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Arbejdsmiljø

Der var en gang, hvor terapeuternes indsats for arbejdsmiljøet 
i ældreplejen i Silkeborg Nord mindede mere om brandsluk-
ning end forebyggelse. Hvor terapeuterne først blev tilkaldt, 
når sundhedshjælpere og -assistenter bare ikke kunne holde 
en arbejdssituation ud længere.

Men de tider er ovre nu. For godt tre år siden besluttede 
terapeuterne nemlig at sætte ind over for arbejdsmiljøproble-
mer. Det var for eksempel forflytninger, ensidigt, gentaget ar-
bejde i rengøringen og psykisk og fysisk arbejdsmiljø i plejen, 
på en mere systematisk måde.

Det var ikke nok bare at holde et tre-timers kursus i ergo-
nomi for nyansatte. Så med inspiration fra et projekt i Silke-
borg Kommune og et projekt i Herning, strikkede Område 
Nord en løsning sammen, som på en gang gør arbejdsmiljø-
problemerne synlige og sikrer, at medarbejdere og terapeuter 

handler, før problemerne vokser sig store og uoverskuelige.

SYNLIGT ARBEJDSMILJØ

I Herning Kommune har ældreplejen udviklet et system, hvor 
hver arbejdsopgave hos en bruger bliver defineret som rød, 
gul eller grøn i forhold til arbejdsmiljøbelastningen.
•  Rød betyder, at her er en opgave, hvor personalet skal 

passe på. Opgaven må kun foretages af fast uddannet per-
sonale med stort kendskab til brugeren og indgående kend-
skab til principperne for arbejds- og forflytningsteknik.

•  Gul betyder, at opgaven kun må foretages af uddannet 
personale med kendskab til principperne for arbejds- og 
forflytningsteknik.

•  Grøn betyder, at opgaven kan foretages af alle efter en kort 
instruktion.

Rød - gul - grønt lys
– for arbejdsmiljøet

Terapeuter og plejepersonale identificerer arbejdsmiljøproblemer 
i Silkeborgs ældrepleje – og gør noget ved det

Af Mette Breinholdt, journalist

Foto Jørgen Ploug

De gør en indsats for arbejdsmiljøet. Fra venstre social - og sundhedsassistent 

Tove Meldgaard, ergoterapeut Tove Brodersen og leder Lisbeth Bøgeholdt.
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Arbejdsmiljø

Terapeuterne i Område Nord besluttede sig for at tage ideen 
om Rød, Gul, Grøn markering af arbejdsopgaverne til sig, fordi 
den i høj grad gør opgavernes belastning synlig. Samtidig in-
debærer ideen, at det bliver tydeligt, at alle ikke kan løse alle 
arbejdsopgaver, at nogle opgaver kræver specialkompetencer.

Desuden er det en målsætning, at opgaverne så vidt muligt 
skal gøres gule eller grønne ved brug af hjælpemidler eller in-
struktion i passende arbejdsstillinger og – metoder.

Klassifikationen af arbejdsopgaverne kan også svinge i takt 
med, at helbredet eller omstændighederne hos brugeren æn-
drer sig.

HANDLEKRAFT

Men en ting er at identificere arbejdsmiljøproblemerne. Noget 
andet er at gøre noget ved dem.

Silkeborg Kommune har et projekt, der hedder Stop-Løft. 
En del af projektet går ud på at uddanne sundhedshjælpere 
og – assistenter som instruktører.

- Den idé har vi taget til os. Men vi har udvidet den fra kun 
at handle om forflytnings-opgaver til at handle om alle de ar-
bejdsopgaver, der ligger i ældreplejen, fortæller aktivitetsleder 
i Område Nord, ergoterapeut Lisbeth Bøgeholdt.

I Område Nord er det blevet til uddannelsen af AMI’er – ar-
bejdsmiljøinstruktører. I alt 21 social- og sundhedshjælpere og 
– assistenter har fået kurset, så de nu fungerer som terapeu-
ternes forlængede arm i grupperne.

Udover at have udbygget viden om gode arbejdsstillinger, 
hjælpemidler og anden forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, 
er AMI-erne uddannet i at klassificere arbejdsopgaverne som 
røde, gule eller grønne.

UDVIDET APV

Ved indsatsen for at identificere og klassificere arbejdsmiljø-
belastningerne, har Område Nord taget udgangspunkt i ar-
bejdspladsvurderingerne, APV, som i forvejen bliver lavet for 
hver bruger.

Men de oprindelige skemaer var langt fra detaljerede nok. 
Derfor har Område Nord udvidet skemaet.

Hvor de før kun kunne krydse af i ”ja” eller ”nej” til, hvorvidt 
et arbejdsområde var belastende, skal de nu markere områ-
det som rødt, gult eller grønt.

Yderligere har de udvidet skemaet, så det er blevet mere 
detaljeret. Hvor eksempelvis spørgsmålet om arbejdsstedets 
indretning før hed: ”Er pladsforholdene på badeværelset OK?”, 
har arbejdsgruppen bag projektet nu tilføjet tre yderligere 
spørgsmål – om der er plads omkring toilettet, om der er plads 
ved håndvasken og om der er plads til at hjælpe i badesituatio-
nen. Hvert spørgsmål skal svares med rød, gul eller grøn.

- Hvis man før krydsede ja, ud fra spørgsmålet, så var det 
hele arbejdsopgaven, der blev betragtet som belastet, også 
selvom det måske kun var nogle af opgaverne, der var svæ-
re. På den måde er billedet blevet mere nuanceret i dag, siger 
Lisbeth Bøgeholdt.

De forskellige arbejdsgrupper i Område Nord reviderer 
APV-skemaerne mindst én gang om året, samt hvis der sker 
ændringer.

Kombinationen af at identificere problemer i arbejdsmiljøet 
og uddannelsen af AMI-er, der har fokus på, hvad der kan 
gøres ved problemerne, har vist sig at være en succes. Det 

vurderer i hvert fald Lisbeth Bøgeholdt og hendes medarbej-
dere.

Det er deres klare indtryk, at terapeuterne ikke længere 
bliver brugt til brandslukning, men at de nu bliver bedt om at 
hjælpe med løsninger på et langt tidligere tidspunkt.

- Det betyder blandt andet, at vi kan udnytte brugerens 
ressourcer bedre. Hvor vi tidligere måske som første løsning 
satte en lift ind med helsejl, kan vi prøve os lidt frem, og ek-
sempelvis udnytte brugerens ståfunktion med en stå-lift. Eller 
vi finder ud af, at vi kan bruge sengens hovedgærde til at få 
brugeren op, siger Lisbeth Bøgeholdt.

En af årsagerne til, at arbejdsmiljøproblemer nu bliver taget 
i opløbet, er, at arbejdsmiljøet er blevet indarbejdet i hverda-
gens rutiner.

- Nede ved os er AMI et punkt på hvert gruppemøde. Vi 
holder hinanden fast på at vurdere arbejdsmiljøet, fortæller 
AMI, social- og sundhedsassistent Tove Meldgaard.

Ergoterapeut Tove Brodersen fortæller, at før manglede de 
ansatte dialogen omkring arbejdsmiljøet. Var der et problem, 
eksempelvis med en bruger, der var blevet dårligere, moslede 
den enkelte medarbejder bare på, indtil situationen brød sam-
men.

- Vi havde heller ikke terapeuterne så tæt på, som vi har 
nu, siger Tove Meldgaard og henviser til de jævnlige møder, 
der bliver holdt mellem AMI’erne og terapeutgruppen.

POLITIROLLEN ER VÆK

Lisbeth Bøgeholdt har noteret sig, at hun nu bliver mødt af 
flere relevante spørgsmål om arbejdsmiljø, når hun kommer 
rundt på afdelingerne og i grupperne.

- Tidligere når jeg kom forbi, kunne jeg se at sengene blev 
”sat op” så snart jeg nærmede mig – for uh, nu kommer ”ar-
bejdsmiljøpolitiet”. Men nu sætter de sengene i den rigtige 
arbejdsposition for deres egen skyld, siger hun.

Trods de positive resultater er projektet dog langt fra afslut-
tet, men er hele tiden under udvikling. Således fandt terapeu-
terne på deres seneste Rød, gul, grøn -møde frem til at bruge 
arbejdsskadeanmeldelserne som udgangspunkt for kom-
mende fokusområder.

- For nylig har vi haft tre skader i forbindelse med senge-
vask. Det betyder nu, at vi sætter ekstra fokus på det om-
råde, siger Lisbeth Bøgeholdt.                                         ●

PROJEKTET
• Projektet tog sine første spæde skridt i 2001.
•  I november måned 2003 blev de første AMI’er  

uddannet på et fem-dages kursus.
• I alt er der uddannet 21 AMI’er.
•  Projektet er støttet med 29.000 kroner fra Silkeborg 

Kommune. Pengene er udelukkende gået til uddannelse 
af AMI’erne.

•  Alle andre opgaver i projektet end uddannelse af 
AMI’erne er klaret inden for den almindelige normering 
og arbejdstid.

•  Resten af Silkeborg Kommunes fem ældreområder,  
skal nu til at overtage Område Nords måde at udarbejde 
APV-skemaer på.


