Bilag til punkt om orientering vedr. datapakker AT påbud og ulykker Region Midt 20122017
Arbejdsulykker i Psykiatri og Social
Opgørelsen fra Koncern HR fra 15. januar 2018 viser, at antallet af ulykker uden fravær på
socialområdet er stort set uændret, idet ulykkerne kun stiger fra 111 i 2016 til 113 i 2017. På
psykiatriområdet stiger antallet af ulykker uden fravær fra 129 ulykker i 2016 til 145 i 2017.
Opgørelserne viser, at fraværsulykkerne på socialområdet er faldet fra 99 i 2016 til 89 i 2017. På
psykiatriområdet falder fraværsulykkerne fra 119 i 2016 til 111 i 2017.
Påbud i Psykiatri og Social
Arbejdstilsynet har i 2017 givet 18 påbud i alt i Psykiatri og Social. Der har været 35 besøg på
afdelinger og områder, og derfor svarer det til, at der er givet 0,51 påbud pr. besøg. I 2016 er de
tilsvarende tal 15 påbud givet på 31 besøg, hvilket svarer til 0,48 påbud pr. besøg. I 2017 har
Region Midtjylland samlet set fået 47 påbud på 69 besøg, hvilket svarer til 0,68 påbud pr. besøg
fra Arbejdstilsynet. De tilsvarende tal i Region Midtjylland for 2016 er 55 påbud på 61 besøg,
hvilket er 0,90 påbud pr. besøg fra Arbejdstilsynet.
På psykiatriområdet inkl. Administrationen har Arbejdstilsynet givet 10 påbud i 2017 på 16 besøg
svarende til 0,63 påbud pr. besøg. I 2016 er de tilsvarende tal 7 påbud på 8 besøg, hvilket svarer
til 0,88 påbud pr. besøg. På socialområdet har Arbejdstilsynet været på besøg 19 gange i 2017 og
har givet påbud i 8 tilfælde, hvilket svarer til 0,42 påbud pr. besøg. I 2016 udløste 23 besøg 8
påbud, hvilket svarer til, at der i gennemsnit blev givet 0,35 påbud, når Arbejdstilsynet var på
besøg.
Arbejdstilsynet har givet 3 strakspåbud på psykiatriområdet og 8 strakspåbud på socialområdet.
De 10 af strakspåbuddene er givet i perioden januar til juni 2017 og det 11. er givet i efteråret.
Psykiatri og Socials opgørelse viser, at der er givet 3 strakspåbud på at forebygge vold på
socialområdet og 3 strakspåbud på at forebygge vold på psykiatriområdet, herunder opfølgning på
en alvorlig ulykke i 2017. Der er givet 3 strakspåbud om mobilisering og forflytning af borgere på
socialområdet. Endelig er der givet 2 strakspåbud på løft af henholdsvis bildæk og saltsække.
Arbejdstilsynet har givet socialområdet 11 grønne smileys, mens psykiatriområdet har fået 3
grønne smileys.
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø skriver, at hvis man sammenligner antallet af reaktioner i forhold
til antallet af besøg med tidligere år, ligger de på et lidt mindre niveau. Der har været gennemført
mange udvidede risikobaserede tilsyn i 2017, og det har givet meget fokus på psykisk og
ergonomisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets reaktioner er især inden for de arbejdsmiljøproblemer,
der er omfattet af de fokusområder, RMU har vedtaget i forbindelse med Arbejdsmiljødrøftelsen.
Arbejdsmiljøorganisationen er således bekendt med problemstillingerne, og der arbejdes målrettet
med at forebygge disse. Der er mange steder igangsat forebyggelsestiltag med øget
ledelsesfokus, der styrker koblingen mellem kerneopgave, kvalitet og arbejdsmiljø.
Ved særligt kritiske sager samt sager af særlig karakter informeres koncerndirektion, regionsråd
og RMU.

Opgørelsen viser, at der i 2017 i alt er givet 47 påbud i Region Midtjylland, heraf 23 strakspåbud
og 5 påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgivning, på baggrund af 69 besøg fra Arbejdstilsynet.
Der er endvidere givet 32 vejledninger, 14 grønne smileys, 7 afgørelser uden påbud samt 1
politianmeldelse med bødekrav. Regionsrådet er tidligere orienteret om politianmeldelsen med
bødekrav, der relaterer til 1 strakspåbud fra 2017 - til afdeling P3, Aarhus Universitetshospital,
Risskov (vold og traumatiske hændelser).
17 af de 47 påbud omhandler psykisk arbejdsmiljø. Heraf omhandler 10 vold/traumatiske
hændelser (hvoraf 6 er strakspåbud).
15 af de 47 påbud omhandler muskel-skeletbesvær. Heraf omhandler 9 forflytning (hvoraf 7 er
strakspåbud samt 1 påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgivning).

