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Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn  

Arbejdstilsynet besøgte 5. april 2022 Handicapcenter Fyn - Børnehusene Stjernen 

på Festgræsset 14, 5220 Odense SØ, for at føre tilsyn med, om I opfylder 

arbejdsmiljølovens krav.  

 

Vi talte med afdelingsleder Karen Margrethe Carlsen, afdelingsleder Susan 

Linnet, arbejdsmiljøkonsulent Jesper Julius og arbejdsmiljørepræsentant Dorte 

Haslev Hansen. 

 

 

Resultat af besøget  
På besøget har vi reageret på forhold i jeres arbejdsmiljø. De forhold vil være kort 

beskrevet i denne besøgsrapport. Når vi har vurderet jeres sag, vil I modtage 

eventuelle afgørelser som breve sendt til jeres e-boks. 

 

Påbud m.v. 

 

Vi er ved at vurdere, om jeres virksomhed skal have et påbud om at sikre, at 

risikoen for vold i arbejdet, som er relateret til arbejdet med borgere i 

Børnehusene Stjernen er effektivt forebygget. 

 

I vil få et brev med en beskrivelse af de forhold, som vi konstaterede, og som I endnu 

ikke har haft mulighed for at komme med bemærkninger til.  

Vi vil vurdere jeres eventuelle bemærkninger, inden vi træffer en afgørelse. 

 

Tilbud om aftale 

Vi er ved at overveje, om I kan få tilbudt en aftale med Arbejdstilsynet. Aftalen vil 

bl.a. indebære, at I skal løse det arbejdsmiljøproblem, som vi har mistanke om kan 

være en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdsmiljøproblemet drejer sig 

om at forebyggelsen af høje følelsesmæssige krav ikke er tilstrækkelig effektiv for 

ansatte på afdeling Syd. 

 

I kan forvente at høre mere indenfor 14 dage. 

 

Sagsbehandlingstid 

Vi vil normalt være under 14 dage om at behandle jeres sag, men der kan i nogle 

tilfælde gå længere tid. I er velkomne til at kontakte os for at få en status på jeres sag. 

 

Information om besøget 

Arbejdstilsynet 

Tilsynscenter Syd 

Landskronagade  33  

2100  København  Ø  

 

T  70  12  12  88  

at@at.dk  

www.at.dk  

 

CVR 21481815  

 

5. april 2022 

 

Sag 

20220009826  

Ansvarlig:  

Kamilla Ghodt Kristiansen  

 

CVR 29190909 

P 1021893850 
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 På besøget blev der indhentet dokumentation og/eller prøver i form af MTU 

2021 for afdeling Syd. 

 Vi sender jer en skriftlig opfølgning på de påbud eller forbud, der er givet på 

besøget til jeres e-boks. 

 

Fortæl om besøget 

Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal I orientere medlemmerne om resultatet 

af tilsynsbesøget fx ved at dele dette brev med dem. Vi opfordrer jer samtidig til at 

orientere alle ansatte, som kan have en interesse i besøgets resultat. 

 

Ring, hvis I har spørgsmål 

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har spørgsmål. 
 

 

Venlig hilsen 

 

Kamilla Ghodt Kristiansen 

Tilsynsførende 

https://advi.at.dk/

