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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Kontakt og dialog

Det nåede vi i 2012

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed
lægger vægt på det direkte møde med arbejdspladserne på inspirations- og temamøder,
arbejdspladsrettede møder om social kapital,
faglige træf for forflytningsvejledere og for andre
nøglepersoner i arbejdsmiljøarbejdet. Og ved
at være til stede på arbejdsmiljøkonferencer og
messer, hvor arbejdsmiljøengagerede mennesker
samles. For BAR SoSu giver dette kontakt og
dialog med vores målgrupper og feedback til det
fortsatte arbejde.

Konferencer om voldsforebyggelse

Vi har fokus på de højt prioriterede emner – det
psykiske arbejdsmiljø, herunder vold og mobning,
det fysiske arbejdsmiljø, specielt muskel-skelet
besvær, byggeri og indeklima og forebyggelse af
ulykker.
BAR SoSu anvender en kombination af de
traditionelle formidlingsformer gennem trykte
materialer og nyere former såsom web, videoklip,
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e-læring og brug af QR-koder.
Det gør vi, fordi de forskellige metoder kan noget
forskelligt, og fordi vore målgrupper har forskellige muligheder og forudsætninger. Vi kan fortsat
glæde os over en god respons fra vores målgrupper. Fine tilbagemeldinger fra de direkte møder
og en fortsat vækst i brug af vore hjemmesider
og nyhedsbreve. Det forpligter naturligvis, for vi
er til stadighed optagede af at sikre kvalitet og
relevans i formidlingen og at komme fra ord til
handling i arbejdsmiljøarbejdet.
Preben Meier Pedersen, KL og
Inger Bolwinkel, FOA – Fag og Arbejde

Med god feedback fra langt over 600 deltagere
satte de 5 konferencer ”Vold og Job” fokus på de
konkrete erfaringer fra bl.a. Det Alternative Plejehjem i Esbjerg, Rødovre Kommunes specialteam
og Specialsektoren i Region Nordjylland. Alle
deltagerne fik hæftet ”Kom volden i forkøbet” og
spillet ”Tæt på vold”, som blev afprøvet som en
del af konferenceaktiviteten.

hjælpeværktøjer, såsom: en powerpoint til dialogen på arbejdspladsen, en tjekliste til retningslinjerne, spørgsmål til arbejdspladsens beredskab,
en miniplakat: sådan gir du kollegial førstehjælp
og en såkaldt flipflap. Til det strategiske ledelsesniveau udsendte BAR SoSu USB-nøgler, der
indeholder alle de relevante materialer, der kan
bruges i voldsforebyggelsen.

Health and Rehab
Vi gør noget ved volden
En række arbejdspladser deltog i såkaldte
arbejdspladslaboratorier i voldsforebyggelse,
som bl.a. resulterede i udgivelsen af magasinet
”Vi gjorde også noget ved volden”. Magasinets
artikler formidler god praksis og erfaringer fra
laboratorierne.
Der er udviklet seks guides om voldsforebyggelse
med eksempler på god praksis. Temaerne er:
faglig udvikling, samarbejde, risikovurdering og
trygge rammer. De seks guides er rettet mod hhv.
døgntilbud, daginstitutioner og klubber, sygehuse, ældreplejen, praktiserende og psykiatrien
udgør delbrancherne. BAR SoSu har også udviklet

På den store fagmesse ”Health & Rehab Scandinavia” var BAR SoSus materialer efterspurgte
med i alt 6.878 uddelte materialer. Desuden var
der 498 nye tilmeldinger til BAR SoSus nyhedsbreve. Mange besøgende på standen kendte i forvejen BAR SoSu. Deltagere fortalte, at de havde
set i messeavisen, at BAR SoSu deltog, og derfor
gik de målrettet til standen for at se, hvad BAR
SoSu kunne tilbyde af nye materialer.
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TAL OG FAKTA OM

De ressourcer havde
BrancheArbejdsmiljøRådene

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed
Fagligt træf

218.000
besøg på 3BAR websiden
arbejdsmiljoweb.dk

402.000
besøg på hoved og
datter websider

35.000

trykte hæfter og vejledninger
og

90.000
downloads

I 2012 og igen i 2013 afholder BAR SoSu ”Fagligt
Træf”. Her præsenterer arbejdspladser og samarbejdspartnere forskellige måder at arbejde med
forflytning. Der blev gennemført 7 workshops,
3 plenum oplæg, udstilling af hjælpemidler og
en markedsplads. Det er overvejende forflytningsvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter og
undervisere/tovholdere for forflytningsvejledere,
som deltager. 49 % kommer fra ældreområdet,
34 % fra sygehuse, 8 % fra handicapområdet og
resten fra andet. Deltagerne var meget tilfredse
med at have fået viden og redskaber. De følte sig
inspirerede og fagligt opdaterede samt styrket i
rollen som forflytningsvejledere.

Sundhed på arbejdspladsen
Udgivelse af
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inspirationshæfter om
anerkendende øvelser, plejeboliger,
sundhed og voldsforebyggelse og
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guides til ældrepleje, sygehuse,
privat praksis, dagtilbud, psykiatrien og døgntilbud
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store konferencer om forflytning
og forebyggelse af vold med mere
end

800

tilfredse deltagere fra arbejds
pladserne i social- og sundhedssektoren

58%

kendskabsgrad blandt ledere
og arbejdsmiljørepræsentanter
i social- og sundhedssektoren

På 5 store konferencer kaldet ”Sund i et godt
arbejdsliv” kunne arbejdspladserne få mere inspiration, om hvordan sundhed kan tænkes ind
i arbejdsdagen. Erfaringerne direkte fra arbejdsplads til arbejdsplads blev formidlet sammen
med oplæg fra forskere og konkrete værktøjer.
Konferencerne trak fulde huse og tilfredsheden
var høj hos de 610 deltagere over det varierede og
engagerende indhold og den deltageraktiverende
dialog på konferencerne. Aktiviteten blev gennemført i et samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører, herunder Arbejdsmiljørådet, og de to
BrancheArbejdsmiljøRåd Finans/Offentlig Kontor
& Administration og BAR Bygge & Anlæg. Samme
arrangørkreds afholdt to store velbesøgte sundhedsmesser.

• D
 e 3 BAR fik i 2012 10,6 mio. kr. i aktivitets
bevillinger
• BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed fik
6,22 mio. kr. (bidrag fra Erhvervssygdomssikring
og arbejdsskadeforsikringer)
• Deltagelse fra branchernes primære arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
• Et fællessekretariat for de 3 BAR

Ulykkeforebyggelse
BAR SoSu har arbejdet med en branchevejledning
om ulykkeforebyggelse. Vejledningen 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. Vejledningen udkommer i august 2013.

Brugerundersøgelse og
kendskabskampagne
Undersøgelser blandt BAR SoSus primære brugere dvs. arbejdsmiljørepræsentanter og ledere
viser en stigning i kendskabet til rådet, hvor 58 %
af målgruppen nu kender BAR SoSu. Mange kender og bruger rådets tilbud og erklærer sig hjulpet
af dem. Via en stor kendskabskampagne overfor
organisationernes kontakter på arbejdspladserne
prøver rådet at skabe endnu større opmærksomhed om sine vejledningstilbud.
5

Rådsmedlemmer

Suppleanter

BrancheArbejdsmiljøRådets
aktiviteter i 2013

Preben Meier Pedersen, KL

Esben Stoustrup, KL

Inger Bolwinkel, FOA – Fag og Arbejde

Charlotte Bredal, FOA - Fag og Arbejde

Rudy Larsen, FOA - Fag og Arbejde

Erik Nygaard, FOA - Fag og Arbejde

Stig Ove Jensen, FOA - Fag og Arbejde

Henrik Hansen, 3F

Olaf Christensen, FOA - Fag og Arbejde

Alice Skovbjerg, Præsteforeningen

Laura Thors Calana, Danske Regioner

Malene Vestergaard Sørensen, Danske Regioner

Inspirationshæfte og konferencer om social
kapital

Ghita Kjær, Danske Regioner

Berit Wolmer, Danske Regioner

Kendskabskampagne

Dorte Steenberg, Dansk Sygeplejeråd

Betina Halbech, Dansk Sygeplejeråd

Holger Pedersen, Kost & Ernæringsforbundet

Morten Seerup, Kost & Ernæringsforbundet

Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær samt
ulykker

Birgit Tamberg Andersen, AC, Dansk Psykolog Forening

Ebba Henker, AC, Dansk Psykolog Forening

Per Baunsgaard, BUPL

Troels Godt Mathiesen, BUPL

Tine Maj Holm, Socialpædagogerne

Laura Olsen, Socialpædagogerne

Betina Ruben, Danske Fysioterapeuter

Sannie Jørgensen, Danske Fysioterapeuter

APV og psykisk arbejdsmiljø
Forflyt.dk og Fagligt Træf
Etsundtarbejdsliv.dk

Jane Ravn, Danske Regioner

Mobning

Indretning og byggeri
Arbejdsmiljoweb.dk
Indeklimaportalen.dk
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