Viborg har succes med at investere i forflytninger: ”Det har givet
en tryghed i arbejdsmiljøet”
Neurologisk Afsnit på Regionshospitalet i Viborg har med en massiv indsats og et
stort fokus på forflytninger af patienter skabt et bedre arbejdsmiljø, bidraget til gode
patientforløb og sparet penge. Nu er afsnittet nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2019.
Forflytninger af patienter er en del af hverdagen på Regionshospitalet i Viborgs Neurologiske
Afsnit, og dét kan være hårdt for medarbejderne, hvis det ikke bliver gjort rigtigt. Afsnittet
behandler patienter med svære og komplekse neurologiske lidelser. For at nedbringe risikoen for
ulykker og nedslidning i forbindelse med de mange forflytninger, valgte afsnittet at gennemføre en
massiv indsats, hvor der var fokus på hjælpemidler, undervisning, kultur samt risikovurdering.
”Det har givet en tryghed i arbejdsmiljøet. De ansatte er mere sikre på, at de gør det rigtigt, og de
er enige om, hvordan forflytningerne skal foretages. De ved, hvornår de kan gøre det alene, og
hvornår de ikke kan gøre det alene, fordi de alle sammen har været igennem
undervisningsforløbet,” siger Ulla Veng, der er oversygeplejeske på Neurologisk afdeling i Viborg.
Ved at sætte udvikling og vedligeholdelse af en god forflytningskultur på dagsordenen har afsnittet
skabt bedre forhold for både ansatte og patienter. Patienterne oplever større forudsigelighed i
deres forløb, samtidig med at det mindsker risikoen for tryksår.

Mange gevinster ved projektet
Projektet er blevet en integreret del af arbejdsgangen, og alle nye medarbejdere bliver oplært i,
hvordan og hvornår der skal bruges hjælpemidler til forflytninger. De ansatte støtter også hinanden
i at huske at gøre tingene korrekt, og gryden holdes i kog med en årlig undervisningsseance for
plejepersonalet. Et andet vigtigt middel til at opnå de gode resultater har været et stærkt fokus fra
ledelsens side.
”Der har været stor opbakning fra ledelsens side, og det har medvirket til, at projektet har været en
succes,” fortæller Ulla Veng, der kan glæde sig over, at selvom der har været omkostninger
forbundet med indsatsen, bl.a. i form af indkøb af hjælpemidler og undervisning af personalet, har
projektet haft økonomisk overskud. Der er sparet tid, og afsnittet har nedbragt personalets korttidssygefravær relateret til forflytninger.
”Udover at vi har sparet penge ved det, så passer vi på de ansattes kroppe. Det er så vigtigt, at vi
passer på medarbejderne,” siger Ulla Veng.
Cristina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet, er imponeret over indsatsen:
”Det er flot, at medarbejderne i så høj grad har ændret adfærd gennem det her projekt, så langt
flere nu konsekvent bruger hjælpemidler til forflytninger. Det kan man vel nærmest kalde en
ergonomisk kulturændring. Og så er det jo et skole-eksempel på, at godt arbejdsmiljø betaler sig.
Man har investeret ca. 60.000 kr. og sparet ca. 200.000 kr. Det må da skabe motivation til at
afprøve den her tilgang andre steder i sundhedsvæsenet.”
Neurologisk afdeling er nomineret til Arbejdsmiljøprisen i kategorien Muskel- og skeletbesvær.
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Om Neurologisk Afsnit på Regionshospitalet Viborg
Neurologisk Afsnit ligger på Regionshospitalet Viborg. Hospitalsenhed Midt er en organisatorisk
enhed, der består af 4 hospitaler, hvoraf Regionshospitalet Viborg er det ene. Afsnittet behandler
patienter med svære og komplekse neurologiske lidelser, fx sklerose, Parkinsons sygdom og
komplikationer efter hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Mange patienter har behov for hjælp til
forflytning. Der er ansat 45 terapeut- og plejemedarbejdere samt 5 serviceassistenter. Der
gennemføres dagligt mange forflytninger af patienter.




Nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2019 i kategorien ’Muskel- og skeletbesvær’.
Adresse: Heibergs Allé 4, 8800 Viborg
Kontakt: Ulla Primdahl Veng, oversygeplejerske. T: 7844 6001/2462 2379 //
E: ulla.veng@viborg.rm.dk

Nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2019 i de fire kategorier:
Arbejdsulykker
 Danish Crown Ringsted
 Lemvigh-Müller A/S
 Regionspsykiatrien Horsens, Region
Midtjylland

Muskel- og skeletbesvær
 Dagtilbudsafdelingen, Børne- og
Ungeforvaltningen, Odense Kommune
 NCC Danmark A/S
 Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg,
Region Midtjylland

Psykisk arbejdsmiljø
 Adserballe & Knudsen A/S
 Intensiv afdeling, Bispebjerg Hospital,
Region Hovedstaden
 Sorø Sundhed og Omsorg, Sorø
Kommune

Unge og nyansattes arbejdsmiljø
 Fødeafsnittet, Hvidovre Hospital, Region
Hovedstaden
 Klinik Medicin, Regionshospital Nordjylland
Hjørring
 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Kolding
Kommune

Om Arbejdsmiljøprisen
Arbejdsmiljøprisen uddeles af Arbejdsmiljørådet til fire arbejdspladser, som gør noget særligt for
arbejdsmiljøet, og som kan inspirere andre. De 12 nominerede arbejdspladser og de fire vindere
udvælges af en dommerkomite, der består af repræsentanter fra DA, FH, KL, Lederne og
Akademikerne og formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage.




Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2019 kåres mandag den 8. april i DGI-byen i København.
Information og tilmelding på www.arbejdsmiljøprisen.dk.
Kontakt: Line Folke, Arbejdsmiljørådets sekretariat, T: 72 20 85 61 // E: lfk@amr.dk

Om Arbejdsmiljørådet
Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om den fortsatte
udvikling af et bedre arbejdsmiljø i Danmark. Arbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at rådgive
beskæftigelsesministeren om tiltag på arbejdsmiljøområdet. Læs mere på www.amr.dk.
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