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Baggrund om arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø Region Hovedstadens 

Psykiatri  

Opsamling: 

 I psykiatrien ses et højere niveau af vold og trusler om vold end på resten af 

regionens arbejdspladser. Det afspejler sig både i antallet af anmeldte arbejds-

ulykker og i brugen af psykologisk rådgivning. 

 Temaet arbejdsmængde og tidspres fylder i den generelle arbejdsmiljødebat, 

men ser man på tal for brug af psykologisk rådgivning har psykiatrien færre 

henvendelser indenfor temaet end resten af regionen. 

 I TrivselOP resultaterne fra 2014 adskilte psykiatrien sig ikke fra de øvrige 

hospitaler i regionen.  

 

Rammen for arbejdsmiljøarbejdet i psykiatrien  

Fundamentet for arbejdsmiljøarbejdet i RHP er en fælles arbejdsmiljøpolitik samt en 

fælles politik om forebyggelse og håndtering af vold og trusler. MED-organisationen 

er et vigtigt omdrejningspunkt for arbejdsmiljøarbejdet i RHP. Temaet er et fast punkt 

på alle VMU’s dagsordner. Det betyder, at VMU minimum 10 gange om året drøfter 

aktuelle arbejdsmiljøtemaer. 

 

Indsatser på arbejdsmiljøområdet: RHP’s egen vurdering er, at den største ar-

bejdsmiljøudfordring er vold og trusler om vold. Der arbejdes også med fokus på an-

dre indsatsområder: Arbejdsskader, sygefravær, introduktion af nye medarbejdere, 

yngre lægers arbejdsmiljø, tid til jobbet og faglig kvalitet, løbende medarbejdertil-

fredshedsmålinger, understøttelse af arbejdet i arbejdsmiljøgrupperne og håndtering af 

Arbejdstilsynets besøg. 

Kompetenceudvikling indenfor voldsforebyggelse: Der er fx fokus på kompetence-

udvikling af medarbejdere med patientkontakt. Der udbydes løbende kurser i deeska-

lerende kommunikation og psykofysiske greb. Kurserne er obligatoriske for nyansatte. 

Der er formaliseret en særlig vedligeholdelsesindsats for at sikre, at medarbejderne lø-

bende vedligeholder og udvikler deres kompetencer.  
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Pilotprojekt med løbende tilfredshedsmålinger knyttet til driftsmål: I 2016 har der 

kørt et pilotprojekt på to centre (PC Sct. Hans og PC Nordsjælland) med fokus på lø-

bende målinger af medarbejdertilfredshed. Formålet med projektet er at teste en spør-

geramme på 5 spørgsmål med fokus på social kapital og generel tilfredshed med hen-

blik på at formulere et driftsmål om ’medarbejdertilfredshed’. Erfaringerne fra psyki-

atriens pilotprojekt vil blive brugt til at fastsætte rammen for det fælles regionale triv-

selsdriftsmål, der skal implementeres i hele i 2017.  

Arbejdsmiljønøgletal 

 

 Sygefravær: Sygefraværet i Region Hovedstadens Psykiatri ligger lidt over 

Region Hovedstadens mål om et samlet sygefravær på 4,5 %. Sygefraværet 

var de sidste 12 måneder 5 %. Der er sket et fald i sygefraværet sammenlignet 

med året før.  Sygefraværet varierer på centerniveau. RHPs eget driftsmål for 

sygefravær er, at sygefraværet skal nedbringes til max 4 %. 

 Psykologisk rådgivning: Data for psykologisk rådgivning viser, at arbejds-

mængde/tidspres udgør 30 % af henvendelserne til psykologisk rådgivning 

(42 % i hele regionen). Vold/trusler om vold udgør 23 % af henvendelserne i 

psykiatrien – for regionen er tallet 16 %.  

 Arbejdsulykker: I psykiatrien udgør fysisk vold den største andel af arbejds-

ulykkerne, der medfører fravær.  

 TrivselOP 2014: I TrivselOP marts 2014 adskilte psykiatrien sig ikke mere 

end 5 point fra regionens samlede gennemsnit. På baggrund af TrivselOP 

2014 blev der valgt følgende indsatsområder i psykiatrien: Faglig kvalitet, tid 

til jobbet og vold og trusler. 

 Afgørelser og påbud fra Arbejdstilsynet i 2015 samt 1. og 2. kvartal 2016: 

Cirka 75 % af de afgørelser, der bliver givet til psykiatrien, handler om vold 

og trusler om vold. Der har i perioden været registreret 15 overtrædelser af ar-

bejdsmiljøloven, og der er givet 6 grønne smileys til de forskellige centre i 

Region Hovedstadens Psykiatri.  

 Driftsmål: I hele psykiatrien er der formuleret driftsmål for at nedbringe sy-

gefraværet og antallet af arbejdsskader, der medfører sygefravær. Arbejdet 

med disse driftsmål indgår i det løbende forbedringsarbejde. 

 Aldersfordeling af ansatte i psykiatrien: Generelt har RHP en forholdsvis 

høj andel af ældre medarbejdere sammenlignet med de øvrige hospitaler i re-

gionen. Mere end 36 % af alle ansatte er over 50 år og 63 % af alle ansatte i 

psykiatrien er over 40 år. 

 Personaleomsætning: Der findes ikke opgørelser over personaleomsætning 

for de enkelte dele eller områder i psykiatrien. Men den generelle personale-

omsætning i psykiatrien ligger på ca. 13 %. Personaleomsætningen har befun-

det sig på dette niveau i flere år. Det er kun Bornholms Hospital, der har en 

lavere personaleomsætning blandt hospitalerne.  
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TrivselOP 2014 

 

 
 

 

 
 


