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De 35 medarbejdere i Københavns Kommunes BST har nu 
i fem-seks måneder befundet sig i politisk stormvejr og stor 
usikkerhed om, hvorvidt deres arbejdsplads lukker og slukker 
til sommer. 

Ud over at de 12 ergo- og fysioterapeuter og deres kolleger 
er usikre på deres egen fremtid, er de også bekymrede over, 
hvordan det skal gå med arbejdsmiljøet for cirka 25.000 an-
satte i Københavns Kommune, som de rådgiver. Det handler 
blandt andet om cirka 4000 hjemmehjælpere og 1000 syge-
plejersker. 

- Tre af os er holdt op. Og vi er faktisk ret glade for, at det 
ikke er flere, når man tænker på, hvor usikker situationen er, 
siger ergoterapeut og tillidsmand for de ansatte, Anne-Marie 
Maarbjerg.

Usikkerheden kommer af, at offentlige arbejdspladser på 
social- og sundhedsområdet fra den 1. juli i år som følge af 
en regeringens arbejdsmiljø-reform ikke længere har pligt til at 
være tilsluttet en BST. Det vil sige, at blandt andet alle pleje-
hjem, døgninstitutioner og kommunale hjemmeplejeafdelinger 
ikke længere har pligt til at være tilsluttet og betale til en BST, 
som i dag.

Hvis en arbejdsplads – kommune eller et sygehus – allige-
vel vælger at blive ved med at være tilsluttet en BST for at få 
rådgivning om arbejdsmiljø, får de ikke som i dag tilskud af 
staten, men skal betale det hele selv. 

Mange BST’er ser derfor en barsk fremtid i møde, hvor de 
må skære ned eller i værste fald lukke helt.

DET STORE CHOK

Disse dystre udgaver af fremtiden har Københavns BST også 
set i øjnene. 

Det begyndte med, at arbejdsmiljøets fremtid i Københavns 
Kommune blev sendt til høring i de forskellige forvaltninger i 
kommunen i november-december 2004. 

Det var et stort chok for de BST-ansatte at opdage, at em-
bedsmændene havde indstillet til politikerne, at kommunen 
uden videre skulle droppe BST og i stedet lade kommunens 
syv forvaltninger hver især selv tage ansvaret for arbejdsmil-
jøet.

- Vi blev meget overraskede. Da indstillingen kom, havde 
spørgsmålet hverken været i samarbejds- eller sikkerhedsud-
valget i de største forvaltninger. Ingen her havde hørt noget 
om det. Det virkede meget kupagtig - en hamrende udemo-
kratisk proces, siger Anne-Marie Maarbjerg.

Argumentet fra embedsmændene var økonomi. Det koster i 
dag 14 millioner kroner om året for Københavns Kommune at 
være tilsluttet BST, men staten betaler halvdelen af regningen. 
Når pligten til at være tilsluttet hører op, er det imidlertid slut 
med det statslige tilskud. Dermed vil en fortsat tilslutning kos-
te kommunen syv millioner kroner ekstra om året.

Til det argument siger Anne-Marie Maarbjerg:
- Københavns Kommune bruger flere hundrede millioner 

kroner om året på sygefravær. Set i det perspektiv er syv mil-
lioner kroner ekstra om året jo ingenting!

Redningsaktion             
for arbejdsmiljøet 

I en tid hvor nye regler tvinger mange bedriftssundhedstjenester, BST, til at lukke, 
overlever en af landets største offentlige af slagsen måske
Af Mette Løvgren, journalist
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SPARER PÅ RÅDGIVNING

LO’s Ugebrev A4 foretog i december 2004 en rundspørge blandt en række amter og kommuner for at kortlægge, hvordan der 
budgetteres med arbejdsmiljørådgivning, når social- og sundhedsområdernes BST-pligt afvikles i 2005.
Rundspørgen viste, at de ti største kommuner i 2004 betalte cirka 31 millioner kroner for arbejdsmiljørådgivning fra BST, men i 
løbet af de kommende år forventer de stort set at halvere udgifterne.

Ugebrevet skrev:
”Resultatet viser en meget kortsynet prioritering - ikke mindst i betragtning af at netop amter og kommuner står overfor store 
administrative og personalemæssige forandringer i forbindelse med kommunalreformen - ændringer som uden tvivl vil rejse store 
arbejdsmiljøudfordringer, som det vil fordre masser professionel rådgivning at få håndteret på en ordentlig måde”.
Fra 2006 og fremover sænker staten sit bloktilskud til kommunale og amtslige virksomheder med 55,4 millioner kroner om året 
som følge af, at brancherne ”plejehjem og beskyttede boliger” samt ”hjemmehjælp” ikke længere er omfattet af BST-pligt.
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HANDLEDE OM MAGT

Efter hendes vurdering handlede indstillingen om at droppe 
BST også om magt. 

- Forvaltningscheferne ønskede decentralisering, fordi de 
vil bestemme selv. Men selv om decentralisering er godt på 
mange områder, er det ikke godt for alt – i hvert fald ikke 
arbejdsmiljøet. En af vores store styrker her er netop, at vi 
har så mange erfaringer på tværs af forvaltningerne. Vi kan 
udnytte videndeling i stor stil. Inden for eksempelvis kontor-
ergonomi giver vi de samme anbefalinger i de forskellige for-
valtninger, siger Anne-Marie Maarbjerg.

Hun pointerer, at kommunen tilbage i 1998 netop valgte at 
slå sine tre BST’er sammen til en for at udnytte stordriftsfor-
dele, tværfaglighed og videndeling.

Dengang havde kommunen en BST for det tekniske om-
råde, en for plejehjemmene og en for hjemmehjælpsområdet. 
De tre enheder blev slået sammen til den nuværende cen-
trale, og det har der ifølge Anne-Marie Maarbjerg siden været 
stor tilfredshed med hos de ansatte.

- Så forvaltningscheferne har faktisk foreslået at vende 
tilbage til en model, som man for få år siden mente ikke var 
god nok, konstaterer hun.

OPFINDER DEN DYBE TALLERKEN HVER GANG

Selv underviser hun blandt andet ressource-personer på 
social- og sundhedsområdet i forflytning. Nu har ansatte på 
Familie- og Arbejdsmarkedsområdet givet udtryk for, at de 
kunne tænke sig lignende kurser.

- Fordi vi dækker alle forvaltninger, har vi et koncept, der 
nærmest uden videre kan overføres. Hvis den enkelte forvalt-
ning selv havde ansvaret, skulle den dybe tallerken jo opfin-
des hver gang, siger hun.

Anne-Marie Maarbjerg peger også på sygefravær som et 
område, hvor BST har en meget stor viden. Og området er 
mere aktuelt end nogen sinde.

Den nye arbejdsmiljølov betyder, at de såkaldte Arbejds-
pladsvurderinger (APV), som alle virksomheder skal udar-
bejde, som noget nyt skal til at omfatte dokumentation af 
sygefravær.

Her er virkelig noget at dokumentere i Københavns Kom-
mune. Social- og sundhedsområdet har et sygefravær på 
8-10 procent. Kommunen har en målsætning om, at det skal 
ned med fem procent.

- Udfordringen bliver at tænke i nærvær i stedet for fravær. 
Det vil sige se på, hvad man kan gøre, for at arbejdspladsen 
bliver et godt sted at være, siger Anne-Marie Maarbjerg.

Som hun ser det, er dokumentation kommet for at blive, så 
det handler om at finde ud af at vende det fra en sur pligt til 
at se en ressource i det.

- Udfordringen er at prøve at vende det fra at være tidsrø-
vende og belastende til at se det som et godt redskab, som 
man kan synliggøre arbejdet med, siger hun.

PÅ BARRIKADERNE

Alle argumenterne om hvad BST kan, som en forvaltning ikke 
kan alene, har været luftet grundigt af de faglige organisatio-
ner for både de mange ansatte i kommunen og de ansatte 
på BST. 

Således har både Ergoterapeutforeningen, FOA og Dansk 
Sygeplejeråd haft foretræde for de politiske udvalg og givet 
deres mening til kende om, hvilke forringelser det vil betyde 
for arbejdsmiljøet at droppe BST. Blandt andet har organisa-
tionerne peget på, at en del af kommunens værdigrundlag er 
attraktive arbejdspladser. 

Noget skete. For embedsmændenes indstilling til at opsige 
BST blev omstødt af et stort flertal af politikerne i flere af de 
politiske udvalg i december. Dansk Folkeparti stemte som de 
eneste for at opsige BST – derudover undlod V og K i et par 
enkelte tilfælde at stemme. 

Derfor skred høringsfristen, og sagen blev slet ikke behand-
let i Borgerrepræsentationen den 9. december, som der el-
lers var lagt op til ifølge tidsplanen. Spørgsmålet er nu udsat, 
og der er endnu ikke meldt en dato ud for, hvornår det skal 
behandles næste gang. Så i princippet ved medarbejderne 
stadig ikke, om de er købt eller solgt.                                ●             

Alt peger på, at der er politisk vilje til 

at bevare en central arbejdsmiljøråd-

givning i kommunen. Men vi har ikke 

fået det endelige stempel. Pengene 

skal jo også først findes. Så i princip-

pet går vi stadig rundt og ved ikke 

om vi er købt eller solgt, siger Anne-

Marie Maarbjerg, ergoterapeut.
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Med regeringens arbejdsmiljøreform er det blevet nye alvorlige 
tider for landets bedriftssundhedstjenester (BST), hvor mange 
ergo- og fysioterapeuter er ansat. 

Mange af landets 58 BST’er er begyndt at indstille sig på 
enten at skære ned eller endda lukke helt. Andre igen ruster 
sig til mere aktivt at sælge sig selv på et mere hårdt marked.

De hårde tider skyldes, at de mange virksomheder, der i 
dag har pligt til at være tilsluttet en BST, snart bliver fritaget 
for pligten.

Det sker branchevis i klumper: Social- og sundhedsområ-
det bliver den første branche, og det betyder, at plejehjem, 
døgninstitutioner og hjemmepleje bliver fritaget fra den 1. juli i 
år. Senere følger blandt andet industri, bygge- og anlæg, gra-
fisk industri og dele af hotel- og restaurationsbranchen. 

De enkelte virksomheder kan vælge at fortsætte med at 
være tilsluttet BST, men så bliver det for egen regning modsat 
i dag, hvor staten yder tilskud.

- BST’erne har pludselig fået en ny rolle. Før var de sikret 
en bestemt årlig indtægt. Nu skal de ud og tjene penge for 
at have råd til deres ansatte. Der bliver en øget konkurrence 
både BST-centrene i mellem, men også fra andre private 
miljørådgivere, som virksomhederne jo nu kan vælge frit imel-
lem, siger Bettina Gerbola, formand for LFG Ergonomi under 
Ergoterapeutforeningen.

TÆNK SOM SELVSTÆNDIGE

Hun mener, at de BST-ansatte terapeuter skal til synligt og 

aktivt at sælge den vare, der hedder ergonomisk rådgivning.
- Hvis terapeuterne skal være med til at sørge for, at BST 

overlever, skal de til at tænke som selvstændige, når de er 
ude på en opgave hos en kunde: De skal sørge for at få en 
ny opgave med hjem, de skal sørge for at fastholde kunderne 
- de skal skabe helt anderledes kunderelationer, end de er 
vant til. De skal faktisk til at smage freelancernes mere barske 
levevej, siger Bettina Gerbola, der arbejder som selvstændig 
på ottende år.

Efter hendes mening handler det både om at sikre BST’er-
ne som helhed, men også om at sikre, at netop ergonomien 
forbliver i den enkelte BST, hvor terapeuter arbejder sammen 
med mange andre fagfolk, for eksempel ingeniører, miljøtekni-
kere, psykologer, læger, sygeplejersker og sociologer. 

For at klæde de BST-ansatte på til den nye rolle, holder 
LFG-Ergonomi og Ergonomigruppen (et fagforum under Dan-
ske Fysioterapeuter) et seminar den 3. og 4. maj med over-
skriften ”Bliv bedre til at sælge varen ergonomi”.

Her får deltagerne blandt andet en udarbejdet salgsprofil, 
som vil give overblik over, hvilke kompetencer, man har som 
sælger, og hvor der er udviklingspotentiale. 

- At være god til at sælge hænger jo også sammen med 
ens personlighed. Nogle terapeuter vil måske finde ud af, at 
de er på rette hylde, andre at de har brug for videreudvikling, 
og nogle har måske brug for at søge nye veje, siger Bettina 
Gerbola. 
Læs mere side 36 eller på www.ergonomi.dk                     ●

Jeg har et godt tilbud 
                   til dig 

BST-ansatte terapeuter skal lære at være synlige 
og aktivt sælge den vare, der hedder ergonomi
Af Mette Løvgren, journalist
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