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Nødvendige APV udgifter år 2012
Sygehus Sønderjylland er arbejdsmiljøcertificeret af Det Norske Veritas. Dette stiller krav til
en systematisk og proaktiv arbejdsmiljøindsats, der ligger ud over lovgivningens krav.
På Sygehus Sønderjylland kortlægges lokale arbejdsmiljøforhold ved Arbejdspladsvurdering
(APV). Hvis der konstateres forhold, der indebærer risiko for medarbejdernes sikkerhed og
sundhed, prioriteres og finansieres disse af afdelingerne. Komplekse problemstillinger og
problemer, hvor der foreligger løsningsforslag udover kr. 50.000,- behandles på LMU-møder,
hvor der drøftes løsnings-muligheder. Afdelingsledelsen træffer beslutning om, hvorvidt
APV’en skal sendes videre til behandling i Arbejdsmiljøudvalget (åben APV).
To gange årligt behandler og prioriterer Arbejdsmiljøudvalget på SHS forud for
direktionsindstilling åbne APV’er fra LMU’erne. Prioriteringen baseres på:
•
•
•

en risikovurdering (sandsynlighed for hændelse x konsekvens for personale)
en vurdering af om problemet er i strid med legale bestemmelser (Arbejdsmiljøloven)
samt
hvorvidt der foreligger konkret, hensigtsmæssigt og realistisk løsningsforslag.

Sagsbehandling, herunder prioritering, er sket på møde i Arbejdsmiljøudvalget den 31. august
2011.
Direktionen i SHS har 03. oktober 2011 vurderet de 4 nedenstående arbejdsmiljøforhold som
værende i strid med legale bestemmelser og indebærende væsentlig risiko for sikkerhed og
sundhed.
1: APV vedr. ulykkesrisiko ved brug af kapellift i kapellet i Haderslev og APV vedr.
ergonomiske belastninger og ulykkesrisiko grundet nedslidt katafalk i Haderslev
Kapelliften anvendes, når mors skal i kølerum. Det drejer sig om en mobil bakkelift. Den er
uden angivelse af maksimal vægtbelastning og er ikke CE-mærket, begge dele klart i strid
med legale bestemmelser. Driftsmæssigt er den usikker, idet den ofte løber tør for strøm.
Katafalker bruges til stille/transportere kisten på ved udlevering af mors til bedemænd.
Udover at katafalkerne ikke er højdejusterbare og mangler håndtag, er de nedslidte, de kører
skævt og kan ikke bremses. Det sidste medfører store belastninger og ulykkesrisiko ved
håndtering af afdøde under ilægning i kiste.
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Begge problemstillinger er bemærket af DNV ved arbejdsmiljøaudit i januar 2011, DNV vil
følge op ved periodisk audit i november 2011. Hvis problemet ikke er løst vil dette
afstedkomme væsentlig afvigelse ved audit. Indkøb af ny kapellift og ny katafalk iht. tilbud
indhentet af Teknisk Service vil koste 100.000 kr. Både kapellift og katafalk kan medtages og
genbruges i Aabenraa.

2. APV vedr. ergonomiske belastninger, udsættelse for sundhedsskadelige kemikalier og
aerosoler på grund af uhensigtsmæssig indretning, uhensigtsmæssigt inventar og
manglende udsugning i rum M284 COP i Sønderborg.
M284 er et skyllerum/scopvaskerum, som bruges af flere personalegrupper til såvel sterile
som urene funktioner: Rengøring/afspritning af scoper, bækkenkoger, opsamling af tøjsække,
opbevaring af rengøringsvogne, scopmaskine til ilægning af urene scoper og udtage dem
sterilt. Udover Arbejdsmiljølovens bestemmelser er den måde, arbejdsfunktionerne udføres på
i strid med såvel hygiejnereglerne og indebærer reel risiko for forurening af sterile remedier.
I henhold til tilbud indhentet af Teknisk Service vil ombygning af rum M284 koste 350.000
kr.. Heri er indehold integrering med tilstødende rum, så det bliver adskilt i hhv. et rent og et
urent rum samt etablering af udsugning og tørreskab.

3. APV vedr. ergonomiske belastninger og udsættelse for sundhedsskadelige kemikalier og
dampe på Patologisk Institut i Sønderborg på grund af uhensigtsmæssig indretning og
mangelfuld procesventilation i cytologisk laboratorium, histologisk hovedlaboratorium
samt modtagelse/udskæring.
Problemstillingerne optræder ifm. farvning, sortering og aflevering af præparater, hvor der
arbejdes med bl.a. methanol, xylen og ethanol. Der arbejdes endvidere ved borde uden
højdejustering. Det har været nødvendigt at afhjælpe sundhedsrisici ved ændret
arbejdstilrettelæggelse, hvilket har nedsat produktiviteten.
Udover at afhjælpe risici for sikkerhed og sundhed påregnes større udskæringskapacitet.
Køb af 4 stinkskabe med inventar vil iht. tilbud fra Zystm A/S koste 380.000 kr.

4. APV vedr. risiko for ergonomiske belastningsskader på kort og længere sigt på grund af
tunge og slidte kølerumsdøre i køkkenet i Sønderborg.
Det drejer sig om 6 døre ind til hver sit kølerum i forbindelse med køkkenet i Sønderborg.
Dørene er tunge og hængsler samt lukkemekanismer er slidte, hvilket medfører risiko for
skader på bevægeapparatet. Flere medarbejderne i køkkenet kan ikke længere åbne dørene.
Iflg. teknisk afdeling kan dørene ikke længere repareres.
Udskiftning af døre til lettere materiale vil iht. tilbud indhentet af Teknisk Service koste
90.000 kr.
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