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Nattevagt

Smiley
dækker
over ringe
arbejdsmiljø
FOAÅrhus kræver, at Arbejdstilsynet genoptager
sin kontrolmed kommunens arbejdspladser, for
ordningenmedkrone-smiley for arbejdsmiljøet
virker slet ikke.

AfMartinHammer

Krone-smiley’en, som fortæller, at en
arbejdsplads er i stand til selv at tage
vare på arbejdsmiljøet og ikke
længere behøver at blive kon-
trolleret af Arbejdstilsynet,er
ikke en krone værd.
Så hård er dommen fra FOA

Århus, somhar konstateret, at
problemernemed arbejdsmiljø-
et er eskaleret, selv omde fleste af
kommunens arbejdspladser har certifi-
kat for, at arbejdsmiljøet er i top.

Enkatastrofe
“Arbejdsmiljøcertificeringen er en
katastrofe, fordi den sætter Arbejdstil-
synet, somer uvildigt,ud af kraft,” siger
KirstenNormannAndersen, formand fra
FOAÅrhus.
Hunpeger på,at det private firma,der

står for arbejdsmiljø-certificeringen,
som smiley-ordningen også kaldes,har
en økonomisk interesse i at beholde
arbejdspladsen somcertificeret, selv om
den ikke lever op til kravene.
Senest er problemet blevet synligt

medbesparelserne i hjemmeplejens
nattevagt, sombetyder, at nattevagter-

ne skal køre ud alene.Det er sket
uden skelen til arbejdsmiljøet,
somnu er blevet så belastende
for de ansatte, at FOAhar
klaget til Arbejdstilsynet.

Smileygør ingen forskel
KirstenNormannAndersens kritik

bakkes op afKåreHendriksen,somer
arbejdsmiljøforsker påDanmarks
TekniskeUniversitet.
“Faktisk harmiljøcertificerede virk-

somheder ikke et bedre arbejdsmiljø
end andre virksomheder,” siger han.
“Det er et specielt problem,at certifice-
rede virksomheder ikke kontrolleres af
Arbejdstilsynet.Det har en præventiv
virkning,når en virksomhed ikke ved,
hvornår den bliver kontrolleret,” siger
KåreHendriksen,der vil have genind-
ført Arbejdstilsynets kontrol af de
arbejdspladser, som i dag har en krone-
smiley.�

martin.hammer.dk@gmail.com

Siden februar,hvor
nattevagternepåpleje-
hjemmene i Aarhus
har været alenepå
vagterne, harDiana
Kristensen frygtet for
overfald.

AfMartinHammer � foto: JensHasse

Social- og sundhedshjælperDiana
Kristensenpå plejecenter Skorphø-
jen iRisskov vedAarhus var ved at
lave sig ennatmad i plejehjemmets
køkkennatten til torsdag den 2. juni,
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Vi oplever, at
virksomheder
på trods af
store problemer
beholder
certificeringen.
RUDYLARSEN,ARBEJDSMILJØ-
KONSULENT I FOA

da en beboer kalder på hende.
DianaKristensen går ind til
denældre beboer,de får sig en
snak,menhunnår aldrig
tilbage til køkkenet.

Forsøgpåkvælning
Enoverfaldsmandkommer
bagfra. Ingenved,hvordanhan
er kommet ind.Han strammer
snorenpåhendes overfalds-
alarm,somhunhar omhalsen.
“Han råber efter forskellige

medicinske præparater,”
fortællerDianaKristensen,
somaldrig har setmanden før.
Hun svarer, at hun ikke har
nøgle tilmedicinskabet,
hvilket gør ham rasende.

“Hangivermig et par på
hovedet og tager igen fat i
alarmenog strammer til. Jeg
prøver at finde snorenmed
hænderne,mendengår for
dybt ind i halsenpåmig.Jeg får
prikker formineøjne oghører
min egenpuls højere og
højere.”
DianaKristensen ved ikke,

hvor længe der går, før han løs-
ner grebet.Hanpresser hende
opmod skabene og gentager,
at han vil havemedicin.
“Hanhar fat imin kniv fra

køkkenet og skærermig på
beggesiderafhalsen,” sigerhun.
Mandenbegynder at råbe

igen og stikker igenud efter

Diana,menhunnår at parere,
og det lykkes for hende at slå
knivenud af hænderne på
ham,hvorefter han stikker af.

Snitsårpåhalsogarme
DianaKristensener sygemeldt
påubestemt tidogmodtager
krisehjælp.Hunhar adskillige
snitsår påhals ogunderarme
og trykmærkerpåhalsen.
“Jeg har frygtet overfald, lige

siden vi skulle til at være alene
på nattevagten.Vi har kritise-
ret ledelsen,mende har ikke
hørt på os.Hvis vi havde været
to på vagt,ville overfaldet
enten ikke være sket,eller vi
kunnemeget nemmere have

forsvaret os og tilkaldt hjælp,”
sigerDianaKristensen.

Arbejdsmiljøetblevglemt
Plejecentret beholdt sin
krone-smiley for arbejdsmil-
jøet, selv omnattevagten
begyndte at gå alene.
“Der blev ikke lavet enny

risikovurdering,” fortæller
tillidsrepræsentantAnette
Samuelsen.
“DaFOA i foråret spurgte

medlemmerne,viste det sig, at
kun tre ud af tretten plejehjem
havde lavet en opdatering,
efter vi er begyndt at arbejde
alene.”�

martin.hammer.dk@gmail.com

Hvad er en krone-
smiley?
Arbejdsmiljø-certificeringen
blev indført i 2001. Når en
virksomhed har fået en
krone-smiley, er det virk-
somhedens sikkerheds-
gruppe, dvs. lederen og
arbejdsmiljørepræsentan-
ten, der skal kontrollere,
at arbejdsmiljøet er i orden,
og virksomheden får ikke
længere besøg af Arbejds-
tilsynet.

Diana Kristensen (tv.) fik snitsår på armene og halsen,
da en mand overfaldt hende på nattevagten. Tillids-

repræsentant Anette Samuelsen (th.) mener at det ene-
ste rigtige vil være, at vagterne igen går ud to og to.

overfaldet med kniv


