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Den 21. september kom det frem i pressen, at arbejdstilsynet på medarbejdernes initiativ har været 
på en afdeling på OUH i Odense, hvor det har påvist et dårligt arbejdsmiljø for medarbejderne. 
  
I 2016 blev arbejdsmiljøet på en anden afdeling på OUH så dårlig, at medarbejderne gik til 
pressen. Som regionsrådsmedlem mødte jeg på afdelingen nogle menige medarbejdere. 
De sagde dengang til mig: at de gennemsnitlig hver anden uge ikke kunne nå, det de skulle, 
at de var bange for gå til deres mellemledere med problemer, at problemerne ikke kom fra 
mellemlederne til direktionen. 
  
Min erfaring er, at det menige regionsrådsmedlem ikke får noget at vide om dårligt arbejdsmiljø 
nogen steder, med mindre medarbejderne går til pressen eller arbejdstilsynet. 
  
MTU undersøgelserne opfanger ikke altid problemerne, man holder sig sandsynligvis tilbage med 
at bringe problemer ind i billedet. 
  
Det grundlæggende problem her er, at de siddende regeringer og Folketinget ikke fuldt ud har villet 
finansiere regionerne, så de med de rette normeringer kunne undgå, at der med jævne mellemrum 
opstår et dårligt arbejdsmiljø, og at regionerne her ikke i tilstrækkeligt omfang har givet 
regeringerne og Folketinget modspil. 
 
På den baggrund stiller jeg følgende spørgsmål, der bedes besvaret på regionsrådsmødet den 25. 
januar 2021, til regionsrådet: 
  
"Hvornår vil regionsrådet kræve finansiering af et godt arbejdsmiljø på sygehusene af regeringen 
og Folketinget?" 
 
Svar 
Mange tak for dit spørgsmål. 
 
I de årlige økonomiforhandlinger arbejder regionerne hvert år på at skaffe de bedst mulige rammer 
for sundhedsvæsnet. Dette gælder også forebyggelse og håndtering af arbejdsmiljøudfordringer. 
At skaffe de bedst mulige rammer for sundhedsvæsnet vil vi naturligvis forsætte med de 
kommende år. 
  
Samtidigt arbejder vi i Region Syddanmark løbende med at være en god arbejdsplads. Derfor 
arbejdes der bredt med at forebygge uhensigtsmæssigheder i arbejdsmiljøet på regionens mange 
arbejdspladser.  
 
Ud over de mange lokale arbejdsmiljøindsatser har regionsrådet bl.a. i 2020 prioriteret at afsætte 
midler til forebyggelse af vold og trusler om vold. 
 

 


