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2008 - Året der gik
Psykisk arbejdsmiljø, muskel-skeletbesvær og indeklima er nogle af de emner, der berører
mange medarbejdere indenfor BAR Social & Sundhed´s område.
Psykisk arbejdsmiljø er en af hovedaktiviteterne.
Vi har bevidst valgt tilgangen et sundt arbejdsliv,
– også i navnet på hjemmesiden –
www.etsundtarbejdsliv.dk. Og vi har valgt den
anerkendende tilgang. Ikke for at forklejne, at det
også handler om problemer, men for at betone, at
et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan vendes til et
godt, hvis man gør noget ved det. Den store efterspørgsel efter udgivelser og værktøjer som ”Vi
finder os ikke i stress”, fire ledelsesværktøjer og
ledelse af attraktive arbejdspladser vidner om, at
målgrupperne her får nogle brugbare værktøjer.
Nu følger vi op med projekter om ”social kapital”
som en ny tilgang til det psykiske arbejdsmiljø.
Muskel-skeletbesvær er en anden af hovedaktiviteterne. Udfordringen er at få nedbragt antallet af
belastningsskader ved personforflytninger. Vi har
gode erfaringer med den direkte dialog med målgruppen – ikke mindst de årlige træf for forflytningsvejledere og for ledere, som giver god mulighed for erfaringsudveksling og læring. Forflytningsbeskrivelser er et andet værktøj, som vi er
ved at udvikle, og som vi forventer at arbejdspladserne kan bruge i det forebyggende arbejde.
At skærpe bevidstheden om arbejdsmiljøet allerede mens de unge er under uddannelse er helt
afgørende. I 2008 udgav vi et idékatalog til undervisningen på social- og sundhedsuddannelsen.
Tanken er, at bruge BAR Social & Sundheds udgivelser som afsæt for undervisning i arbejdsmiljø i
de forskellige fag, både under teoriforløbet og i
praktikken/den kliniske praktik. Materialet indgår
også i den nye portal om arbejdsmiljøundervisning
og unges arbejdsmiljø – www.ungemedjob.dk –
som vi lancerer sammen med de øvrige branchearbejdsmiljøråd, og som sætter et stærkt fokus
på, hvor vigtigt det er at være særlig opmærksom
på de unges arbejdsmiljø.
På flere områder forventes der en øget aktivitet
med hensyn til nybyggeri eller ombygning i de
kommende år. Derfor har vi sat fokus på vigtigheden af at inddrage hensynet til arbejdsmiljø i byggeprocessen.
Hjemmesiden www.sygehusbyggeri.dk giver et
overblik over, hvor i byggeprocessen arbejdsmiljøhensyn bør komme ind, og den præsenterer
gode eksempler. Konceptet er udviklet med afsæt
i branchevejledningen om nybyggeri og ombygning af daginstitutioner, som vi udgav i 2007 – det
vil også danne grundlag for et tilsvarende arbejde
i forhold til plejeboliger.
Indeklimaportalen.dk er blevet en vigtig kilde til
information om indeklima på arbejdspladsen.
Kombinationen af en fagligt velfunderet hjemmeside, der løbende opdateres, og jævnlige nyhedsbreve om aktuelle emner ser ud til at være godt til
at fastholde interesse også for dette arbejdsmiljøemne.
I 2008 kunne vi også præsentere et materiale om
psykisk arbejdsmiljø og trivsel i Folkekirken. Et

hæfte og hjemmesiden www.kirketrivsel.dk er
blevet til i tæt samarbejde med organisationerne
på Folkekirkens område. Også disse materialer
blev modtaget med stor interesse.
BAR Social & Sundhed har snart eksisteret i ti år.
Vi har udgivet en lang række branchevejledninger
og andet inspirationsmaterialer. Vi har satset på
nye formidlingsformer, og vi har bestræbt os på at
inddrage arbejdspladserne i vores projekter og at
møde arbejdspladserne gennem temadage, konferencer og tilbud om nyhedsbreve. Vi har den ambition, at alt vort materiale skal være tilgængeligt
for alle ledere, medarbejdere og tillidsvalgte. Og vi
vil være up to date med tilbud om opdateringsblade til alle udgivelser og regelmæssig revision af
udgivelserne.
Vi glæder os over en stor og stigende interesse for
BAR Social & Sundheds udgivelser, hjemmesider
og nyhedsbreve. Men vi vil gerne bruges endnu
mere og være i direkte dialog med dem, der skal
bruge vores materialer. Derfor vil vi fortsat være
til stede, hvor mange med interesse for arbejdsmiljø eller arbejdslivet i bred forstand er samlet.
Og derfor vil vi fokusere mere på at gøre produkterne kendte og komme ud med dem til arbejdspladserne. I vore egen 2010-handlingsplan har vi
gjort status og formuleret strategien for de kommende år. Den plan kan ses på hjemmesiden
www.bar-sosu.dk.
Lidt malurt er der dog i bægeret. I 2008 afsluttede
vi 23 projekter og aflagde statusberetninger for
yderligere 20 projekter. Nye projekter sættes i
værk i 2009. Projektadministrationen er nu ved at
tage et omfang, så det i sig selv bliver vort største
enkeltprojekt. Årsagen er stigende og uforudsigelige krav om administrativ dokumentation mv. fra
Arbejdstilsynet, der administrerer midler til branchearbejdsmiljørådene. Vi er helt enige i, at vi har
med betroede midler at gøre, og at vi skal gøre
det ordentligt. Men vi vil gerne have en enkel og
smidig administration. Derfor vil vi tage initiativ til
at drøfte med Arbejdstilsynet, hvordan vi kan forenkle og smidiggøre administrationen, så vi igen
kan samle kræfterne om først og fremmest at nå
vort egentlige mål – et sundt, inspirerende og
udviklende arbejdsmiljø for alle ledere og medarbejdere, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet.
Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed
Preben Meier Pedersen
Formand

Inger Bolwinkel
Næstformand
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Psykisk arbejdsmiljø
Formidling af psykisk arbejdsmiljø
Projektet handler om formidlingen af BAR SoSus produkter og tilbud om psykisk
arbejdsmiljø til arbejdspladserne inden for social- og sundhedsvæsenet.
Formål
Hovedformålet er at forøge deltagernes kendskab til og brug af etsundtarbejdsliv.dk
for herigennem at få et bedre kendskab til BAR SoSus materialer om psyksk
arbejdsmiljø. Dette sker bl.a. gennem tilmelding til det elektroniske nyhedsbrev om
psykisk arbejdsmiljø, der periodisk udsendes af etsundtarbejdsliv.dk.
Aktiviteter i 2008
I 2008 blev der foretaget følgende formidlingsindsatser.
•

Dialog med målgrupper
Der blev deltaget på møder hos fx sikkerhedsudvalg og MED.

•

Strategiske møder: Der blev tilbudt strategiske møder med centrale
enheder/netværk i kommuner og regioner om psykisk arbejdsmiljø i bred
forstand. Udgangspunktet og omdrejningspunktet for mødet var den nye
folder (2008) ”Intro til psykisk arbejdsmiljø”, som indeholder en lang række
værktøjer (om mobning, vold, stress mm), der er udviklet af BAR SoSu i de
seneste år

•

Konferencer: Deltagelse på fx SSID konferencen (sikkerhedsledere) 22.-23.
april, Rehabmessen den 6. maj, Ledertræf den 12.-13 juni og
Arbejdsmiljøkonferencen i uge 43.

•

Stand på Rehabmessen: dialog med målgrupperne om vold og ulykker og
vores hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø samt oplysning om muligheden for
blive tilmeldt en række af nyhedsbreve.

•

Stand på ledertræf i Vejle: Træf for ledere på social og sundhedsområdet.
Temaet for træffet var anerkendende ledelse. Der blev lavet en stand om
psykisk arbejdsmiljø, hvor projektlederen kom i dialog med målgrupperne om
hjemmesiden om psykisk arbejdsmiljø og muligheden for blive tilmeldt en
række af nyhedsbreve.

•

Stand på den årlige konference for sikkerhedsledere i Kolding: For de 3 BAR
og med særlig info om BAR SoSu’s arbejde med psykisk arbejdsmiljø.

•

Workshop på arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg: Om ulykker – specielt fokus
var vold.
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Psykisk arbejdsmiljø
Udvikling og drift af etsundtarbejdsliv.dk
etsundtarbejdsliv.dk er BARets ansigt udadtil i forhold til 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 rør sig inden for området - fx
forskningsmæssigt og i de andre BAR. Til siden er også knyttet et nyhedsbrev, der har
fået dobbelt så mange tilmeldte som forventet. Det er rådet meget tilfredse med.
Formål
Det overordnede formål med portalen er at formidle mere viden og flere værktøjer om
psykisk arbejdsmiljø til målgrupperne: Ledere, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter
samt medarbejdere indenfor social- og sundhedssektoren. Projektet tager afsæt i gode
erfaringer med at have en grundlæggende platform for psykisk arbejdsmiljø inden for
social- og sundhedsområdet.
Aktiviteter i 2008
I 2008 er der blevet ansat en intern webmaster i sekretariatet med ansvar for
etsundtarbejdsliv.dk. På den baggrund er der gennemført løbende vedligehold, opdatering og udvikling på hjemmesiden. Dette har bl.a. ført til:
•

•
•
•
•

•

Fire nye aktuelle temaer
om ferie, anerkendende
kommunikation, APV og
stress
Fem nyhedsbreve
Udvikling af et elektronisk
postkort
Opdatering og annoncering
af brugerpanel
Der er produceret kuglepenne med info om hjemmesideadresse til møder
mv.
De fleste kommuner er
kontaktet med henblik på
tilmelding af medarbejdere
til nyhedsbrev

Status
I 2008 var der i gennemsnit 3.183 besøgende pr. måned på etsundtarbejdsliv.dk.
Stigningen på antal tilmeldte til nyhedsbreve fra hjemmesiden er særdeles tilfredsstillende og dobbelt så stor som forventet: Antallet af tilmeldte er d.d. 2.887, og målsætningen var en stigning fra 1.200 til 2.000 i 2008. Dette er er endda sket, til trods for at
ca. 200 blev afmeldt på grund af for gamle email-adresser, som vi ikke kunne opspore.
Derudover er der en optælling i gang af kommuner og regioner, der henviser til
hjemmesiden.
Det har ligeledes været godt med muligheden for de ”aktuelle temaer”, som giver synlighed fra BAR’en på tværs af projektaktiviteterne.

5

Psykisk arbejdsmiljø
Kulturprojektet
BAR SoSu arbejder med at operationalisere ’social kapital’ til konkrete værktøjer, der
kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Projektet udføres på 5 arbejdspladser i Odense kommune og på Bispebjerg Hospital. I 2009 udvikles værktøjerne, og projektet sættes i gang ude på arbejdspladserne.
Formål
Bar SoSu ønsker at operationalisere begrebet social kapital som led i en samlet indsats
for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Der fokuseres på tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, og der igangsættes en række forsøg på ca. 5 danske arbejdspladser.
Der 5 institutioner skal ideelt være beliggende på ét hospital og i én kommune og skal
helst dække arbejdspladser inden for sygehus, ældreområdet, daginstitution for børn,
døgninstitution for voksne og et køkken eller en servicefunktion. I konceptudviklingen
skal der udarbejdes et samlet procesforløb, som beskriver, hvordan virksomheder kan
arbejde med social kapital.
Aktiviteter i 2008
Hele projektet startede 1/5 2008 med et forprojekt og slutter den 31/3 2010. Det
overordnede forløb er godkendt af styregruppen.
I 2008 har der været følgende projektaktiviteter:
•
•
•
•

Styregruppen har udpeget TeamArbejdsliv og Carl Bro Grontmij APS til at
gennemføre alle dele i projektet.
Kommunikationsstrategien og evalueringsdesignet for projektet er blevet godkendt.
Der foretages en intern evaluering og en ekstern antropologisk perspektivering.
På Bispebjerg sygehus og i Odense kommune har den overordnede ledelse givet tilsagn om deltagelse. Man er nu ved at finde de konkrete arbejdspladser,
hvor projektet skal afprøves.

Status
Fokus er nu på at udvikle redskaber og sætte projekterne i gang ude på arbejdspladserne. Dette vil ske i 2009.
Nogle redskaber har vi allerede et billede af. Andre bliver udviklet i takt med projektet.
På nuværende tidspunkt ved vi, at følgende værktøjer skal udvikles:
•
•
•
•
•
•
•

Uddannelsesindhold og -planer til kort uddannelse af social-kapital-ansvarlige.
Spørgeskema til vurdering af den sociale kapital.
Procesværktøj til styring og gennemførelse af refleksionen til tolkning af spørgeskemaet.
Processtyringsværktøjer til de videre aktiviteter i indsatsen for en bedre social
kapital.
Indhold og processer til netværksseminarerne.
Indhold og processer til afslutningsværkstedet.
En generaliseret projektramme for at arbejde med social kapital

Dertil kommer de redskaber, som må udvikles i tilknytning til de indsatser, der vælges
i de 5 projekter.
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Psykisk arbejdsmiljø
Voldsprojekt
BAR SoSu har startet et nyt projekt om vold i social- og sundhedssektoren. Projektet
sker som reaktion på, at der er en stigende tendens til vold på danske arbejdspladser.
I 2009 lanceres en temapakke med et dialogværktøj, og der afholdes et voldsseminar
for konsulenter i kommuner og regioner.
Formål
Vold på danske arbejdspladser er stigende. Derfor har BAR SoSu planlagt en indsats i
forhold til vold i 3 dele:
1.
2.
3.

En temapakke til MED/SIU
En opmærksomhedskampagne
Lokale frontløbere

Projektet er startet med et forprojekt, hvor de tre faser kvalificeres via inddragelse af
eksterne konsulenter (SUS og CASA), og hvor temapakken udvikles. Pakken består af
et kort og overskueligt dialogværktøj, som skal bruges af MED/SIU bl.a. på de
halvårlige møder (2009 - 2010).
Aktiviteter i 2008
I 2008 har fokus været på temapakken. Den skal sætte fokus på:
•
•
•
•
•

Registrering af vold
Instruktion i arbejdet
Reducering for risiko for følgevirkninger efter vold
Helhed og systematik
APV skal indeholde voldsforebyggelse og forholde sig til voldspolitik.
Kvalitetssikret APV – før en hændelse og efter, så forebyggelsesperspektivet
inddtages

Pakken skal ses som supplement til BAR SoSus og øvrige aktørers materialer om vold.
Der bliver desuden lagt vægt på at knytte arbejdet til lignende andre indsatser, så som
Arbejdstilsynets tilsyn med voldsforebyggelse, OK-aftalen om indsats mod vold, mobning og chikane fra 2008, Samarbejdet med PUF (parternes uddannelsesfællesskab) og
”Vold som Udtryksform” (SUS).
Status
Der er holdt to møder med henblik på præcisering projektudførelsen, skitsen til projektudførelse er godkendt på styregruppemødet. Udover præcisering af planlagte aktiviteter er det foreslået at gennemføre en stafet blandt kommuner og regioner.
Temapakken forventes klar i løbet af marts 2009.
Som led i et formidlingsprojekt gennemføres et voldsseminar i april 2009 for konsulenter i kommuner og regioner. Behovet for at lave et tilsvarende seminar til arbejdspladser skal diskuteres, og det skal derfor vurderes, om sådan en aktivitet skal tilføjes fase
2.
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Psykisk arbejdsmiljø
Ledernes psykiske arbejdsmiljø
Der er blevet tilbudt en ”uddannelse” som facilitator til interne konsulenter inden for
HR, arbejdsmiljø og uddannelse i BAR SoSus fire ledelsesværktøjer. De fire værktøjer
præsenterer en række konkrete metoder, som lederne kan bruge som ’hjælp til selvhjælp’ for at styrke og udvikle deres eget psykiske arbejdsmiljø.
Formål
Det overordnede formål med projektet er at igangsætte en implementering af de fire
værktøjer (”Tag lederfrakken på”, ”Ledercoaching”, ”Ledere i netværk” og ”Lederens
egen APV”) om lederens psykiske arbejdsmiljø via en række facilitatorer.
Uddannelsen er målrettet konsulenter i Arbejdsmiljø, HR og uddannede i faglige organisationer, som arbejder med etablerede ledernetværk. Det være sig i kommuner og
regioner dvs. på sygehuse, i ældreplejen, på dag- og døgninstitutioner for børn og
voksne.
Aktiviteter i 2008
Uddannelsen foregår i en to-trins-model. Først introduceres facilitatorerne for
værktøjerne og får vejledning i, hvordan de kan bruges. Derefter prøver facilitatorerne
værktøjerne af fx i eksisterende ledernetværk. De mødes efter ca. 3 – 6 mdr. med
henblik på udveksling af erfaringer og ideer. Uddannelsen afsluttes med med en
reception, hvor forskellige aktører inviteres til at høre om erfaringerne med
undervisningsforløbet. I forlængelse af uddannelsen gennemføres en række regionale
fyraftensmøder.
I 2008 er følgende sket:
•
•
•

Konceptet for uddannelse er fastlagt og invitation er udsendt. Tilmelding og
praktiske forberedelser blev gennemført i juni 2008
Undervisningsmateriale blev produceret i august.
Der gennemførtes uddannelse af i alt 23 facilitatorer, et modul i København og
et i Fredericia. De første to moduler er evalueret af ekstern konsulent erhverspsykolog Lisette Jespersen, december 2009

Status
Der har været stor efterspørgsel de fire hæfter. De er i alt downloaded i 3.576 gange i
de tre første måneder af 2008. Den 31/8 2008 var de fire værktøjer blandt de mest
downloadede filer på www.arbejdsmiljoweb.dk
Facilitator-uddannelsen har ikke kunnet mønstre helt så mange facilitatorer eller helt
så bred forankring, som ønsket:
•
•
•

Der uddannes 23 facilitatorer, hvor målet var mindst 40
Der er repræsentanter fra 8 kommuner og 4 regioner, hvor målet var at alle
regioner og mindst 10 kommuner var repræsenteret
Derudover er der repræsenanter fra de lokale organisationer fra to regioner,
hvilket skyldes udvidelse af målgruppen

Uddannelsens sidste modul og fyraftensmøder finder sted i 2009.
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Stressforebyggelse
Der tilbydes et netværk omkring de otte stressværktøjer i serien ”Vi finder os ikke i
stress”, som kan bruge på arbejdspladserne uden hjælp fra konsulenter udefra. De er
udviklet af arbejdspsykolog Pia Ryom i samarbejde med BAR SoSu, og værktøjerne er
afprøvet på 19 arbejdspladser i social- og sundhedssektoren.
Formål
Det overordnede formål er at igangsætte en implementering af de otte værktøjer om
stressforebyggelse via et eller flere typer netværk.
Der etableres et netværk under titlen ”kunsten at holde liv i en stressindsats” med
deltagere fra hele DK, som introduceres til værktøjerne og får vejledning i deres brug.
Derefter afprøves værktøjerne og målgruppen mødes med henblik på udveksling af
erfaringer og ideer efter ca. 3 – 6 måneder.
Netværkene skal fremme erfaringsoverførelse om arbejdet med stressforebyggelse fra
arbejdsplads til arbejdsplads. Målgruppen er både den lille (SR, TR og leder) og den
store trio (konsulenter inden for HR, Arbejdsmiljø og uddannelse) på kommunale og
regionale arbejdspladser.
Aktiviteter i 2008
Der tilbydes et netværk omkring de otte stressværktøjer i serien ”vi finder os ikke i
stress”, som kan bruge på arbejdspladserne uden hjælp fra konsulenter udefra. I 2008
er dette sket:
• I sommeren 2008 blev aktiviteten nærmere præciseret og der blev udsendt en
invitation til målgrupperne med titlen ”kunsten at holde liv i en stressindsats”.
• En decideret ”uddannelse til facilitator” er fravalgt til fordel for styrkelse af netværksdannelse. Det er stadig et formål at klæde målgrupperne på i forhold til
værktøjerne, men det vil ske som del af netværksaktivieterne. Målet for antal
deltagere blev 30-35.
• Der er udarbejdet og distribueret en invitation og praktiske aftaler og forberedelser til netværkets gennemførelse er i gang.
Status
Første møde er afholdt på Fyn den 4. februar, og næste bliver den 25. marts 2009 og
den 27. maj 2009.
Der var 75 som ønskede at deltage i netværket, og vi har givet tilsagn om deltagelse
til 40 deltagere fra i alt 15 arbejdspladser, nogenlunde ligeligt fordelt blandt regionale
og kommunale arbejdspladser.
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Psykisk arbejdsmiljø i folkekirken
Folkekirken er en arbejdsplads med meget brogede ansættelsesforhold. Ansatte i folkekirken kan derfor ikke altid finde hjælp i de gode branchevejledninger, som findes til
andre arbejdspladser. Der er derfor et udtalt behov for at udarbejde et materiale, som
kan dække alle ansatte i folkekirken.
Formål
Folkekirken repræsenterer en kompleksitet i ansættelsesforholdene, som gør at de
generelle branchevejledninger fra BAR SoSu ofte rammer skævt: Det er en arbejdsplads for både kirkefunktionærer og præster. Kirkefunktionærerne repræsenterer en
række forskellige faggrupper, som alle er ansat af menighedsrådet. Præsterne derimod, er ansat af Kirkeministeriet og som regel tjenestemandsansat. Præsterne er
tillige medlemmer af menighedsrådet.
Formålet med projektet er at give ansatte, menighedsrådsmedlemmer og ledelse i
Folkekirken et redskab til at arbejde med forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.
Aktiviteter i 2008
Der er blevet produceret et hæfte og en hjemmeside.
•

Hæftet introducerer til de særlige vilkår,
arbejdet med psykisk arbejdsmiljø har i
folkekirken, og indeholder en række
værktøjer til at forbedre arbejdsmiljøet.
Det tilbyder hjælp indenfor fx politikudvikling, APV og konflikthåndtering og
lægger desuden vægt på betydningen af
god kommunikation på arbejdspladsen.
Hæftet er på 45 sider og trykt i et oplag
på 30.000 stk.

•

Hjemmesiden kirketrivsel.dk giver introduktion til centrale emner på området, samt værktøjer og muligheden for
at tilmelde sig et nyhedsbrev om det
psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.

Status
Hæftet ”Trivsel i Folkekirken” og hjemmesiden kirketrivsel.dk blev offentliggjort den 2.
september 2008 på et kombineret presse- og informationsmøde på Nyborg Stand. Der
var godt 200 deltagere fra hele det folkekirkelige landskab. Mødet blev organiseret og
betalt i samarbejde mellem Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og BAR
Social & Sundhed. Hæftet udkom i et oplag på knap 30.000 og er distribueret at organisationerne til alle menighedsråd og ansatte inden for folkekirken.
Offentliggørelsen af hæftet og hjemmesiden blev udskudt fra foråret 2008 til efteråret
2008, da det blev vurderet, at det var det rigtige tidspunkt ift. at menighedsrådene
skal arbejde med materialerne. I 2009 gennemføres der evaluering af hæftet og
hjemmesiden, ligesom der holdes et afsluttende seminar for styregruppen og organisationerne inden for folkekirken.
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Psykisk arbejdsmiljø
Indsats Alenearbejde
De to branchevejledninger for ”Handicaphjælperens arbejdsmiljø” og ”Dagplejerens
arbejdsmiljø” blev udgivet i oktober 2008. Projektet afsluttes med disse to branchevejledninger, mens branchevejledningen om familieplejere er udskudt indtil videre.
Formål
Målet med projektet er at give information om handicaphjælperes, familieplejeres,
dagplejeres og dagplejepædagogers arbejdsmiljø, eksempelvis om psykisk arbejdsmiljø, ergonomi, arbejdspladsvurdering mv. Derudover er det et mål at give målgruppen
inspiration til at danne forskellige former for netværk. Formålet med disse netværk er
at skabe mulighed for kollegial sparring, supervision og erfaringsudveksling om arbejdsmiljøforhold.
Aktiviteter i 2008
I 2008 har der været arbejdet på branchevejledningerne, men færdiggørelsen er blevet
udskudt – se nedenfor. Desuden er driften af hjemmesiden og netværksbørsen fortsat.
Projektet bygger videre på disse tidligere aktiviteter:
•
•
•

•
•

Dialogmøder med målgruppen
Udvikling af hjemmeside (offentliggjort 1. februar 2005)
Revision af hjemmeside bl.a. med udvidelse af målgrupperne, således at der
er relevant materiale for handicaphjælpere, familieplejere, dagplejere og dagplejepædagoger
Netværksbørs på hjemmesiden, hvor man kan få kontakt med andre som vil
etablere et netværk
Genoptryk af 3.000 flyere med information om hjemmeside (efteråret 2005)

Status
I løbet af 2008 har der været ca. 350 unikke besøg pr. måned på hjemmesiden, hvilket
må siges at være godt i forhold til den snævre målgruppe.
Oprettelsen af netværksbørs ser ud til at være relevant, idet der er oprettet ca. 20
annoncer af folk som søger kontakt til andre som vil i netværk. Der forsøges med netværksbørs for dagplejepædagogerne, hvor det vurderes at der er et behov for netværk.
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Psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøledelse
BAR SoSu store projekt om arbejdsmiljøledelse sigter på at udvikle nogle værktøjer,
der kan integrere arbejdsmiljøledelse i ledernes ledelsesarbejde. I projektet har ca. 90
ledere deltaget i et workshopforløb med fokus på ”Hvad kan ledere gøre for at skabe
attraktive arbejdspladser?” Ud fra dette emne blev der i workshopforløbet præsenteret
oplæg med inspiration og praksisnære redskaber. Lederne havde på forhånd forpligtet
sig til som hjemmearbejde at prøve et af redskaberne efter eget valg og tilrettelæggelse.
Formål
Det har været projektets helt overordnede formål at udvikle nogle værktøjer, der kan
styrke og lette ledelse af arbejdsmiljøet, således at der skabes attraktive arbejdspladser. Projektet er derfor sidenhen blevet kaldt ”Ledelse på attraktive arbejdspladser”.
Målet er at støtte mellemledere/ledere i deres ledelsesopgave i forhold til ledelse af
arbejdsmiljøet og kulturen på arbejdspladsen. Målet er at give arbejdsmiljøarbejdet
samme værdi, som de øvrige ledelsesopgaver. Aktiviteten skal resultere i nogle konkrete værktøjer som letter lederens arbejde med arbejdsmiljø og gør arbejdsmiljøarbejdet attraktivt.
Aktiviteter i 2008
I 2008 fortsatte workshopforløbene med de sidste 6 af i alt 12 workshops for de involverede ledere. Workshopforløbet har haft følgende tematisering i forhold til anvendelse
af værktøjer:
Workshop 1: Strategi
Workshop 2: Struktur
Workshop 3: Processer
Workshop 4: Systematik og implementering af værktøjer
I 2008 er det workshops 3 og 4, der er blevet afholdt for de tre områder. Den 11. juni
2008 blev der afholdt et opsamlingsmøde for alle lederne.
Ledernes erfaringer har givet input til det videre arbejde med udvikling af værktøjshæfte, konferencer og webside
I oktober 2008 udgav BAR SoSu værktøjshæftet ”Ledelse på attraktive arbejdspladser”
i 15.000 ex. Hæftet indeholder bl.a. 16 ledelsesværktøjer.
Websiden www.arbejdsmiljoweb.dk/attraktivarbejdsplads er udarbejdet, men mangler
endnu den designmæssige færdiggørelse med henblik på en lancering til en bredere
kreds. Herfra kan man også hente en pdf-fil med det trykte materiale.
Med henblik på formidling af værktøjerne blev afholdt i alt 9 konferencer på Sjælland,
Fyn og Jylland for i alt 819 tilmeldte ledere fra sygehuse, fysioterapi, køkkener/ døgninstitutioner, plejehjem og hjemmepleje/ daginstitutioner
Status
Der har været meget gode tilbagemeldinger både fra de ledere, der har været involveret i afprøvningen af værktøjerne og fra konferencedeltagerne. I løbet af foråret vil der
ske en effektevaluering i forhold til ledernes anvendelse og tilfredshed med værktøjerne. Der har været stor efterspørgsel på hæfterne og der forventes at denne vokser i
forbindelse med lanceringen af websiden i dens endelige form.
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Indeklima
Indeklimaportalen
Indeklimaportalen.dk er efterhånden blevet danskernes foretrukne kilde til information
om indeklima. Portalen blev etableret i april 2004 som led i de tre BAR´s indsats på
indeklimaområdet. Indeklimaportalen indeholder tips, information og retningslinier om,
hvordan du skaber det bedste indeklima på din arbejdsplads.
Formål
Indeklimaportalen.dk blev etableret i april 2004 som led i de tre BARs indeklimaindsats. Målgruppen er sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøprofessionelle på arbejdspladserne.
Aktiviteter i 2008
Driften af Indeklimaportalen er i 2008 foregået således:
•

Hver måned er der blevet
publiceret et relevant tema på Indeklimaportalen

•

Temaet er blevet markedsført i det månedlige
nyhedsbrev, og portalen
promoveres på andre
hjemmesider, i tidsskrifter, på udstillinger og i
forbindelse med konferencer.

•

Sitet er løbende blevet
opdateret med nyheder
og arrangementer, lovændringer og ny viden på
området.

I slutningen af 2008 har Indeklimaportalen fået et fagligt
tjek af indholdet og en vurdering af funktionalitet og layout. Forbedringerne bliver implementeret på hjemmesiden i
begyndelsen af 2009.
Status
Indeklimaportalen har i gennemsnit 2.713 månedlige besøg, heraf 2.448 unikke besøgende. 1.746 er tilmeldt det månedlige nyhedsbrev. Det er en stigning på godt 300
tilmeldte i forhold til sidste år, men dog stadig en smule under de fastsatte effektmål
(3.000 besøg/2.000 tilmeldte til nyhedsbrevet).
Der er god respons fra brugerne, og meget tyder på, at Indeklimaportalen er første
valg, når der søges information om indeklima. Arbejdsmiljøprofessionelle og Arbejdstilsynet henviser desuden i stigende grad til Indeklimaportalen, når det gælder information om indeklima. Alt i alt har Indeklimaportalen etableret sig som den væsentligste
informationskanal her i landet og de tre BAR’s primære medie, når det gælder information om indeklima.
Den brede indsats har ført til en stigende interesse og opmærksomhed, og det er derfor blevet besluttet, at Indeklimaportalen videreføres i perioden 2008 – 2010.
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Indeklima
Renovering og nybyggeri af sygehuse
Regeringen har afsat mange milliarder kroner til renovering og nybyggeri af sygehuse
som en del af velfærdsforliget. Derfor er der en forventning om, at der i de kommende
år vil ske stor aktivitet på dette område. For at sikre at medarbejderne inddrages i
planlægningen og gennemførelsen af byggerierne har BAR SoSu valgt at udvikle en
hjemmeside, som bygger videre på erfaringerne fra andre indsatser omkring byggeri.
Formål
At informere om, hvordan medarbejderne kan inddrages i byggeprocesser, samt at
give gode eksempler på, hvordan det kan gøres i praksis.

Aktiviteter i 2008 og status
Der er udviklet en hjemmeside, som beskriver byggeprocessen i forbindelse med sygehusbyggeri, samt giver gode eksempler på byggeprocesser og løsninger. Hjemmesiden
blev offentliggjort 1. december 2008. Information om hjemmesiden blev givet gennem
artikler i fagpressen, information i nyhedsbreve samt direkte mail til sikkerhedsorganisationen og ledelsen på alle landets sygehuse.
Der er udarbejdet en branchevejledning om brugerinddragelse i byggeprocessen til den
øverste ledelse på sygehus.
Ansøgningen til projektet dækker den ene af de 2 indsatsområder i forhold til
nybyggeri, nemlig sygehusområdet. Det andet indsatsområde – boliger for fysisk
funktionshæmmede – bliver der søgt tilskud til i 2009.
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Indeklima
Støjvogterprojektet
Støj er et stort og stigende problem i daginstitutionerne og folkeskolerne. BAR U&F og
SoSu har derfor besluttet i fællesskab at igangsætte en indsats for at udbrede det
såkaldte støjvogterkoncept til samtlige 98 kommuner. Der arbejdes på at indkredse et
billede af konceptets udbredelse, forskellige varianter og forebyggelsespotentiale.
Formål
Støj er et voksende problem i daginstitutionerne og folkeskolerne. Det underbygges af
den nationale arbejdsmiljøkohorte NAKs tal for 2005, ligesom støj er et af de fire
fokuspunkter i Regeringens 2010-handlingsplan. Det indgår også som et højt
prioriteret indsatsområde i BAR U&F og SoSus planer frem til og med 2010.
BAR SoSu og BAR U&F har besluttet i fællesskab at igangsætte en indsats for at
udbrede støjvogterkonceptet til samtlige 98 kommuner. Da støjvogterne indføres
gennem lokale beslutninger på den enkelte institution eller kommune, er de enkelte
ordninger meget forskellige. Der er derfor ingen samlet viden om konceptets omfang
eller udbredelse, og heller ikke om de forskellige varianter af konceptet eller et samlet
billede af dets forebyggelsespotentiale.
Det skal støjvogterprojektet rode bod på.
Aktiviteter i 2008
Der er i 2008 foretaget en kvantitativ og
kvalitativ kortlægning af udbredelsen af
støjvogterkonceptet i skoler og daginstitutioner.
Det er sket gennem telefoninterview med
kommuner og møder med kommuner og
arbejdsmiljørådgivere, ligesom der er gennemført
en spørgeskemaundersøgelse blandt kommuner
og arbejdsmiljørådgivere om
støjvogterkonceptets udbredelse.
Status
Den planlagte opsamling blandt de centrale
aktører - fx BUPL og KL - er udskudt til
styregruppemødet primo februar 2009.
På baggrund af de indhentede erfaringer er der
planlagt en workshop primo 2009, hvor der
deltager repræsentanter fra skoler, daginstitutioner, kommuner, arbejdsmiljørådgivere og de
to BAR. Workshoppen udmunder i en
projektbeskrivelse og skal kvalificere det endelige
projekt, som gennemføres i 2009 og 2010.

Andre aktiviteter indenfor
Støj-området
BAR U&F har udgivet hæftet Støj i
Grundskolen, ligesom der
fokuseres på støj i programmet
Indretning af skoler bl.a. på
hjemmesiden Godtskolebyggeri.dk
og i branchevejledningen Godt
Skolebyggeri.
BAR SoSu har tidligere udgivet
branchevejledningen Om natten er
der stille og Indretning af
daginstitutioner. Indretning af
daginstitutioner er lige blevet
revideret og Om natten er der
stille er under revision. Ligeledes
er der udviklet hjemmesiden
Støjweb, der også er under
revision.

Hovedprojektet forventes at starte op i
forsommeren 2009.
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Muskel- & skeletbesvær
Rengøringsprojektet - forprojekt
Rengøringsprojektet skal skabe fokus de mest relevante indsatser i forhold til rengøring og arbejdsmiljø samt APV. Forprojektet skulle skabe den nødvendige viden til at
prioritere de vigtigste indsatsområder. Det skete gennem opsamling og vurdering af
det eksisterende materiale på området, indsamling af gode eksempler, samt økonomiske beregninger af investeringer i arbejdsmiljø.
Formål
Målet med aktiviteten var at øge styregruppens viden om, hvilke områder et hovedprojekt skulle sætte ind over for i forhold til arbejdsmiljø og rengøring. Målgruppen for
projektet er BAR Social & Sundheds styregruppe om rengøring.
Aktiviteter i 2008
Der er udarbejdet en forundersøgelse, som skulle klargøre indsatsområderne i et hovedprojekt om rengøring i social- og sundhedsområdet.
Forprojektet har haft disse indsatsområder:
•

•
•
•

Registrering af eksisterende materiale om rengøring
Opgørelse af, hvad der findes af eksisterende materialer om rengøring i sektoren samt vurdering af disses udbredelse (anvendelse, kendskabsgrad hos målgruppen m.m.)
Opsporing af gode eksempler på opgaveglidning mellem faggrupper & jobudvidelse
Økonomiske beregninger i forhold til arbejdsmiljøinvesteringer herunder personaleomsætning, sygefravær, kundetilfredshed
Beskrivelse af evalueringsspørgsmål for hele projektet

Status
Forundersøgelsen fandt sted forår/sommer 2008, og resultatet blev rapporteret til
styregruppen i efteråret 2008.
Rapporten har dannet grundlag for den prioritering af område, som hovedprojektet
skal have:
•
•
•

Jobglidning og jobudvidelse
Alenearbejde / Ledelsens opmærksomhed
Skabe nærvær / sygefravær / trivsel / ledelsens opmærksomhed

Ud over disse temaer vil der være fokus på det helt overordnede tema: Arbejdsmiljøarbejdet, APV samt organisering af arbejdsmiljøarbejdet.
Desuden har forundersøgelsen medvirket til at skabe kontakter til arbejdspladser, som
har gode eksempler at formidle.
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Muskel- & skeletbesvær
Rengøringsprojektet - hovedprojekt
På baggrund af forprojektet, som BAR SoSu gennemførte i 2008, gennemføres et rengøringsprojekt med fokus på jobglidning & jobudvidelse; alenearbejde & ledelsens
opmærksomhed samt at skabe nærvær, trivsel og mindske sygefravær. Projektet startede op ultimo 2008 og vil munde ud i et e-læringsværktøj.
Formål
Det overordnede projektformål er at skabe bedre arbejdsmiljø på rengøringsområdet.
Dette gøres gennem et e-læringsværktøj, der er rettet mod rengøringspersonale og –
ledelse.
Projektet forløber i to dele. I første del indsamles viden om, hvor de gode eksempler
findes, hvilken viden der allerede eksisterer og som kan anvendes af arbejdspladserne.
I anden del af rengøringsprojektet udarbejdes et e-læringsværktøj.
Aktiviteter i 2008
Projektet startede i december 2008 på baggrund af en forundersøgelse, som dannede
baggrund for projektbeskrivelsen. Indsatsen i den første del af projektet vil være indsamling af gode eksempler på gode løsninger til arbejdsmiljøet i rengøringsområdet.
Effektmålet for første del er:
•

•
•

At der ved afslutningen af første del er indsamlet viden, der kan skabe afsæt
for at udvikle et e-læringsmodul, hvor indhold og skitse til hjemmeside ligger
fuldstændig klar.
At der er udvalgt indhold til de enkelte temaer (eksempelvis til temaet jobglidning)
At de pædagogiske virkemidler, der skal udarbejdes et e-læringsmodul ud fra,
er undersøgt og vurderet

Effektevalueringen af projektet vil ligge hos projektets styregruppe. Evalueringen dokumenteres i referatet fra styregruppens møde, hvor resultaterne præsenteres.
Status
Projektet startede i december 2008 på baggrund af en forundersøgelse, som dannede
baggrund for projektbeskrivelsen. Projektet afsluttes i september 2009.
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Muskel- & skeletbesvær
Dialog med målgruppen
Dialogen med målgruppen for program Muskel og skelet er sket i form af nyhedsbreve
tre gange i løbet af 2008 og i form af en stand på messen Health & Rehab. Dialogen
skal udbrede kendskabet til BAR SoSus aktiviteter og produkter.
Formål
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 2008
I 2008 er der blevet udsendt 3 nyhedsbreve og deltager på Health & Rehab-messen.
•

Nyhedsbreve i 2008 om forflytning

•

Deltagelse med stand på den Health & Rehab
En stor del af BAR SoSus målgruppe deltager i de årlige Rehabmesser. Disse
er et godt forum at udbrede kendskabet til BAR’s aktiviteter og produkter,
samt et sted at få fornemmelse for hvad der optager målgruppen. Standen
skal hvert år formidle et tema, som er styrende for, hvilke aktiviteter der
foregår på standen samt for hvilke materialer, der uddeles. Temaet for standen var ulykker i social- og sundhedssektoren. Til det blev der udviklet en lille
test, hvor deltagerne kunne teste deres viden om ulykker.

Status
Der er blevet udsendt tre nyhedsbreve i 2008.
Resultaterne fra messen:
•
•
•
•

Der blev udleveret 800 publikationer på messen.
Der blev tilmeldt 123 nye til BAR-nyhedsbrevet, hvoraf der ved udgangen af
2007 var i alt 9.159 abonnenter
Der blev tilmeldt 75 nye til nyhedsbrev om forflytning, hvor der ved
udgangen af 2007 var 1.255 abonneneter
Den lille test var en stor succes og gav anledning til interesse for de øvrige
BAR-aktiviteter og hjemmesiderne generelt.

Alt i alt blev der udleveret færre publikationer end forventet. Det skyldes sandsynligvis
temaet, hvor BAR ikke har så mange trykte publikationer; det meste om emnet kan
downloades fra BAR-hjemmesiderne. Desuden var deltagerantallet på messen generelt
også lavt på grund af forårets konflikt blandt pleje- og behandlingspersonale.
Bloggen på www.forflyt.dk blev nedlagt på grund af for lidt aktivitet og interesse for
den.
Deltagelse i en messe af denne karakter giver mulighed for at nå ud til en del af målgruppen, som ikke altid er så let at nå. Derfor bør deltagelse i Health & Rehab være en
årligt tilbagevendende begivenhed.
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Muskel- & skeletbesvær
Udbygge og vedligeholde forflyt.dk
Hjemmesiden forflyt.dk udvidet og videreudviklet. Det skyldes, at den er meget efterspurgt og populær blandt brugerne.
Formål
Visionen er, at www.forflyt.dk er det sted, hvor de ansatte i plejesektoren, som udfører
forflytninger, først vil søge viden om emnet. Dette kræver, at hjemmesiden er
ajourført og indeholder det nyeste omkring forflytning både fra forskning, lovgivning
og praksis. Formålet med at udbygge og vedligeholde hjemmesiden er derfor at gøre
siden mere populær at søge viden om forflytning på. Samt at ajourføre indholdet på
siden, så den tilfredsstiller læsernes behov for viden og inspiration.
Aktiviteter i 2008
I 2008 har fokus været på at
vedligeholde og udbygge
hjemmesiden www.forflyt.dk.
Den er blevet vedligeholdt og
har fået tilføjet nye elementer i
løbet af 2008. Af nye elementer kan bl.a. nævnes Aktuelt
tema, topfrise med billeder,
arbejdspladskultur.
Ifølge planen mangler endnu
udbygning af punkter vedr.
forflytning af svært overvægtige, forflytning af demente,
ledelse og forflytning, APV og
forflytning, samt forflytningsvejledernes kompetencer.
Desuden skal hjemmesiden
tilpasses de nye skabeloner,
som alle BAR hjemmesiderne
laves i.
Status
Overordnet set er der tale om en positiv udvikling med hjemmesiden:
•
•
•
•

Der er efterhånden mange faste brugere af www.forflyt.dk. Det kan ses af
webstatistikken og af henvendelser til Sekretariatet med ønsker og spørgsmål
Der er fremgang i antal besøgende på 10 % = 2.200 månedlige besøg i
gennemsnit i 2008
75 % udtrykker tilfredshed med anvendeligheden af hjemmesiden
Nyhedsbrevet Forflyt, som er med til at opreklamere for www.forflyt.dk blev
ligeledes udsendt i 2008. Ved udgangen af 2007 var der 1.255 abonnenter

Der er også et par punkter, der fortat kan udvikles: Hjemmesiden
www.dithjemmitarbejde.dk bør integreres, og brugerne ønsker, at forflyt.dk suppleres
med eksempler og værktøjer, og indholdet uddybes med emner specielt rettet til disse
målgrupper. Fx:
•
Forflytningsvejledere: undervisnings- eller vejledningsværktøjer, eksempler på
forløb
•
Ledere: metoder til udregning af økonomiske konsekvenser forskellige
prioriteringer (hjælpemidler, uddannelse til medarbejderne m.m.)
•
SiO/MED: redskaber til APV-vurderinger ved forflytninger
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Muskel- & skeletbesvær
Forflytningsbeskrivelser
Ved at bruge hjælpemidler og gode arbejdsteknikker kan mange belastninger
nedsættes. Forflytningsbeskrivelserne kan hjælpe lederne med denne opgave. Derved
kan de bruges til at sikre, at medarbejderne fården rette instruktion, så de kan arbejde
hensigtsmæssigt og sikkert og med nedsat risiko for overbelastningsskader ved
personhåndtering.
Formål
Forflytningsbeskrivelser anvendes ofte som en måde at udfylde handlingsplandelen i
APV på. Der er et ønske fra brugerne af www.forflyt.dk, at de kan downloade
forskellige forflytningsbeskrivelser i stedet for at hver enkelt arbejdsplads skal udforme
deres egne.
Målet med denne aktivitet er:
•

•
•
•
•

At medvirke til forebyggelse og nedsættelse af hjemmeplejepersonalets
arbejdsbelastninger ved at forsyne dem med et redskab til at udvælge, tegne
og beskrive hensigtsmæssige arbejdsteknikker til at hjælpe fysisk
plejekrævende borgere.
At understøtte arbejdsgiverens instruktionspligt
At samle de udvalgte beskrivelser og tegninger, således hver enkelt
arbejdsplads ikke selv behøver at udvikle
At der fra offentliggørelsen downloades 250 forflytningsbeskrivelser
At 75 % af deltagerne i Brugerpanelet Bag baren tilkendegiver, at
forflytningsbeskrivelserne kan bruges til instruktion af medarbejderne, og
dermed formodes at nedsætte arbejdsbelastningen for medarbejderne.

Aktiviteter i 2008
Der har i 2008 været et udredningsarbejde i gang for at give styregruppen bedst muligt grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan forflytningsbeskrivelserne kan
gøres til et e-læringsværktøj med mulighed for downloads og brug ved APV-processen.
Udviklingshuset i Århus (tidligere Århus Kommunes BST) blev nedlagt pr. 1. januar
2008. De har udviklet en lang række forflytningsbeskrivelser i en elektronisk
billedbank, som de stillede til BAR’s rådighed.
Det krævede, at de blev konverteret over i et andet programmeringssystem, da de lå
på en intern server i Århus kommune. Disse beskrivelser kunne evt. danne grundlag
for de forflytningsbeskrivelser, som lægges på www.forflyt.dk.
Der er indgået samarbejde med Teknologisk Institut om udvikling af værktøjet, idet
man her i forvejen arbejder med et e-læringsværktøj om forflytninger i hospitalssektoren. Værktøjet bygger ikke på tegninger, som oprindelig beskrevet i ansøgningen, men
på video og fotos, efter råd fra brugerne.
Status
Evalueringen sker gennem en spørgeskemaundersøgelse i BAR SoSus brugerpanel Bag
baren, der består 455 ansatte i social og sundhedsvæsent. Herudover sker der en
optælling af downloads af materialet

20

Muskel- & skeletbesvær
Fagligt træf
Fagligt træf blev afviklet d. 6. og 7. oktober 2008. Der deltog 206 forflytningsvejledere, og 96% af disse var enten tilfredse eller meget tilfredse med træffet. Deltagerne
fremhæver træffet som en afgørende faktor for, om de får kendskab til nye metoder og
materialer. De lægger vægt på, at træffet skal gentages flere år i træk, så der bliver
en tradition for at deltage.
Formål
Målet med denne aktivitet er:
•
•
•

At styrke forflytningsvejledernes rolle ved at give dem større viden og selvtillid
At give mulighed for erfaringsudveksling mellem forflytningsvejledere
At give mulighed for netværksdannelse

Aktiviteter i 2008
Fagligt træf blev afviklet d. 6. og 7. oktober 2008. Det bestod af:
•
•
•
•

En række workshops med faglige emner i relation til forflytning
Plenumforedrag med ny viden fra forskning
Systematisk erfaringsudveksling
Udstilling af og dialog om hjælpemidler

På træffet var der en vekslen mellem plenumoplæg og workshops. Der var en dialogcafe med vægt på erfaringsudveksling og videndeling i forhold til ulykker. Der var desuden udstilling af hjælpemidler, som deltagerne kunne besøge.
Status
Der blev udleveret et evalueringsskema, som deltagerne udfyldte i forbindelse med
afslutningen af træffet. Der blev ligeledes foretaget optælling af antal nye deltagere.
Der deltog 206 forflytningsvejledere i Fagligt træf.
•
•

96% af deltagerne udtrykker tilfredshed med Fagligt træf.
58% af deltagerne har ikke tidligere deltaget i Fagligt træf.

Slutevalueringen af Program Personhåndtering peger på værdien af årligt
tilbagevendende Faglige træf. For mange forflytningsvejledere er Fagligt træf en
kerneinstitution, som er afgørende for, at de får kendskab til nye materialer. Interview
og brugerpanel fremhæver, at det er centralt, at Fagligt træf er gentaget gennem
mange år, så det er blevet en tradition at deltage. Det peger på, at årligt
tilbagevendende aktiviteter har en særlig værdi sammenlignet med fx enkeltstående
temadage.
Det er fortsat en stor succes at afholde Fagligt træf for forflytningsvejledere. Denne
aktivitet bør være en fast tilbagevendende aktivitet, da den dækker et stort behov hos
målgruppen
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Muskel- & skeletbesvær
Ledertræf
Ledertræf blev gennemført d. 26. og 27. maj 2008. Der deltog 66 ledere fra sygehuse,
hjemmepleje og plejehjem, dag- og døgninstitutioner for børn og voksne. Det betegnes
som en succes, da den blev afholdt samtidig med den store konflikt på pleje- og behandlingsområdet. Temaet var Anerkendende ledelse i forbindelse med forflytning.
Formål
Lederne er en meget vigtig målgruppe, når der skal ske forandringer i arbejdsmiljøet.
Derfor er det vigtigt at finde aktiviteter, som denne gruppe finder relevante og brugbare i hverdagen.
Målet med aktiviteten var:
•

•
•

At præsentere lederne for nye redskaber og værktøjer i forbindelse med
ledelse og forflytning, samt at give mulighed for at disse afprøves på selve
træffet
At give mulighed for erfaringsudveksling mellem lederne
At opsamle erfaringer fra ledere i forskellige positioner

Program Personhåndtering afholdt i juni 2007 et seminar for ledere, der havde ansvar
for personale, der udfører personforflytning. Deltagerne gav udtryk for et stort behov
for at mødes med andre ledere, dels for at få ny inspiration og viden, dels for at
udveksle erfaringer og skabe kontakter. De gav desuden udtryk for ønske om, at det
skulle være en tilbagevendende aktivitet.
Ledertræf afvikles hvert år i juni måned.
Aktiviteter i 2008
Ledertræf blev gennemført d. 26. og 27. maj 2008. Der deltog 66 ledere fra sygehuse,
hjemmepleje og plejehjem, dag- og døgninstitutioner for børn og voksne. Temaet var
Anerkendende ledelse i forbindelse med forflytning.
Ledertræf bestod af
•
en række workshops med faglige emner i relation til ledelse og forflytning
•
1 hel dag med teori og praktiske øvelser om anerkendende ledelse
•
erfaringsudveksling
•
udstilling og udveksling af værktøjer m.m. om ledelse og forflytning
Status
Ledertræffet må betegnes som en succes: På deltagersiden deltog 66 ledere i maj
2008, selvom det var samtidigt med den store konflikt på pleje- og behandlingsområdet.
Træffet blev evalueret ved et evalueringsskema, hvor 94% var tilfredse med både form
og indhold på Ledertræffet. Målsætningen var på 90%. Erfaringsdeling, idéudveksling,
”det sociale” og networking fremstår som noget, der vægtes højt af mange – både i
forhold til at få nye ideer og som en måde at lære på. Temaet ”anerkendende ledelse”
har været et meget relevant tema. Der var stor tilfredshed med formen på årsmødet –
afveksling mellem oplæg og gruppearbejde/teori og praktiske øvelser.
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Muskel- & skeletbesvær
Handlingsprogram Personhåndtering
Programmet ser arbejdsmiljø i et helhedsperspektiv, hvor alle aspekter vedr. arbejdsmiljøets indflydelse på udviklingen af bevægeapparatsskader inddrages. Programmet
kan medvirke til at forebygge ulykker og nedslidning, som skyldes løft og forflytning af
børn og voksne i forbindelse med pleje og omsorg. Det forventes at medvirke til mindre fravær og øget trivsel på arbejdspladsen.
Formål
Program Personhåndtering skal medvirke til at styrke arbejdspladsens – d.v.s. de ansattes og ledelsens – ressourcer og handlekompetencer i forhold til forbedring af arbejdsmiljøet ved personhåndtering og pleje- og omsorgsarbejde. Programmet ser arbejdsmiljø i et helhedsperspektiv, der inddrager både psykisk arbejdsmiljø, fysisk arbejdsmiljø, ergonomi, plejemæssige og pædagogiske forhold.
Aktiviteter i 2008
I 2008 var aktiviteterne i Handlingsprogram Personhåndtering formidling af erfaringer
fra et interventionsprojekt om forflytningskultur i 2 kommuners ældreområde. Formålet med formidlingen af kulturmodellen var at inspirere målgruppen til at inddrage
kulturaspektet i arbejdet med udvikling af forflytningspraksis.
Der blev udgivet en pjece ”Nye veje til den gode forflytning” samt lavet en hjemmeside
under www.forflyt.dk med værktøjer og beskrivelser af kulturmodellen.
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Sund hud
Sund-hud.dk
Hudlidelser er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede lidelse i Danmark. Projektet
går ud på at bevidstgøre målgruppen om egne handlemønstre og få bibragt viden om,
at god hygiejne er i overensstemmelse med hensigtsmæssig forebyggelse af hudlidelser. Indsatsområderne er hjemmesiden www.sundhed.dk samt en folder om sund hud.
Formål
Formålet med informationsindsatsen er at give en målrettet information om forebyggelse af hudlidelser.
Aktiviteter i 2008
Projekt Sund Hud er en opfølgning på tidligere aktiviteter på området og består dels af
vedligeholdelse og opdatering af materialer og dels af en målrettet formidlingsindsats:
Hjemmeside som indeholder udvikling af
www.sund-hud.dk, herunder 2 gange at
foretage faglige opdateringer samt indsamle og formidle nye eksempler på god
praksis (1.10. 2008 – 31.12.2009)
Hudvenlig indkøb, som er et større tema
på www.sund-hud.dk om, hvordan sygehuse, kommuner og andre relevante
aktører indenfor social- og sundhedsområdet gennem indkøb kan medvirke til
forebyggelse af hudbelastninger og hudlidelser, gerne med cases fra arbejdspladser, der har arbejdet systematisk
med området (1.10.2008 – 30.06.2009)
Folder om sund hud med 10 gode råd og
informationer om hjemmesiden i et oplag
på 10.000, som uddeles af/på apoteker,
praktiserende læger, speciallæger, social- og sundhedsskoler og sygeplejeskolen
til ansatte inden for sundhedssektoren
, der har hudproblemer og elever på skolerne.
Status
Der har 5.072 unikke besøg på www.sund-hud.dk i 2008, og der er indgået aftale med
en ekstern konsulent om faglig opdatering af hjemmeside. Derudover er et opsøgende
arbejde påbegyndt i forbindelse med eksempler på god praksis og tema om hudvenligt
indkøb på hjemmesiden. I forhold til folderen, er der indhentet et tilbud på udarbejdelse af tekst til folder fra ekstern konsulent, og et tilbud på opsætning, layout og trykning er indhentet fra trykkeri. Der har desuden været taget kontakt til Danmarks Apotekerforening med henblik på distribution af folder.
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Undervisning
Arbejdsmiljøundervisning på social- og sundhedsuddannelserne i 2008
Bevidstheden om arbejdsmiljø hos de unge er ikke stor. Samtidig er fokus i uddannelser inden for social- og sundhedsområdet mere rettet mere mod borgeren/patienten og
dennes interesser, end mod hjælperens/sygeplejerskens/pædagogens evne til at beskytte sig selv. Dette projekt skal give lærerne den nødvendige viden og redskaber til
at undervise i arbejdsmiljø.
Formål
BAR SoSu har besluttet at fortsætte arbejdet med at inspirere til at medtænke
arbejdsmiljø i undervisningen på social- og sundhedsskolerne. Den hidtidige indsats
har vis at det især er nyansatte og nyuddannede, der løber en risiko for at få fysiske
eller psykiske skader i forbindelse med arbejde. Formålet med projektet er således:
•

At eleverne på social- og sundhedsuddannelserne bliver bedre rustede til den
virkelighed, de møder efter endt uddannelse, så de har større kendskab til,
hvordan de kan medvirke til at reducere arbejdsskader og sygefravær.

•

At inspirere skolerne og lærerne til at arbejde med en sundheds- og arbejdsmiljømæssig profil og undervisning på selve skolerne

Aktiviteter i 2008
I 2008 har fokus dels været på drift af et netværk og dels et ambassadørkorps.
•
Netværksarbejdet foregår dels via den elektroniske værktøjskasse, som blev
udviklet i forbindelse med projektet, dels via temamøder mellem
ambassadørerne og BAR SoSu. Målet er, at der afholdes mindst 3
netværksmøder med videndeling og inspiration. Alle regioner skal være
repræsenteret i netværket, og 3/4 af skolerne skal indgå, gerne med flere
repræsentantet.
•

Ambassadørkorpset har som en del af deres arbejde været med til at udvikle
idékataloget "Et sundt arbejdsliv" med beskrivelse af eksisterende
undervisningsmaterialer og idéer til god praksis. Dette arbejde ønskes fortsat
og udbygget med flere eksempler og idéer.

•

Idékataloget skal udvides med min. ti nye eksempler på god
undervisningspraksis om arbejdsmiljø

Status
Der er i 2008 afholdt to ambassadørmøder i stedet for tre – septembermødet blev
”konverteret” til en konference, som skulle have været afholdt i april. Der har været
stor udskiftning i ambassadørgruppen og en tilgang på to.
Idékataloget ”Det gode arbejdsliv” blev færdiggjort og udleveret til de 150 deltagere i
konferencen ”Det gode arbejdsliv” den 17. september. Herudover er omtale af mappen
samt filer til at trykke indholdet fra, lagt på hhv. www.arbejdsmiljoweb.dk og
www.sosuinfo.dk. En planlagt revision af mappen er udskudt til 1. kvartal 2009, hvor
det nye indhold af mappen, instruktion, faneblade og index trykkes i 100 eksemplarer
og udsendes til alle landets sosu-skoler.
Der er afholdt årsmøde for undervisere og praktikvejledere 17. september – med stor
tilslutning og gode evalueringer. Det er en aktivitet, der søges gentaget i 2009.
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Branchevejledninger
Branchevejledning for billeddiagnostiske afdelinger
På baggrund af høring om branchevejledningen om billeddiagnostiske afdelinger har
BAR SoSu besluttet at revidere den. Således er det blevet besluttet at udarbejde en
elektronisk branchevejledning, der skal erstatte for den gamle vejledning.
Formål
Den gamle branchevejledning fra 1997 skal revideres. Den har været i høring i Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD). De finder at den bør føres ajour mht. arbejdsmiljøudviklingen inden for området, hvor fokus har flyttet sig fra stråler og kemi
til arbejdsstillinger ved den digitale arbejdsplads, forflytning af patienter og arbejdspladsens indretning. Den primære målgruppe er sikkerhedsorganisationen.
Aktiviteter i 2008
Argumentet for at igangsætte revidering, skal ses på baggrund af, at de tidligere arbejdsmiljøproblemer så som stråling og kemi ikke længere er de mest relevante. I
stedet lægges fokus på arbejdsmiljøproblemer så som forkerte arbejdsstilling pga. den
digitale arbejdsplads, forflytning af patienter og den fysiske indretning. Den elektroniske vejledning og diskussionspjecen er udkommet. Der gennemføres evaluering i første kvartal af 2009.
Status
Der har været nedsat en arbejdsgruppe, bestående af forskellige faggrupper som har
været med til at kvalificere arbejdet med branchevejledningen.
På baggrund af godkendelsesproceduren i styregruppe hos AT og hos Statens Institut
for Strålehygiejne er projektet blevet forsinket. Projektet forventes afsluttet maj 2009.
Der er blevet udarbejdet en elektronisk brancehvejledning, som har været til godkendelse hos AT. Branchevejledningen blev lanceret i efteråret 2008. Det har dog ikke
været muligt at afslutte projektet i 2008, da evalueringen endnu ikke er gennemført.
Evalueringen forventes gennnemført i første kvartal 2009, hvorefter projektet endelig
kan afsluttes.

Branchevejledning for handicaphjælpere
I oktober 2008 udgav BAR Social & Sundhed branchevejledningen ”Handicaphjælperens arbejdsmiljø”. Denne Branchevejledning blev udgivet som en del af projekt Alenearbejde se side 11.

Branchevejledning for dagplejere
I oktober 2008 udgav BAR Social & Sundhed branchevejledningen og ”Dagplejerens
arbejdsmiljø”. Denne Branchevejledning blev udgivet som en del af projekt Alenearbejde se side 11.

Branchevejledning for brugerinddragelse i sygehusbyggeri
I starten af 2009 udgav BAR Social & Sundhed branchevejledningen ’Det er billigere at viske ud end at flytte
mure’. Denne Branchevejledning blev udgivet som en
del af projekt Renovering og nybyggeri af sygehuse se
side 13.
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Branchevejledninger
Branchevejledning for lægepraksis
Arbejdstilsynet og fagorganisationerne FAS (Foreningen af Speciallæger) og PLO (Praktiserende Lægers Organisation) har diskuteret, hvorledes man i fremtiden kan forebygge og sikre at arbejdsmiljøarbejdet på klinikkerne lever op til arbejdsmiljølovens
krav. På den baggrund har BAR SoSu besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af en elektronisk branchevejledning for området, den elektroniske branchevejledning vil blive opreklameret igennem en lille pjece på 4 til 8 sider.
Formål
Det overordnede mål med den elektroniske branchevejledning er at understøtte de
enkelte lægepraksisers arbejdsmiljøarbejde.
Aktiviteter i 2008
Den elektroniske branchevejledning har til formål at give den enkelte praksis indsigt i
krav og pligter i forhold til arbejdsmiljøloven, ligeledes vil der i branchevejledningen
også være fokus på følgende temaer: Ergonomi, kemi, indeklima samt psykisk arbejdsmiljø.
Tidsplan for 2008 og fremefter ser sådan ud:
•

Afdækning af problemstillingerne inden for branchen i perioden
01.10.2008 – 01.12.2008

•

Udarbejdelse af den elektroniske branchevejledning samt lille hæfte i perioden 01.12.2008 – 01-07-2009

•

Offentliggørelse og markedsføring af branchevejledningen i perioden
01.08.2009 – 01.10.2009

Der evalueres i sidste kvartal af 2009. Her skal 75% af arbejdsgiverne i praksiserne
have kendskab til branchevejledningen og 75% af dem, der kender vejledningen, skal
være tilfredse med den. Efffektevalueringen sker gennem en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.
Status
Status for projektet er, at der er blevet oprettet en ressourcegruppe med repræsentanter fra de forskellige faggrupper inden for de special og almenpraktiserende læger.
Der er blevet indgået aftale med ekstern konsulent om udarbejdelsen af vejledningen,
synopsen for den elektroniske branchevejledning og pjecen er blevet godkendt af styregruppen og den eksterne konsulent arbejder pt. på et første udkast til branchevejledningen.
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Branchevejledninger
Revision af branchevejledningen ”Tjenestebiler i
hjemmeplejen”
Der er udsendt en branchevejledning om tjenestebiler i hjemmeplejen. Branchevejledningen er udgivet i et oplag på 2.500. En del er blevet distribueret af organisationerne,
resten er til salg i Arbejdsmiljøbutikken.
Formål
Den gamle branchevejledning om Tjenestebiler fra 1996 var forældet og trængte til at
blive revideret. Der var desuden efterspørgsel efter information om emnet.
Aktiviteter i 2008
På baggrund af et fokusgruppeinterview blev temaer for indholdet i branchevejledningen valgt ud. Der blev
lavet research på disse temaer, som
dannede grundlag for den endelige
tekst og illustrationer.
Branchevejledningen blev udarbejdet
og var til høring hos Arbejdstilsynet.
Bemærkningerne indarbejdet i den
endelige udgave, som blev distribueret
til organisationerne.
Der er informeret om udgivelsen af
branchevejledningen med pressemeddelelser til alle fagblade for målgruppen, samt i 3BAR-nyhedsbrevene, på
Arbejdsmiljoweb og andre elektroniske
medier.
Branchevejledningen er desuden blevet
præsenteret og gennemgået på et
møde hos Statens og Kommunernes
Indkøb.
Status
Effektmålet er udgivelse af vejledningen i et oplag på 2.500 eksemplarer. Dette er sat
ud fra antal forudbestillinger fra organisationerne.
Branchevejledningen dækker et behov hos målgruppen – ansatte og ledelser i hjemmeplejen. Det viser de henvendelser, som Sekretariatet har modtaget om den.
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Kommunikation
Nye kommunikationsinitiativer for BAR SoSu
Der er udarbejdet en forundersøgelse af BAR SoSus distributions- og formidlingspraksis. Undersøgelsen har givet et godt billede af praksis i BAR SoSu organisationer og har
givet inspiration til styregruppens fortsatte arbejde med at forbedre kendskabet til
BARets arbejde.
Formål
Formålet med forundersøgelsen er at give BAR SoSu et beslutningsgrundlag ift. at
gennemføre de øvrige tre aktiviteter på et kvalificeret niveau. Formålet med nyhedsservicen er at give sikkerhedsorganisationen i kommuner og regioner mulighed for at
få hurtig og effektiv informaiton fra BAR SoSu.
Endvidere skal foranalysen bruges til at afsøge, om der er andre strategiske
samarbejdspartnere, som kan bruges til at udbrede kendskabet til BARet, samt
hvordan dette konkret kan foregår. Dette skal konkret ske ved at indsamle oplysninger
om organisationernes e-mailnetværk samt indsamling af relevante e-mailadresser på
personer, der ikke sædvanligvis nås via organisationernes distribution, herunder
arbejdsmiljøansvarlige, Foreningen af sikkerhedsledere (SSID), arbejdsmiljørådgivere
og HR-medarbejdere i kommuner, regioner og på statslige arbejdspladser.
Aktiviteter i 2008
Disse aktiviteter er indgået i forundersøgelsen i 2008:
•

5 dialogmøder: Emnet for møderne var stress og nærvær. Mødernes formål
var at kaste lys på centrale arbejdsmiljøemner og give inspiration til, hvordan
arbejdspladserne kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Det skete i form
af oplæg samt dialog deltagerne imellem. Der blev afholdt 2 åbne møder i juni
og oktober. På hvert af disse møder deltog 150 personer. Derudover blev der
afholdt et møde for SiO i Rødovre kommune, hvor 130 deltog, og et på Frederiksberg Hospital, med 40 deltagere. Endelig deltog BAR SoSu en dag i løbet af
Sundhedsugen på Herlev Hospital, hvor der var dialog med 40 medarbejdere
fra hospitalet.

•

Mail til arbejdsmiljøansvarlige i kommuner og regioner med opfordring til, at
de hjælper med til at identificere personer, der kan bistå med at øge kendskabet til BARets materialer. Igennem indsatsen består den samlede mailliste nu
af ca. 250 personer.

Effektmål
Effektmålet for forundersøgelsen er at BAR SoSu gennemfører de efterfølgende tre
aktiviteter med opfyldelse af deres effektmål. Evalueringen sker gennem produkt- og
procesevaluering i styregruppen.
Effektmålet er at 75% af landets kommuner og samtlige regioner ved udgangen af
2008 ønsker at modtage nyhedsmailen fra BAR SoSu. Evauleringen sker gennem
optælling at kommuner og regioner, der ønsker at modtage nyhedsmails.
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Kommunikation
Hjemmesider 2008
BAR U&F har i 2008 bidraget til videreudviklingen og markedsføringen af den fælles 3
BAR arbejdsmiljøportal. Fokus har været på at sikre synlighed, brugervenlighed og
markedsføring af materialet på arbejdsmiljøweb via journalistiske artikler i nyhedsbreve. arbejdsmiljoweb.dk er pt. den mest synlige portal om arbejdsmiljø.
Formål
Opdatering og udvikling af BARenes hjemmesider er en væsentlig del af markedsføringen af rådenes produkter og løsninger. Af samme grund har alle tre BAR stået bag
arbejdet med at udvikle arbejdsmiljoweb.dk. Målgruppen for www.arbejdsmiljoweb.dk
er medarbejdere og ledere på arbejdspladserne inden for BAR SoSu, U&F og FOKAs
område, der har interesse for arbejdsmiljø.
Aktiviteter i 2008
Aktiviteterne har bestået af:
Ajourføring af arbejdsmiljøweb.dk og datterhjemmesider
Udarbejdelse af elektronisk nyhedsbrev fra de tre BAR’er
Betjening af råd og styregrupper
Deltage i BAR Web projektet for alle BAR’er
Markedsføring af hjemmesiderne

•
•
•
•
•

Konkrete indsatsområder i arbejdet med at opdatere hjemmesiderne
har fokuseret på:
Opgradering af CMS-systemet og sikring af teknisk support
Nedlæggelse af www.psykisk.bar-foka.dk og integration af
indholdet på arbejdsmiljoweb.dk
Udvikling af en ny standard web-skabelon til alle BARenes
hjemme- og dattersider
Markedsføring af materialet ved hjælp af nye journalistiske
artikler i nyhedsbreve. Dette vil fortsætte i 2009.

•
•
•
•

Effektmål for arbejdsmiljoweb.dk
•
12.000 besøgende
pr. måned i gennemsnit
•
200 nytilmeldte
modtagere af 3BAR
nyhedsbrevet.
Status for 2008:
•
10.861 besøgende
pr. måned i gennemsnit

•

634 nytilmeldte
modtagere af 3BAR
nyhedsbrevet (i alt
2.574)

Nedenstående tabel viser totale besøg på arbejdsmiljøweb fra maj til september i 2007
(sort graf) og 2008 (pink graf). Den grønne graf viser antallet totale besøg på kampagnesitet godtarbejde.dk, som Videnscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådet og
DR stod bag. Kampagnesites har stor gennemslagkraft mens kampagnerne står på.
Hjemmesider som arbejdsmiljøweb.dk har omvendt en mere jævn fordeling af besøgende, hvis man korrigerer for sæsonudsving.
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Status
arbejdsmiljoweb.dk deltog i 2008 i IT & Telestyrelsens brugervenlighedskonkurrence
”Bedst på nettet”. Hjemmesiden fik 3 ud af 5 ”net-kroner” og fik topkarakter i kategorien ”brugervenlighed” med fem ud af fem netkroner. En ekstern konsulent har desuden sammenlignet siden med andre hjemmesider, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø. Vurderingen lyder, at arbejdsmiljoweb er mest synlig i google-søgeresultater sammenlignet med sider som arbejdsmiljoviden.dk, at.dk, personaleweb.dk, lederweb.dk.
Det gælder både synlighed i de resultater, der genereres af Google, og af de sponsorerede link, projektet betaler.
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Messer
I 2008 har de tre BAR deltaget på strategisk vigtige messer for at promovere BARenes
produkter og aktiviteter. Messerne har givet vigtig direkte dialog med målgrupperne og
opfyldt de kvantitative målsætninger. De vurderes som en succes.
Formål
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. Dette sker i perioden 2008 -2010.
Formålet med messerne er:
•
At profilere de tre råd og deres budskaber
•
At komme i dialog med sikkerhedsorganisationen, SU, MED-udvalg, MIO,
arbejdsmiljørådgiverne og arbejdsmiljøunderviserne, strategiske målgrupper
samt almindeligt arbejdsmiljøinteresserede.
Aktiviter i 2008
I 2008 har projektets fokus været følgende:
•
•
•

Årskonference for Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark (SSID)
2008
Arbejdsmiljøkonferencen i 2008
De arbejdsmiljømæssige problemstilliger, der vil blive fokuseret på er psykisk
arbejdsmiljø, støj, ulykker og muskel- og skeletbesvær.

Status:
BARene har været tilfredse med den direkte og kommunikative form for dialog med
målgruppen, som deltagelse i messer giver mulighed for. Der er levet op til de kvantitative mål som blev stillet op, hvorfor BARene er tilfredse. Evalueringen er sket
gennem optælling af deltagere i workshops og tilmeldte til nyhedsbrevene.
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Brancheretning Easy/stop ulykker
I november 2008 lancerede AT og Arbejdsskadestyrelsen en ny version af EASY
(Elektronisk AnmeldeSystem), hvor forebyggelsesværktøjerne fra StopUlykker nu er
blevet indlagt. De tre BAR skal indgå som selvstændige brancher på siden og på den
måde være med til at nedbringe antallet af ulykker i brancherne og lette arbejdet med
indrapporteringen af arbejdsulykker til AT.
Formål
Formålet med aktiviteten er at sikre, at de tre BAR bliver repræsenteret som selvstændige brancher i systemet samt at synliggøre måder, man kan forebygge ulykker
på indenfor branchen. Dette forventes at ske ud fra allerede udarbejdet materiale og
anbefalinger på området, således at SIO inden for de tre BARs områder får viden om
forebyggelse af arbejdsulykker.
Aktiviteter
Der udarbejdes branchespecifikke tekster til hjemmesiden. Teksterne skal afspejle og
beskrive de arbejdsulykker, man kan komme ud for indenfor de tre BARs
brancheområder. Teksterne udarbejdes ud fra et tekstforlæg, som er udarbejdet af AT.
Teksten udarbejdes ud fra den information om typiske arbejdsulykker indenfor de tre
BARs brancheområder og skal bruges til at udfærdige de konkrete tekster. Der skal
konkret henvises til følgende værktøjer, som BAR SoSu har udarbejdet i det omfang
ATs system (Easy/Stop ulykker) levner mulighed for det:
•
•
•
•
•
•

Ulykkesanalyse - ældreplejen (Værktøj, Ældreplejen, 2002),
Introduktion til værktøjer (Værktøj, Social- og sundhed, 2002),
Ulykkesanalyse – Børn og Unge (Værktøj, Daginstitution, 2002),
Risikoanalyse i samspil med medarbejderre(Vejledning, Social- og sundhed,
2002),
Ulykkesanalyse - Sygehus (Værktøj, Sygehus, 2002),
Ulykkesanalyse – socialpædagogiske område (Værktøj, Døgninstitution, 2002)

Samtidig skal der ske en grafisk bearbejdning af disse 6 værktøjer, så de fremstår
indbydende i pdf-format på www.arbejdsmiljøweb.dk. At antallet af downloads af BAR
Sosus 6 værktøjer om ulykkesforebyggelse downloades i alt 300 gange i 2008.
Tidligere blev de kun downloadet i få tilfælde.
Status
I projektperioden er der nu udarbejdet branchespecifikke tekster for de tre BAR (SoSu,
FOKA og U&F). BAR SoSus 6 værktøjer til ulykkesforebyggelse og branchevejledningen
er blevet bearbejdet grafisk så de fremstår indbydende i pdf-format. Pt. mangler der at
blive udarbejdet en hjælpetekst, der beskriver BAR SoSus ældreområde. Der skal endvidere føres en dialog med AT vedr. de valgmuligheder man som bruger får, når man i
systemet skal vælge branche.
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Opdatering af publikationer 2008
Opdateringen af publikationer har givet anledning til et bredere fokus på, om BARenes
materialer skal revideres, genoptrykkes eller udgå. Det sikrer, at materialet fra rådene
er aktuelt, brugbart og troværdigt.
Formål
Formålet med projektet er løbende at opdatere de trykte publikationer fra BAR U & F,
så indholdet er aktuelt og brugbart og bliver opfattet som troværdigt. Opdateringen
sker gennem opdateringsblade til hver publikation. Meningen er, at alle procedurer
bliver beskrevet og automatiseret med henblik på at få dem indarbejdet i ”årets gang”
i Arbejdsmiljøsekretariatet/de 3 BAR.
Den primære målgruppe er samarbejdsorganerne og alle interesserede i arbejdsmiljø
på arbejdspladserne inden for BAR´ets område. Den sekundære målgruppe er
arbejdsmiljøundervisere, arbejdsmiljørådgivere, ledere m.fl
Listen over BAR SoSus trykte publikationer kan ses her:
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Om_arbejdsmiljoweb/Alle_Materialer.aspx)
Aktiviteter i 2008
Siden april 2008 er der udfærdiget en elektronisk liste, som opdateres jævnligt. På den
måde man kan overskue, hvem der har ansvaret for de enkelte publikationer og
hjemmesider. Her kan man også se, hvilke styregrupper og BAR, materialet hører under.
Proceduren er, at den enkelte projektleder i Arbejdsmiljøsekretariatet sørger for at få
alle publikationer og hjemmesider gennemgået i de ansvarlige styregrupper. På den
måde kan man få et fuldstændigt overblik over det, som skal revideres, udgå eller
forblive indtil videre. Oplysningerne indføres eller rettes på listen, som herefter danner
udgangspunkt for opdateringsarbejdet.
Arbejdet med samordning af titler på hhv. net og listen er færdiggjort. Sideløbende er
hjemmesider, opdateringsblade og nogle af publikationerne gennemgået og opdateret.
Status
Projektet har givet anledning til større forståelse generelt for vigtigheden af opdateringer generelt og kan samtidig vise sig brugbart som værktøj til at sætte fokus på, om
BAR materialer skal revideres, genoptrykkes eller udgå – såvel i konsulentgruppen som
i styregrupperne og i rådene.
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I denne årsberetning redegør BAR Social & Sundhed for de aktiviteter Rådet har
gennemført i løbet af år 2008.

Særligt behandles aktiviteter indenfor:
Psykisk arbejdsmiljø
Indeklima
Muskel og skelet
Sund hud
Undervisning
Branchevejledninger
Kommunikation

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 arbejdspladserne 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 og Socialpædagogerne.
Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på www.arbejdsmiljoweb.dk
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