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Baggrund
I 2013 blev første udgave af Model for sikkerhed for henholdsvis behandlingspsykiatrien og det regionalt drevne socialområde udarbejdet. Første generation af modellerne
havde i særlig grad en opmærksomhed på at få etableret systematik og procedurer i
sikkerhedsarbejdet.
Som led i et fortsat fokus blev sikkerhedsmodellerne revideret i efteråret 2016 under
overskriften "Fælles viden – fælles ansvar – sikkerhed for alle". Selve revideringen blev
foretaget med baggrund i indkomne input og bemærkninger fra en besøgsrunde i
socialområdet og i behandlingspsykiatrien, som PSL gennemførte i 2015. Version 2.0 af
sikkerhedsmodellerne rettede særlig opmærksomhed på vigtigheden af, at der lokalt i
specialområderne og i afdelingerne i behandlingspsykiatrien arbejdes ud fra en
forebyggende tilgang, hvor lokale sikkerhedsplaner på LMU-niveau understøttede de
forskellige processer i sikkerhedsarbejdet. Rammemodellerne beskrev således arbejdet
med faglighed, tryghed og sikkerhed, og det var tydeliggjort, at der var en række
minimumskrav, som ledelsen kontinuerligt skal sikre, afdelingen/specialområdet
opfylder.
Med henblik på at opfølgning på sikkerhedsarbejdet valgte PSL, med opstart i efteråret
2016, at besøge samtlige specialområder og afdelingerne i psykiatrien. Besøgene tog
afsæt i temaet 'Implementering i dybden', og der var både dialog med et hold af medarbejdere og en dialog med afdelingsledelse, udvalgte afsnitsledere, repræsentanter
fra LMU og Arbejdsmiljøorganisationen.
Fra PSL er der ønske om at 2.0 modellerne revideres, således de afspejler den virkelighed, som det sikkerhedsmæssige arbejde står over for i dag. Arbejdet med ajourføring og forankring lokalt af Model for sikkerhed 3.0 igangsættes i efteråret 2019, hvor
de lokale sikkerhedspaner på LMU-niveau endelig justeres i løbet af 2020. Nedenfor
beskrives en overordnet tids- og procesplan for revidering af sikkerhedsmodellerne.

Tidsplan og proces for revidering af Modeller for
sikkerhed
Arbejdet med en revidering og efterfølgende implementering og forankring lokalt i specialområderne og behandlingspsykiatrien er tre-delt og vil forløbe i forskellige tempi:
Fase 1: Ajourføring af sikkerhedsmodellerne
Fase 2: Høringsperiode
Fase 3: Implementering og forankring lokalt, herunder tilpasning af de lokale sikkerhedsplaner på LMU-niveau
PSL og HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed er de besluttende organer,
mens HMU samt AL- og OC-kredsen primært orienteres. De lokale arbejdsmiljøkoordinatorer vil agere følgegruppe og inddrages efter behov.
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Fase 1: Ajourføring af sikkerhedsmodellerne (november 2019 – maj 2020)
HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed besluttede i september 2019 at de
opmærksomhedsområder og temaer, der er fremkommet i forbindelse med de seneste
års ledelsestilsyn/besøg af PSL, skal indarbejdes i Modeller for sikkerhed 3.0. Dette
inkluderer blandt andet:


En tydelighed på, at enhederne løbende proaktivt skal forholde sig til forandringer,
som giver anledning til ændrede arbejdsgange og procedurer



Hvordan arbejdet med sikkerhed integreres i det daglige faglige arbejde



Arbejdet med de mest alvorlige arbejdsulykker og VTC'er – herunder opfølgning og
videndeling



Sikkerhedsvurderingerne og hvorledes disse anvendes i det forebyggende arbejde



Magtanvendelser, og håndtering af disse



Håndtering af overlap i forbindelse med vagtskifte



De fysiske rammer (alarmer, låse mv.)



Udvikling af nye deeskaleringskurser



Lovgivning/vejledninger fra Arbejdstilsynet

De lokale arbejdsmiljøkoordinatorer har udtrykt ønske om, at sikkerhedsmodellerne
bliver et reelt e-Dok dokument.
I fase 1 er følgende planlagt:


Administrationen ajourfører modellerne for sikkerhed og inddrager løbende PSL
i arbejdet



LMU-arbejdsmiljøkoordinatorerne bidrager med forslag til justeringer på møde i
marts 2020



HMU får en kort status på arbejdet medio maj, herunder næste skridt i processen



HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og sikkerhed forelægges de reviderede
modeller for sikkerhed (version 3.0) samt bidrager med konkrete ændringsforslag (ultimo maj). Disse indarbejder Administrationen.

Fase 2: Høringsperiode (maj – september 2020)
Med henblik på at bibeholde et fokus på sikkerhedsarbejdet lokalt samt skabe yderligere opmærksomhed om arbejdet med sikkerhed, og derved bidrage til en lokal sikkerhedskultur, gennemføres der en høringsproces i specialområder og i behandlingspsykiatrien i perioden juni til medio september 2020. Her får de lokale arbejdsmiljøorganisationer og LMU’er mulighed for at kommentere på de reviderede modeller.
Formålet med en høringsproces er således, at:
 Specialområderne og afdelingerne i psykiatrien orienteres om de reviderede modeller for sikkerhed, og får mulighed for at drøfte indholdet heraf – som led i arbejdet
med justering af de lokale sikkerhedsplaner på LMU-niveau
 At kunne bidrage med konkrete ændringsforslag, der målretter sikkerhedsmodellerne 3.0
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 Der lokalt skabes ejerskab til sikkerhedsmodellerne.
Følgende aktiviteter er planlagt til at finde sted i fase 2, høringsperioden:
 Høring i de lokale arbejdsmiljøgrupper og LMU’er i specialområderne og behandlingspsykiatrien af Model for sikkerhed 3.0 (juni – medio september 2020).


HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og sikkerhed mødes ultimo september 2020
med henblik på en drøftelse af, hvorvidt de indkomne høringssvar giver anledning til yderligere ændringsforslag i de reviderede modeller for sikkerhed (version 3.0).

Fase 3: Implementering og forankring lokalt (efteråret 2020)
Selve implementeringsfasen af sikkerhedsmodellerne og endelig tilpasning af de lokale
sikkerhedsplaner på LMU-niveau foregår i efteråret 2020, og vil have fokus på at skabe
synlighed omkring sikkerhedsarbejdet, og om hvordan sikkerhed og faglighed skal gå
hånd i hånd.
Det er tidligere besluttet i HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed, at der
ikke udarbejdes en omfattende implementeringsstrategi og en række opmærksomhedsskabende tiltag med henblik på at understøtte implementeringen.
I implementeringsfasen, fase 3, er følgende planlagt:


Sikkerhedsmodellerne version 3.0 tænkes ind i en e-Dok sammenhæng



Den nuværende intranetsiden på PS intra vil løbende blive opdateret, eksempelvis med de overordnede retningslinjer, vejledninger mv., ligesom der vil være historier og nyheder inden for sikkerhedsområdet i Psykiatri og Social. Intranet-siden vil have funktion som et vidensbibliotek



PSL vil bibeholde et forstærket fokus på sikkerhedsarbejdet, blandt andet ved at
tage på ledelsestilsyn
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Lokale ledelsestilsyn på tværs af eget specialområde/psykiatrisk afdeling
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