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Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn  

Arbejdstilsynet besøgte 30. marts 2022 Handicapcenter Fyn - Børnehusene 

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

opfylder arbejdsmiljølovens krav.  

 

Vi talte med arbejdsmiljøkonsulent Jesper Julius, afdelingsleder Susan Linnet og 

afdelingsleder Karen Margrethe Carlsen. 

 

 

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. 

 

Strakspåbud 

Jeres virksomhed har på baggrund af besøget fået nedenstående strakspåbud om 

at rette op på forhold, som strider mod arbejdsmiljølovgivningen. Jeres 

strakspåbud blev givet mundtligt på tilsynet, og I skal bringe forholdene i orden 

straks. Vi vil sende strakspåbud på skrift, og jeres klagefrist starter, når I 

modtager det. 

 

I har fået strakspåbud om at manuel håndtering af borger X fra gulv eller seng til 

kørestol udføres fuldt forsvarligt og uden risiko for pludselige belastninger. Risikoen 

ved den manuelle håndtering skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af 

arbejdet, herunder brug af tekniske hjælpemidler, fordi vi konstaterede følgende: 

Arbejdstilsynet fik oplyst, at ansatte manuelt håndterer borger X fra siddende på gulv 

og til kørestol ved at sidde på hug bag borger med spredte ben og med underarmene 

ind under borger X's armhuler. Borger X bukker benene, hvorefter den ansatte løfter 

borger X til stående stilling. Borger X er ikke i stand til at rejse sig selvstændigt.  

Arbejdstilsynet fik oplyst, at ansatte går med borger X med borger X's ryg mod den 

ansattes mave og hvor den ansatte holder fat under borger X's armhuler. Den ansatte 

skyder hoften frem for at få borger X til at gå. 

Arbejdstilsynet fik oplyst, at borger X ikke kognitivt er i stand til at modtage 

guidning og at borger X pludseligt og uden forvarsel kan sætte sig ned.  

Borger X vejer 40 kg og måler ca. 155 cm. 
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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. 

 

Opfølgende besøg 

Vi vil gennemføre et opfølgende besøg, fordi vi har brug for mere viden om 

arbejdsmiljøet i jeres virksomhed.  

 

Det opfølgende besøg vil finde sted 5. april 2022 kl. 09:30. 

 

Information om besøget 

 

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

2021, Risikoprofil for borger Y, dagbogsnotater for borger Y.. 

 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/

