Albertslund Kommune
Plejeboligområdet

Procedure Plejeboligområdet
Emne: Arbejdsskader
Henvender sig til: Alle ansætte i plejebolig området.

Der findes 2 typer arbejdsskader.
1. Arbejdsulykker – er en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der
skete pludseligt eller en personskade pådraget i forbindelse med arbejdet, som opstår
indenfor 5 dage. Og ved grov vold.
Arbejdsulykken anmeldes af arbejdsgiveren/-arbejdsmiljøgruppen på InsuBiz X-net.

2. En erhvervssygdom - er en sygdom/lidelse – der opstår over længere tid mere end 5
dage - som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under.
Erhvervssygdomme skal anmeldes af egen læge, som er forpligtet til at anmelde
erhvervssygdomme, hvis lægen formoder, at en sygdom kan have arbejdsmæssig
oprindelse. En erhvervssygdom kan dermed opstå efter en række af
arbejdsulykker/hændelser, hvor tilskadekomne pludselig får en reaktion længe efter
hændelserne. Tilskadekomne skal selv kontakte egen læge for at få anmeldt en
erhvervssygdom.

En medarbejder der kommer til skade i arbejdstiden skal anmelde skaden til afdelingslederen
og arbejdsmiljørepræsentanten i den afdeling skaden er sket. Samt søge læge.
Skadelidte skal henvende sig til sin arbejdsmiljø repræsentant og / eller afdelingsleder, så der
kan laves en indberetning.

Arbejdsskaderne skal behandles i plejeboligområdets MED-udvalg.

Grænseoverskridende adfærd:
Er en handling eller trussel der kan eller vil skade en anden person, eller som sårer,
skræmmer, smerter eller skader personalet i arbejdets udførelse.
Se procedure ”Grænseoverskridende adfærd”

Psykologisk krisehjælp
Alle ansatte kan få psykologisk bistand via Falck Healthcare.
Side 1 af 2

Albertslund Kommune
Plejeboligområdet
Du kan kontakte den akutte psykologiske krisehjælp uden at spørge din leder først. Din leder
skal altid orienteres hurtigst muligt.
Ring på telefon 70 10 20 12 for akut psykologisk krisehjælp døgnet rundt.
På medarbejdersiden: Trivsel, sundhed og arbejdsmiljø – Psykologisk rådgivning og
krisehjælp findes yderligere oplysninger, herunder om bistand ved misbrug.

Stikskader:
Hvis du har, der har stukket dig på en brugt kanyle, skal du tage på akutklinik (kontakt 1813)
inden 24 timer, så der kan blive taget følgende blodprøver:
Efter et stik uheld er der risiko for overførsel af smitte med hepatitis B og HIV- virus.
Rens såret med sprit x 2.
På akutklinikken, vil der blive taget blodprøver som analyseres for hepatitis og HIV.
Der påbegyndes et vaccinationsprogram, med hepatitis B og evt. stivkrampe.
Der skal være opfølgning på vaccinationer efter en given tidsplan, via egen læge.
Dette skal anmeldes som arbejdsskade. Kontakt din arbejdsmiljø repræsentant og / eller
afdelingsleder.
Arbejdsgiver betaler for vaccinerne.
Efter et stik uheld bør man betragtes som potentiel smittebærer, indtil der er negativ blod
prøve svar.
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