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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Sammen om et godt
arbejdsmiljø

Det nåede vi i 2013

2013 har været et godt og produktivt år for BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Social
kapital har været et vigtigt emne – fordi det skaber
sammenhæng mellem kerneopgaven og det gode
arbejdsmiljø. Nye og enkle værktøjer findes nu på
hjemmesiden, og interessen fra brugerne afspejles i tilstrømningen til konferencer om emnet.

Og mens de sidste linjer i denne årsberetning skrives, er den nyeste vejledning om APV og psykisk
arbejdsmiljø på vej til brugerne – med opfordring
til at knytte indsatsen tæt til kerneopgaven og
med inspirerende eksempler fra arbejdspladserne.
Endnu et eksempel på det tætte samspil mellem
arbejdspladserne og parterne i branchen.

Værktøjer og netværk om social kapital

Vold og mobning er andre emner i fokus, desværre.
Budskabet er klart – vi siger nej til vold, trusler og
mobning. Sammen med arbejdspladser har BrancheArbejdsmiljøRådet udviklet og afprøvet enkle
metoder og redskaber til at gøre noget ved problemerne.

Det er sådan vi arbejder sammen om inspiration
og vejledning om det gode arbejdsmiljø. Det er
sådan BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed også i fremtiden vil stå sammen om et godt
arbejdsmiljø.

Samtidig har der også været opmærksomhed på
mere ”traditionelle” emner som indeklima, forebyggelse af ulykker og indretning af arbejdspladsen. Også her med enkle værktøjer og inspiration
som det årlige træf for forflytningsvejledere, der
stadig tiltrækker mange deltagere.

Preben Meier Pedersen, KL og
Inger Bolwinkel, FOA – Fag og Arbejde
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Ni værktøjer om social kapital kan nu findes på
Etsundtarbejdsliv.dk. Materialerne er downloadet
10.331 gange, og handler om hvordan arbejdspladserne konkret kan styrke tillid, retfærdighed og
samarbejde. Der er fokus på at komme godt i gang,
italesættelse og ideer til øvelser. Et nyt netværk
med fem arbejdspladser er startet og har til opgave at afprøve og evaluere værktøjerne, samtidig
med at de arbejder på at udvikle deres egen sociale
kapital.

Konferencer om social kapital
770 deltog i de fem store konferencer om social
kapital. To af konferencerne rettet mod det strategiske niveau handlede om ”social kapital og forandringsledelse” og havde 93 %, der var tilfredse
med arrangementet, hvor 84 % fandt inspiration
til konkret handling. På de tre operationelle konferencer om ”social kapital i praksis” var 86 % af deltagerne tilfredse, og 76 % fandt, at rådets værktøjer giver et godt grundlag for konkret handling.

APV+ - Få mere ud af arbejdet med psykisk
arbejdsmiljø
På ni arbejdspladser er det via APV lykkedes at
løse psykiske arbejdsmiljøproblemer og samtidig
styrke arbejdspladsens udvikling på andre områder. Erfaringerne præsenteres nu i en ny publikation – sammen med et bud på en række fælles
årsager til deres succes. Der afholdes en temadag
21. maj 2014.

Brugerundersøgelse
Den store brugerundersøgelse udført af Megafon
for BrancheArbejdsmiljøRådet viste et flot løft i
kendskabsgraden fra 47 % i 2012 til 58 % i 2013.
Kendskabet til BrancheArbejdsmiljøRådets materialer og indsatser ligger gennemsnitlig på 37 %,
mens 75 % af dem som kender det, også bruger
det i hverdagen. Hele 88 % af de adspurgte mener,
at værktøjerne og indsatserne har fået dem til at
igangsætte forandringer på deres arbejdsplads.
88 % tillægger det stor værdi, at både arbejdsgiverforeninger og fagforeninger i fællesskab står
bag materialerne.
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TAL OG FAKTA OM

De ressourcer havde
BrancheArbejdsmiljøRådene

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed

•

Grib ind – godt kollegaskab uden mobning

237.000
besøg på 3BAR websiden
arbejdsmiljoweb.dk

415.000
besøg på hoved og
datter websider

33.000

trykte hæfter og vejledninger
og

76.000
downloads

Et helt nyt værktøj, der tager udgangspunkt i
vidnernes rolle er afprøvet af ni arbejdspladser.
Hensigten er at skabe rammerne for, at alle på
arbejdspladsen bliver bevidste om at gribe ind og
medvirke til at håndtere situationer, som kan føre
til mobning. Værktøjet får positiv respons og vil
blive anvendt i en stor kampagne om mobning i
2014-15.
Fagligt træf
På det årlige ”Fagligt Træf” får flere hundrede
forflytningsvejledere m.fl. ny viden og inspiration
på faglige workshops, plenum oplæg, udstilling af
hjælpemidler og en markedsplads.

Bedre plejeboliger
Udgivelse af

5

vejledninger om vold,
ulykker, plejeboliger, APV og en
miniguide fra A-Å samt

11

værktøjer om social kapital og
mobning
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store konferencer forebyggelse af
vold, social kapital samt forflytning med mere end

1.600

tilfredse deltagere fra arbejds
pladserne

58%

kendskabsgrad blandt arbejdsmiljøgrupperne på arbejdspladserne

I en ny branchevejledning rettes fokus på medarbejderinddragelse i byggeprocessen ved byggeri
af boliger til personer med fysiske funktionsnedsættelser. Vejledningen er til MED-organisationen
på ældre- og handicapområdet, en lynguide er til
forvaltningschefer om medarbejderinddragelse og
en plakat om byggeprocessen retter sig mod medarbejderne.

Ulykkeforebyggelse
Den nye store branchevejledning ”Undgå ulykker”
informerer både om definition af ulykker, årsager
til ulykker, lovgivningen i forhold til ulykkesforebyggelse og viser gode eksempler på, hvordan forskellige typer ulykker kan forebygges.

•

•
•

De 3 BAR fik i 2013 10,6 mio. kr. i aktivitetsbevillinger
BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed
fik 4.614.678 kr. (bidrag fra Erhvervssygdomssikring og arbejdsskadeforsikringer)
Deltagelse fra branchernes primære arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
Et fællessekretariat for de 3 BAR

Nej til vold og trusler
Den nye publikation ”Er I udfordret af vold og trusler?” formidler de gode erfaringer og metoder fra
et netværk med ti specialskoler. De 200 specialskoler har fået tilsendt hæftet og 52 % fortæller,
at pjecen har ført til et bedre arbejdsmiljø. Aktiviteten er udført sammen med BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning.

Miniguide
Som et led i en stor kendskabskampagne udgav
BrancheArbejdsmiljøRådene den såkaldte ”Miniguide - Godt arbejdsmiljø fra A-Å”, hvis formål er
at give et hurtigt overblik over de vigtigste emner
i arbejdsmiljøet – samt genvej til at komme videre til de videoer, vejledninger og værktøjer, som
BrancheArbejdsmiljøRådene har udgivet. 11.000
eksemplarer er distribueret via organisationerne.
Med 8.100 downloads blev den 64 sider lange publikation på blot 4 måneder den mest downloadede.
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Rådsmedlemmer

Suppleanter

Preben Meier Pedersen, KL (formand)

Katrine Nordbo Jakobsen, KL

Inger Bolwinkel, FOA – Fag og Arbejde (næstformand)

Charlotte Bredal, FOA - Fag og Arbejde

Laura Thors Calana, Danske Regioner (FU)

Malene Vestergaard Sørensen, Danske Regioner

Dorte Steenberg, Dansk Sygeplejeråd (FU)

Betina Halbech, Dansk Sygeplejeråd

Birgit Tamberg Andersen, Akademikerne,
Dansk Psykolog Forening

Ebba Henker, Akademikerne, Dansk Psykolog Forening

BrancheArbejdsmiljøRådets
aktiviteter i 2014
Kampagne mod mobning
Arbejdstid og arbejdsmiljø
Etsundtarbejdsliv.dk
Strategisk fokus på ergonomi
Møder om voldsforebyggelse – specialundervisning

Ghita Kjær, Danske Regioner
Jane Ravn, Danske Regioner

Berit Wolmer, Danske Regioner

Olaf Christensen, FOA - Fag og Arbejde

Henrik Hansen, 3F

Forflyt.dk og Fagligt Træf
Forebyggelse af ulykker

Torben Klitmøller Hollmann, FOA Fag og Arbejde

Deltagelse i Folkemødet 2014
Holger Pedersen, Kost & Ernæringsforbundet

Morten Seerup, Kost & Ernæringsforbundet

Indeklima

Rudy Larsen, FOA - Fag og Arbejde
Per Baunsgaard, BUPL

Troels Godt Mathiesen, BUPL

Tine Maj Holm, Socialpædagogerne

Laura Olsen, Socialpædagogerne

Kommunikation (bl.a. Arbejdsmiljøweb og
sociale medier

Alice Skovbjerg, Præsteforeningen
Betina Ruben, Danske Fysioterapeuter

Sannie Jørgensen, Danske Fysioterapeuter

Udgivet af:
BAR Social & Sundhed
Studiestræde 3, 3. sal,
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