Arbejdstilsynets tilsynspraksis

Møde med SL Kreds Lillebælt
d. 29. april 2014
v. Tilsynsførende Mette Bomholt
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Arbejdstilsynets opgaver
• Arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme
for Arbejdstilsynets virke. Heraf følger, at det er
virksomhedernes ansvar at sørge for, at
arbejdsforholdene på virksomhederne er
sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige
• Arbejdstilsynet skal som en blandt flere aktører på
arbejdsmiljøområdet bidrage til, at ansvaret
varetages af virksomhederne. For Arbejdstilsynets
vedkommende sker dette ved, at Arbejdstilsynet
fører tilsyn med virksomheder, udarbejder regler
samt vejleder om arbejdsmiljøforhold.

Ny arbejdsmiljøstrategi frem
mod 2020
Strategiens mål:
 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker
 20 pct. færre med overbelastninger af
muskel og skelet
 20 pct. færre psykisk overbelastede

Strategien indeholder 19 initiativer

Arbejdstilsynets strategi 2013
Psykisk arbejdsmiljø
• Der skal ske en reduktion i antallet af personer, der oplever
stress på 2% i 2014 målt i forhold til baseline i 2012 indenfor
brancherne døgninstitutioner og hjemmepleje, daginstitutioner,
hospitaler, domstole og fængsler og folkeskoler.
• Der skal ske en reduktion af antallet af anmeldte arbejdsulykker
på 1% i 2013 set i forhold til antal beskæftigede som følge af
vold inden for brancherne døgninstitutioner og hjemmepleje,
daginstitutioner, hospitaler, domstole og fængsler og
folkeskoler. Måles i forhold til foregående års ulykker.

Arbejdstilsynets strategi 2013
Muskel- og skeletbesvær (MSB)
• Der skal ske en reduktion af eksponeringer inden for ”løft”
og ”arbejdsstillinger” på 3% i 2014 målt i forhold til baseline i
2012 inden for brancherne bygge og anlæg, metal og maskiner
samt døgninstitutioner og hjemmepleje.
• Der skal ske en reduktion af anmeldte arbejdsulykker på 2% set
i forhold til antal beskæftigede, som skyldes forstuvninger
ved akutte fysiske overbelastninger inden for brancherne
bygge og anlæg, metal og maskiner samt døgninstitutioner
og hjemmepleje. Måles i forhold til foregående års ulykker.

Arbejdstilsynets reaktioner
•
•
•
•

Påbud med frist
Strakspåbud eller forbud
Afgørelse uden påbud
Påbud om undersøgelse af
arbejdsmiljøforholdene (§21)
• Rådgivningspåbud
• Vejledning

Arbejdstilsynets tilsynsindsatser
• Risikobaserede tilsyn
• Særlige indsatser i nedslidningstruede brancher
2011-2015
• Særlige indsatser med fokus på psykisk arbejdsmiljø
2013-2015
• Detailtilsyn
–
–
–
–

Arbejdsulykker (fx vold, 112)
Klager over arbejdsmiljøforhold
Erhvervsbetingede sygdomme
Medier

Klager
• Ca. 5.000 klager hvert år
• Klager kvoteres mhp. prioritering
• Kvotering sker ud fra alvorligheden af
klagen
• Anonymitet ved klager
• Tilsyn med klager er en del af de godt
50.000 tilsyn, der gennemføres årligt

Psykisk arbejdsmiljø
Rammerne for tilsynet:
• Er der en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko som er
forbundet med ansattes arbejdsfunktion?
• Arbejdstilsynet kan ikke reagere på frustrations- og
irritationsmomenter, uhensigtsmæssige arbejdsgange,
uoverensstemmelser, jobusikkerhed, manglende
udviklingsmuligheder, antipati, lønforhold etc.

Typisk tilsynsbesøg med fokus på psykisk
arbejdsmiljø
Faser

Aktiviteter

Dataindsamling

• Møde med AMO
• Dialog om APV, sygefravær, personaleomsætning, trivselsundersøgelser etc.
• Observation af arbejdet
• Samtale med ansatte (enkeltpersoner eller
grupper ud fra spørgeguide)
• Samtale med ledelsen

Vurdering

• På virksomhed eller i tilsynscentret

TilbageMelding til
AMO

• Afsluttende møde med AMO
• Telefonisk tilbagemelding

Arbejdstilsynets terminologi
- i sager om psykisk arbejdsmiljø

Risikofaktorer i det
psykiske arbejdsmiljø

Forebyggelse/
Håndtering

Arbejdsmæssige
Konsekvenser

Hvornår afgiver Arbejdstilsynet en
afgørelse om stor arbejdsmængde?
1) Kravene i arbejdet virker ind på medarbejderne, således
at de er nødsaget til at arbejdet meget/arbejde i højt
tempo.
2) Omfanget er så stort, at der er risiko for, at det er
sundhedsskadeligt.
Fokus på oplysninger fra ledelsen og medarbejdere,
egne kortlægninger, eventuelle konstateringer samt
tilgængelige faktuelle data (belægningsprocent,
sygefravær, arbejdsulykker og registrerede utilsigtede
hændelser)

Forebyggelse
• Passende balance mellem krav og ressourcer
• At tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt og med realistiske
målsætninger og tidsrammer
• At afstemme forventninger og tydelighed om kravene
• At ledelsen delegerer ansvar og kompetence til medarbejderne
afpasset efter medarbejdernes kunnen
• At sikre klar kommunikation, støtte og opbakning samt
anerkendelse
• Nødvendig instruktion, oplæring og uddannelse
• At planlægge og gennemføre ledelsesudvikling – med fokus på
ledelsens færdigheder i at bidrage til et godt psykisk
arbejdsmiljø
• Klar udmelding om kvalitets- og serviceniveau
• Faglig sparring fra ledelse og medarbejdere
OBS: de gode løsninger udvikles lokalt i en gensidig dialog

Forebyggelse - er de dyre løsninger
bedst?
• Risikofaktor: Stor arbejdsmængde og tidspres
•
•

Antagelse: ”Det skyldes for få ansatte til at udføre opgaven!”
Andre mulige årsager til problemet:
1. Opgaven er dårligt defineret og beskrevet
2. De ansatte er dårligt klædt på til at prioritere deres tid og ressourcer
3. De ansatte pålægges en lang række unødige ekstraopgaver, der
forhindrer dem i at løse deres kerneopgave tilfredsstillende.
4. De ansattes egne krav og forventninger til opgaveløsningen er ikke
afstemt

Løsningen heraf er en central ledelsesopgave, men løsningen består
sjældent i at ansætte flere mennesker til at udføre dårligt definerede
opgaver.

•

Andre løsninger: Social støtte, anerkendelse, klare krav, feedback
og forudsigelighed. At forbedre disse forhold, har stor betydning for
det psykiske arbejdsmiljø, kræver meget få ressourcer, men til
gengæld en bevidst indsats og en klar prioritering.

Følgende tre forhold har stor
betydning for udviklingen af det
psykiske arbejdsmiljø:
1.

Hvor højt prioriteres løsning af problemer reelt af ledelse,
mellemledere og ansatte?

2.

Anvender man tilstrækkelige ressourcer til at løse
problemet?

3.

Har man personale (ledelse og ansatte) med tilstrækkelige
kompetencer til at medvirke i processen?

Indsatser med psykisk
arbejdsmiljø
1.

2.

3.

Fase 0
– Klarhed, prioritering og ambition
– Ressourceforbrug og forankring i organisation
– Informations- og kommunikationsplan
Styring og ledelse
– Øverste ledelses prioritering fastholder fokus
– Styring af fortsat fremdrift og prioritering i organisationen
Beskrivelse, vurdering og analyse
– Handleplaner og indsatser bliver sjældent bedre end kvaliteten af
beskrivelse, vurdering og analyse af problemet
– Inddragelse af flere data og de rette kompetencer
– Integration af APV indsatser med eksisterende planer

