblomsten er det
lykkedes Hvidovre Kommune at ændre de ansattes
vaner og holdninger til forflytning. Resultatet af
projektet har været, at sygefraværet er faldet fra
7,4 % til 6,07 %. Dette resultat gav Hvidovre Kommune årets arbejdsmiljøpris i kategorien Muskel- og
skeletbesvær.

Årsmøde om ledelse og forflytning
Hvordan får vi tid til et godt arbejdsmiljø? Det var
temaet for årets møde om ledelse og forflytning.
Årsmødet blev afviklet over to dage d. 2. og 3. juni i
Vejle. 50 ledere fra kommunale hjemmeplejer, hospitaler og bosteder for voksne, fysisk handicappede
fik inspiration og redskaber med hjem til at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen i hverdagen. I workshops
blev der arbejdet med temaer som ”Væk med de
stressende vaner”, ”Hvornår har din krop det godt?”
og ”At lede et godt arbejdsmiljø”.
Desuden blev der skabt kontakter på tværs af de
forskellige arbejdspladser og sektorer med henblik
på videndeling og evt. netværk. Flere udtrykte efter
årsmødet, at de fik øje for, at arbejdsmiljøet i højere
grad skal knyttes til kerneopgaven.
Årsmødet blev holdt i samarbejde med program
Psykisk arbejdsmiljø.
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Muskel- & skeletbesvær
Fagligt træf

E-læringsmodul om rengøring

Over 200 forflytningsvejledere, undervisere og
andre ressourcepersoner i forhold til forflytning var
igen i år samlet på Nyborg Strand i to dage for at
blive tanket op med ny viden, inspiration og lyst til
det videre arbejde på egen arbejdsplads.

Rengøringsmedarbejdere inden for BAR SoSus område arbejder ofte på arbejdspladser med mange
andre faggrupper, og ofte er den daglige leder
også fra en anden faggruppe. Dette giver nogle
udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.
Ligeledes foregår rengøringsarbejdet ofte alene,
hvilket igen kan have nogle negative konsekvenser
for arbejdsmiljøet.

Deltagerne på Fagligt træf dækker mange forskellige faggrupper, der alle har det tilfælles, at de
beskæftiger sig med forflytning i det daglige –
enten som forflytningsvejledere, som undervisere,
som ledere eller koordinatorer. Mange af deltagerne
havde deltaget før – nogle endda mange gange.
Temaet på Fagligt træf 2010 var Konflikter – eller
det gode samarbejde. Temaet blev sat under lup
både i plenum-oplæg og i erfaringsudvekslingen
mellem deltagerne.
Desuden var der en række workshops med forskellige faglige emner i relation til forflytning: Demens
og vold, Påklædning, Pædagogik ved introduktion
af nye og elever, Samarbejde, Forflytning af svært
overvægtige, E-læring om forflytning, Udvikling af
forflytningsvejlederens jobfunktion samt Faglighed
og forflytningsteknik.

I 2009 blev der udviklet et interaktivt e-læringsprogram for arbejdsmiljørepræsentanter og daglige
ledere, som tematiserer og afhjælper arbejdsmiljø
problemer inden for det psykosociale arbejdsmiljø.
I e-læringsprogrammet guides målgrupperne igennem forskellige problemstillinger, som nærvær,
alene arbejde og bredere jobfunktioner. Værktøjet
tilgodeser auditive læringsformer og er i 2010 videreudviklet med nye eksempler. Et USB-stik med
samtlige værktøjer blev produceret i 2010 og uddelt
på fem møder i 2011.

Endelig var der igen i år en række forskellige udstillere af hjælpemidler, som både præsenterede deres
produkter og gennemførte mini-workshops om
temaer i relation til deres produkter.

18

Muskel- & skeletbesvær
Forflyt.dk
Hjemmesiden er BAR SoSus specialsite om forflytning af borgere/patienter, som ikke selv kan flytte
sig fx fra seng til stol. På hjemmesiden kan man
finde relevant information om forflytningsteknik,
hjælpemidler og indretning af arbejdspladser, hvor
der skal foregå forflytninger.
Målgruppen for hjemmesiden er forflytningsvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og andre,
som arbejder med forflytning i det daglige.
www.forflyt.dk gennemgik i 2010 en gennemgribende renovering. Forsiden blev ændret med en ny frise
i topbjælken og fik en ”karrusel” til navigationen.
2.990 er tilmeldt nyhedsbrevet om forflytning.

Desuden blev der ryddet op i det gamle indhold. En
brugertest i foråret skulle belyse, hvordan forskellige målgrupper søger information på hjemmesiden.
Målet med oprydningen har været, at det skal være
lettere at finde de informationer, man søger på
hjemmesiden både i forhold til de emner, som hjemmesiden behandler og i forhold til hvem, der søger
information.
Endelig blev to store områder ny-skrevet: punkterne
om hjælpemidler og indretning & forflytning.
Med generel information om hjælpemidler, gode
cases, links til relevante steder for mere information
samt en masse nye billeder, skulle punkterne nu
give brugerne af hjemmesiden den information, som
de søger.
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Muskel- & skeletbesvær
E-læringsmodul om forflytning

Holomobile

Et nyt interaktivt værktøj til undervisning i forflytning blev lanceret og formidlet på forflyt.dk E-læring om forflytning.

Holomobilen er et procesværktøj, der kan bruges i
arbejdet med fx psykisk arbejdsmiljø, støj, ergonomi,
APV-arbejdet og meget mere. Den blev udviklet til
daginstitutionsområdet i 2007 som led i et projekt
om mere helhedsorienteret arbejdsmiljøarbejde.

Med udgangspunkt i et e-læringsprogram, som er
udviklet til Bornholms Hospital – og som de blev
nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2010 for – har BAR
SoSu videreudviklet e-læringsprogrammet, så det
nu også viser eksempler på forflytningssituationer
i hjemmeplejen, på plejehjem og døgninstitutionsområdet. E-læringen er udviklet i tæt samarbejde
med praksis på et hospital (Bornholms Hospital), i en
kommune (Frederiksberg Kommune) og et bosted
for fysisk udviklingshæmmede (i Næstved).
E-læringsprogrammet blev første gang præsenteret
på Fagligt træf, hvor deltagerne i en workshop fik
lejlighed til at prøve det af i praksis. Efterfølgende
er der afholdt seks formidlingsmøder rundt omkring
i landet, hvor ca. 200 fremmødte fik lejlighed til at
høre om og afprøve både e-læringsprogrammet om
forflytning og e-læringsprogrammet om rengøring
i praksis. Til møderne blev produceret et armbånd
med USB-stik, hvor begge programmer er lagt ind.

Nu er den blevet evalueret – bl.a. for at undersøge,
om den stadig kan anvendes, og om der er basis for
at markedsføre den på ny.
Det viser sig, at den også er blevet anvendt inden
for andre områder end daginstitutionsområdet fx på
skoleområdet og i hjemmeplejen - og med succes.
Evalueringen peger dog på, at de opsamlingsark,
som ligger til download på Arbejdsmiljøweb bør justeres, så de bliver mere anvendelige også inden for
de andre områder.
Samtidig er der brug for, at de emnekort, der anvendes i værktøjet, revideres og suppleres med kort,
der knytter sig til de andre områder.
Holomobilen er i årets løb blevet præsenteret på
forskellige messer og konferencer, hvor der har
været repræsentanter for målgruppen fx på Fagligt
træf for forflytningsvejledere og Årsmøde for ledere.
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Muskel- & skeletbesvær
Dialog med målgruppen
Glemmer du? Husker jeg! På Health & Rehab-messen 2010 rettede BAR SoSu fokus på den stigende
vold på offentlige arbejdspladser. En stor del af BAR
SoSus målgruppe deltog, og i 2010 havde messen
vokset sig endnu større: Næsten 8.000 deltog.
Det gør messen til et godt forum til at udbrede
kendskabet til BAR SoSus aktiviteter og produkter
og få fornemmelse for, hvad der optager brugerne.
Formålet med dialogindsatsen er at udbrede kendskabet til BAR SoSus aktiviteter og produkter overfor målgruppen: Ansatte i hjemmepleje, på plejehjem, på sygehuse, på døgninstitutioner for børn og
voksne, samt indkøbere af hjælpemidler i regioner
og kommuner.
Aktiviteter i 2010
På messen rettede BAR SoSu i år fokus på vold i
virkeligheden. SoSu havde fået udviklet nogle flotte
plakater, der stillede skarpt på, at vold har mange
facetter på SoSu-arbejdspladser.

Til dette havde vi også udviklet en test, som var en
stor succes og gav anledning til interesse for de øvrige BAR-aktiviteter og hjemmesiderne generelt.
I 2010 blev der distribueret 3.900 materialer og
reklamer for arbejdsmiljoweb.dk og forflyt.dk. Desuden fik BAR SoSu 320 nyhedsbrevstilmeldinger,
herunder ca. 60 til 3BAR og 90 til Forflytning og 80
til Psykisk arbejdsmiljø. Ved udgangen af 2010 er
der således 2.990 abonnenter på nyhedsbrevet forflyt.dk – en stigning på 21 % i forhold til udgangen
af 2009.
Om Health & Rehab-messen
Deltagelse i messen giver mulighed for at nå ud til
en del af målgruppen, som ikke altid er så let at nå.
På Rehab-messen var der i år ca. 7.954 deltagere,
herunder 70 % enten ergoterapeuter, plejepersonale, administration eller fysioterapeuter. Sygeplejersker er også en prioriteret målgruppe på messen.
Yderligere 20 % af de deltagende er brugere eller
pårørende.

Hørt på vores stand

”Det er totalt det, vi stod og snakkede om den anden dag”
”Det er jo lige det, vi har gået og manglet hele tiden – og her er det!”
”Lækre materialer. Hold da op, hvor er det dog godt lavet.”
”Fantastisk stand! Den er man nødt til at besøge for at finde ud af, hvad det går ud på.”
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Uddannelse
Portal om unges arbejdsmiljø
www.ungmedjob.dk er en ny fælles portal for de
11 Branchearbejdsmiljøråd. Den styrker BARenes
indsats for at sikre, at unge får den bedst mulige
viden om arbejdsmiljø, inden de kommer ud på
arbejdsmarkedet. Samtidig er der sat fokus på de
særlige problemer, der er for unge og nyansatte på
arbejdspladserne.

De kan prøve kræfter med dilemmaspil og få gode
råd om arbejdsmiljø på en lettilgængelig måde.

Portalen henvender sig bl.a. til alle lærere. Den giver
overblik over materialer, ideer og gode råd til at indarbejde undervisning i arbejdsmiljø i den almindelige
undervisning på ethvert klassetrin på enhver skole
– fra 0. klasse til ungdomsuddannelserne. Og så er
der mulighed for at nyde godt af andres erfaringer.

Arbejdsgiveren har et særligt ansvar, når der er
unge på arbejdspladsen, og forældre bør være opmærksomme på, hvordan forholdene er der, hvor
deres børn arbejder. Derfor kan portalen bruges
både af forældre og arbejdsgivere til at få grundlæggende information om regler, ansvarsforhold og
om arbejdsmiljø generelt, så det bliver nemt at vide,
hvordan man skal forholde sig.

Eleverne i grundskolen og på ungdomsuddannelsesniveau kan på portalen hente information om deres
rettigheder og ansvar, og om hvordan de skal forholde sig i konkrete situationer.

Dilemmaspillene kan spilles på nettet og er udviklet
for at øge de unges interesse for arbejdsmiljø. Her
er cases fra aktuelle problemstillinger unge typisk
står i, når de er på job.

Aktiviteter i 2010
Styregruppen evaluerede i foråret 2010 og vurderingen var så god at portalen fortsætter
frem til 2013.
•
•

Portalen har haft et gennemsnitligt antal besøgende på 1.020 om måneden.
Der er 452, som abonnerer på ”Nyhedsbrev om arbejdsmiljøundervisning”, hvilket er
en stigning på 120 abonnenter fra sidste år.
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Sund hud
To spændende pjecer, der kan gøre en forskel
Der er trykt to pjecer som handler om gode vaner
og rutiner for medarbejdere i social- og sundhedssektoren, der arbejder med vådt arbejde.
Den ene pjece hedder ”Vådt arbejde med sunde
hænder” og den anden hedder ”Verden har brug for
dine hænder”.
Massiv markedsføring
Målgruppen for pjecen ”Vådt arbejde med sunde
hænder” var kunder på apoteker og patienter hos
praktiserende læger og speciallæger.
Målgruppen for den anden pjece var studerende på
professionshøjskolerne og social- og sundhedsskolerne.
Før pjecen ”Verden har brug for dine hænder” blev
distribueret ringede Arbejdsmiljøsekretariatet rundt
til professionshøjskolerne for at gøre dem opmærksom på, at de i efteråret ville modtage en pjece om
vådt arbejde til deres studerende.
På den måde var professionshøjskolerne forberedte
og kunne støtte op om at bidrage til at bringe budskabet ud til så mange studerende som muligt.

Et følgebrev gjorde de studerende opmærksomme
på, at de selv kan gøre rigtig meget fx ved at indarbejde gode vaner og rutiner – så tidligt som muligt i
uddannelsesforløbet.
I alt 12.000 pjecer blev distribueret til apoteker,
lægepraksis og til professionsskoler i oktober og
november måned 2010, hvilket har givet megen positiv respons og fortsat efterspørgsel. På
www.arbejdsmiljoweb.dk under temaet Krop &
sundhed, kan brugerne finde de to pjecer. Derudover
er der gode råd og vejledning om vådt arbejde på
www.sund- hud.dk. Budskabet er, at den enkelte
selv kan gøre rigtig meget for at undgå ubehagelige
hudlidelser.
Baggrund
Pjecerne viderefører BAR SoSus indsats for at forebygge den mest udbredte erhvervssygdom, håndeksem.
En sygdom, der især rammer yngre mennesker og
hyppigere kvinder end mænd.
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Kommunikation
Klar tale
En tæt kontakt til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, ledere, HR-medarbejdere og ansatte er vigtigt for BAR SoSu. Det er fundamentet for, at BAR
SoSu og dets mange aktiviteter får liv og kommer
i anvendelse på arbejdspladserne. BAR SoSu har
længe prioriteret at komme ”ud over rampen” og
møde ledere og ansatte, og fortælle om de mange
indsatser BAR SoSu står bag. Midlet har bl.a. været
samtalen, som den kommer til udtryk på BAR SoSus
café- og dialogmøder.
Dialogmøder
Hvordan påvirker dit kropssprog og kommunikation
dine kolleger? Hvorfor virker værktøjerne ikke altid
og hvad er ”90/10 reglen” – Det er noget man kunne
høre mere om på to dialogmøder om voldsforebyggelse, som BAR SoSu afholdt. Dialogmøder for
ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og
HR-konsulenter skulle give konkret inspiration til at
forebygge vold og trusler og nye perspektiver på
konflikthåndtering. Ud over et anderledes og inspirerende foredrag om ”Konflikthåndtering for hverdagens krigere” af Lars Mogensen fik deltagerne gode
konkrete råd om voldsforebyggelse af Bjarne Møller
fra Socialt Udviklingscenter - SUS.

76 % af deltagerne udtrykte tilfredshed med arrangementet. I Vejle gav 70 % af deltagerne udtryk
for, at de havde fået inspiration til, hvordan de selv
kunne bidrage til at arbejde med voldsforebyggelse
på deres arbejdsplads. Flere ønskede dog mere
dialog og refleksion mellem deltagerne. Aktiviteten
fortsætter i 2011.
Cafémøder
Hvordan får vi taget hul på arbejdet med at forebygge stress? Hvad skal der til for at gøre noget mod
vold og trusler, og kan vi forebygge sygefraværet
hos os? Det var nogle af de mange spørgsmål, som
arbejdspladserne stillede på 11 cafémøder.
Møderne for i alt 300 medarbejdere blev holdt på
kommunale og regionale arbejdspladser indenfor
psykiatrien, ældre- og daginstitutionsområdet og
på hospitaler. Møderne afholdtes i tæt samarbejde
med arbejdspladserne og ud fra deres ønsker og behov. Deltagerne fik en let introduktion til BAR SoSus
mange tilbud og aktiviteter, og afprøvede selv nogle
af værktøjerne i praksis. Responsen fra arbejdspladserne var positiv, fordi deltagerne fik gode ideer
med sig hjem. Aktiviteten fortsætter i 2011.

Hvad er det vigtigste du fik ud af BAR SoSus cafémøde?
“En god dialog med kolleger som vi ikke altid ser i hverdagen.”
“Redskaber til at finde hjælp og filmklip til at snakke konfliktop- og nedtrappende
sprog på et personalemøde”
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Arbejdsmiljøweb - her har arbejdsmiljøet det godt
Øget brugervenlighed, flotte hjemmesider med
aktuelt indhold og synlighed på nettet, var det, der
specielt var i fokus for BAR SoSus hjemmesider i
2010.
BAR SoSu har i 2010 fortsat bidraget til videreudviklingen og markedsføringen af den fælles 3BAR
arbejdsmiljøportal – arbejdsmiljoweb.dk. For tredje
år i træk kunne BARene notere en stigning i antallet
af besøg på hjemmesiden – denne gang på 3,4 %,
sammenlignet med 2009.

Arbejdsmiljøweb er krumtappen i markedsføringen
af rådenes produkter og løsninger.
Netop derfor er opdatering og udvikling af BARenes
hjemmesider central for 3BAR. Målgruppen for
www.arbejdsmiljoweb.dk er medarbejdere og ledere
på offentlige og finansielle arbejdspladser.
Aktiviteter i 2010

Hjemmesiden fik fire ud af fem Netkroner i IT- & Telestyrelsens vurdering ”Bedst på nettet”.
Vurderingen består af en ekspertvurdering, en
vurdering af rådets strategiske arbejde med hjemmesiden samt brugernes evaluering. Brugerne og
eksperterne vurderede hjemmesiden lidt bedre i
2010 sammenlignet med 2009. Resultatet kan ses
på www.bedstpaanettet.dk (Søg resultatet for
Arbejdsmiljøsekretariatet). Det gode resultat tager
BARene som en anerkendelse af, at brugerne synes
om hjemmesiden, og at der arbejdes målrettet for
at hjemmesiden skal imødekomme deres behov.

•

Ajourføring af arbejdsmiljoweb.dk og datterhjemmesider.

•

10 elektroniske nyhedsbreve fra 3BAR.

•

Markedsføring af hjemmesiderne.

•

Implementering af ny søgemaskine og
standard web-skabelon til 3BARs datterhjemmesider.

•

Sikring af høj brugervenlighed.

•

Forberedelse af re-design af arbejdsmiljoweb.dk.

Effektmål
•
16.000 totale besøg pr. mdr.
•
Nettotilvækst på 750 modtagere af nyhedsbrevet 3BAR.
Resultat for 2010
•
14.107 totale besøg pr. mdr., hvilket svarer til en stigning på 3,4 % fra 2009, hvor
hjemmesiden havde 13.625 besøg.
•
Antallet af abonnenter til nyhedsbrevet steg fra 3.606 til 4.400 og havde dermed en
nettotilvækst på 794 abonnenter.
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Status
www.arbejdsmiljoweb.dk har ikke ændret udseende
siden lanceringen i 2005. Siden da, er der blevet
udviklet teknologier, som lægger op til større deling
af indhold (Facebook, Youtube). Og det er blevet
lettere at producere og dele billeder og lyd, som
kan bruges som et supplement til det skrevne ord.
Og endelig har folk fået større skærme og dermed
plads til mere indhold på hjemmesiderne.

Dette arbejde var derfor højt prioriteret i 2010. Resultatet af dette arbejde er, at hvis man søger på
arbejdsmiljørelaterede emner, dukker arbejdsmiljoweb.dk ofte op blandt de øverste søgeresultater.

Det er baggrunden for, at 3BAR nu re-designer hjemmesiden. Det indledende arbejde med dette blev
begyndt medio 2010 og den nye hjemmeside forventes klar til sommer 2011.

I årets løb får alle BAR SoSus 70 publikationer og
mange hjemmesider et indholdsmæssigt servicetjek
og får nye opdateringsblade, rettelser og justeringer. Alle publikationer får et opdateringsblad på
hjemmesiden www.arbejdsmiljoweb.dk. Samtidig
sikrer vi, at listen over rådets publikationer bliver
ajourført med den nyeste viden og gjort tilgængelige på hjemmesiden.

Der stilles stadig større krav til hjemmesider, hvis de
skal være synlige i cyberspace. Det kræver et kontinuerligt og målrettet arbejde at være blandt de
øverste på brugernes søgeresultater på fx Google.

Opdateret publikationer
Opdateringen af publikationer er en vigtig aktivitet,
der skal sikre høj kvalitet i formidlingen af BAR SoSus budskaber og materialer.
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Ansigt til ansigt med brugerne - Messer 2010
I 2010 opdyrkede 3BAR nyt messe-land. Fokus på
strategisk vigtige målgrupper førte BARene ud på
messer for både ledere, arbejdsmiljøkonsulenter og
tillidsrepræsentanter. Desuden var der øget dialog
med vigtige undervisningsinstitutioner, der bragte
BAR SoSus materialer videre ud til målgrupperne.
BARene, deres produkter og aktiviteter skal være
synlige for målgrupperne. Et vigtigt element er at
være til stede på de konferencer, messer og andre
fora, hvor BARenes målgrupper er til stede. Formålet
med deltagelsen er:
-

At profilere 3BAR og deres budskaber.
At komme i dialog med arbejdsmiljøorganisationen, SU, MED-udvalg, MIO, arbejdsmiljørådgiverne og arbejdsmiljøunderviserne, strategiske målgrupper, samt
almindeligt arbejdsmiljøinteresserede.

Aktiviteter i 2010
I 2010 har 3BAR deltaget på følgende messer:
-

Træfpunkt Human Ressources
Personalepolitisk Messe
KLs HR-konference og KLs ledertræf
HK Fagfestival
Region Syddanmarks Arbejdsmiljøfestival
Faxe og Slagelse Arbejdsmiljøkonference
Arbejdsmiljøkonferencen 2010, hvor BAR
SoSu deltog med fem workshops om
social kapital, stress, byggeri, attraktiv
MED-ledelse og formidling.

Besøg fra din BAR
I 2010 arrangerede BAR SoSu flere møder
��������������
i kommuner og regioner bl.a. i lokale MED-udvalg, netværkmøder, træf og på arbejdsmiljødage. På møderne var
vi i en spændende dialog om flere af de værktøjer,
som BAR SoSu har udviklet om psykisk arbejdsmiljø.

Resultater i 2010
Samlet set er der på messerne distribueret ca. 4.000 af 3BARs eksisterende materialer. Det
er en stigning på 43 % i forhold til 2009. Samtidig tilmeldte flere tusinde sig nyhedsbreve fra
BAR SoSu og 3BAR.
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Download af materialer 2010
Mange af BAR SoSus materialer bliver distribueret
via arbejdsmiljoweb.dk. De mest downloadede publikationer i 2010 kan ses af tabellen nederst.
Distribution via parterne
Den primære distributør af BAR SoSus skriftlige
materialer er arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne i rådet, der også i 2010 distribuerede
i titusindvis af materialer ud til deres netværk på
arbejdspladserne.

Salg af materialer via Arbejdsmiljøbutikken
BAR SoSu har i 2010 solgt 6.364 pjecer, bøger og
andre typer materialer via Arbejdsmiljøbutikken og
har haft en årsomsætning på 70.452 kr.
De tre mest solgte materialer er
1. Lad dog barnet (315 stk.)
2. Pas på dig selv (260 stk.)
3. Dagplejerens arbejdsmiljø (255 stk.).

Også Arbejdsmiljøsekretariatet distribuerer en del
af de skriftlige materialer til bl.a. medierne, kommunernes arbejdsmiljøansvarlige, Arbejdstilsynet,
arbejdsmiljøunderviserne og arbejdsmiljørådgiverne.

Nr.

Materiale					

Antal downloads

1

Nye ideer til mindre stress			

1883

2

Spørg igen - værdsættende samtale		

983

3

Forflytningsguide - til ansatte på plejehjem mm

708

4

Den mobbefri zone				

644

5

Lad dog barnet					

627

6

Fra lederværktøj til ledertrivsel			

617

7

Psykisk arbejdsmiljø - en introduktion		

594

8

Nybyggeri og renovering af daginstitutioner

588

9

Lederens egen APV				

584

10

Tag lederfrakken på				

536

28

Kommunikation
Udadvendte aktiviteter
BAR SoSu har i de seneste år i 3BAR-samarbejdet fokuseret på at intensivere det opsøgende og udadvendte
arbejde. Dialogen og det personlige møde bidrager på den ene side til, at rådet kan få ideer til nye aktiviteter og
på den anden side, at BAR SoSu bliver husket næste gang lederen, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanten skal
finde inspiration til arbejdsmiljøarbejdet. Et skøn viser, at 3BAR (BAR SoSu, BAR U&F eller BAR FOKA) har øget de
udadvendte aktiviteter og dermed antallet af personer rådene er i kontakt med.

Udadvendte aktiviteter 					

2009		

2010

3 workshops om arbejdsmiljøundervisning i Enetosh regi		

0		

510

11BAR træf, workshop om kommunikation				

0		

30

Afsluttende konference om skolebyggeri				

331		

0

AM 2010/09							

450		

700

Arbejdsmiljøledelse						

0		

65

AT møde om forebyggende arbejde				

60		

0

Besøg fra din BAR						

400		

0

BUPL ledertræf							

0		

50

Café- og Dialogmøder						

900		

910

Dialogmøde om vold og konflikter 					

0		

300

Fagligt Træf og konference om forflytningskultur			

302		

215

Faxe og Slagelse Arbejdsmiljøkonference				

0		

300

Fire forsøgsprojekter: Krop og kontor				

500		

500

FOAs SiR-konference, Odense					

450		

0

HK Fagfestival							

0		

300

Indeklima forum arr. af DANVAK					

30		

0

Klasselærerkursus						

40		

20

KLs HR-konference						

0		

50
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Udadvendte aktiviteter						

2009		

2010

KLs ledertræf							

200		

100

Konference - Det gode arbejdsliv					

60		

0

Konference om APV og unge og nyansatte				

130		

0

Lancering af Ung med job						

100		

0

Ledertræf + fyraftensmøde om ledelse				

656		

50

Netværk for sunde arbejdspladser + midtvejsevent			

0		

100

Netværk skolebyggeri						

75		

0

Personalepolitisk Messe 2010					

0		

2.000

Region Syddanmark Arbejdsmiljøfestival				

0		

400

Rehab								

1.000		

2.500

Rullende jubilæum						

2.500		

0

Seminar om mening						

0		

90

Seminar om vold: To konferencer om vold og voldsstafet		

400		

0

Social kapital konference og udviklingsprojekt			

600		

1.050

Stress - netværk og facilitatoruddannelse				

60		

0

Stressdialog og netværk						

120		

0

Stresskonference						

60		

35

Støjindsats							

250		

750

Temadag for SR og leder samt fyraftensmøde om rengøring		

105		

0

Temadage om arbejdsmiljøundervisning, 8.-10. klasse		

40		

250

Træfpunkt Human Ressources					

2300		

2300

Unge ved uddannelsesmesse					

2000		

2000

Vold - frontløberuddannelse					

0		

41

Anslået antal kontakter med deltagere				

14.119		

16.616
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Rådsmedlemmer

Suppleanter

Dorte Steenberg (Dansk Sygeplejeråd)

Dorte Schiønning Andersen (Dansk Sygeplejeråd)

Bettina Ruben (Danske Fysioterapeuter)

Sannie Jørgensen (Danske Fysioterapeuter)

Per Baunsgaard (BUPL)

Ane Smith (BUPL)

Marie Sonne (Socialpædagogerne)

Christian Jensen (Socialpædagogerne)

Inger Bolwinkel (FOA), Næstformand

Erik Nygaard (FOA)

Rudy Larsen (FOA)
Olaf Christensen (FOA)

Henrik Hansen (3F)

Stig Ove Jensen (FOA)

Charlotte Bredal (FOA)

Birgit Tamberg Andersen (AC)
Tina Frisk Kjettrup (AC)

Alice Skovbjerg (Præsteforeningen)

Preben Meier Pedersen (KL), Formand

Katrine Nordbo Jakobsen (KL)

Thilde Guldberg (Danske Regioner)

Berit Wolmar (Danske Regioner)

Ghita Kjær (Danske Regioner)

Malene Vestergaard Sørensen (Danske Regioner)

Nicolaj Krogh Jensen (Danske Regioner)
Holger Pedersen (Kost & Ernæringsforbundet)

Morten Seerup (Kost & Ernæringsforbundet)
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E-læringsmodul

Frontløberuddannelse

Dialog
Undervisning

Stressværktøjer

Trivsel

Arbejdsmiljøweb
Mening

Samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø

Social kapital

Indeklima

Arbejdsmiljøpris

Sund hud

Forflytningsblomst

Voldsforebyggelse
Kommunikation

Engagement

Muskel og skelet

Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedsområdet samarbejder 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 kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejds-pladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde
informations- og vejledningsmateriale, at holde temamøder samt at udvikle arbejdsmiljøkurser.
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

