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Ren Besked

Hvad sker der i selskabet når 

sundhed sættes på dagsordenen? 

Karen Klarskov Møller

Aarhus Vand

Tilstandene i 2017

 Hvor mange spildevandsanlæg har to-delt omklædning i dag?

 Hvor mange spildevandsanlæg er zone opdelt på baggrund af 

arbejdsopgaver?

 Hvor mange spildevandsanlæg anvender værnemidler?

 Hvor mange forsyninger har procedurer for indtagelse af 

fødevarer i bilerne?

 Hvor mange forsyninger udfører vand og spildevandsopgaver 

på samme serviceværksted?
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Ren Besked

Projekt startede i 2001, hvor der var meget sygefravær 

ved renseanlæggene i Aarhus

• Kloakbekendtgørelsens regler fra 

1983 var ikke taget i anvendelse

• Ude personalet havde større fravær 

end inde personalet

• Der fandtes ingen procedurer for 

renlighed og hygiejne på anlæggene

• Der fandtes ingen klare regler for 

anvendelse af værnemidler

Sygdomsbillede – Baggrund

Sygdomsart

•Totalt antal sygdomstilfælde er 300

•108 indberetninger fra personalet
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Sygdomsbillede – Baggrund

Sygefravær fordelt på sygdomslængde, 2001 Indepersonale
Udepersonale

Sygdomslængde (dage)
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Resultater af projektet – Sygdomslængde

Mere robuste infektioner – sygdomsperiode på 4-14 dage
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Resultater af projektet – Sygefravær
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Fald i sygedage – ca. 50 %

Ren Besked bød på

3 møder med medarbejderne med overskrifterne:

• Smitterisiko og ulykkesrisici

• Arbejdsrutiner, værnemidler og kemikalier

• Personlig hygiejne

Efter hvert møde var der en konkurrence – tips 13 rigtige

• Vinder pr. møde

• Vinder overalt – fik en middag i byen
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Hvilken betydning fik Ren Besked projektet i 2003?

Inddeling af renseanlæggene i rød, gul og grøn zone

Klassificering af de enkelte zoner med arbejdsbeskrivelse, hygiejne og værnemidler

Indførelse af tøjskift og zone opdeling i baderum

APV for de forskellige arbejdsoperationer

Personlig hygiejne

Værnemidler

Hvilken betydning har projektet i 2017

Vask af rør til boringer foregår 

på Serviceværkstedet under 

hensyntagen til både 

arbejdsmiljø og DDS

Indførelse af procedure for 

spise i bilerne for Kloak drift 

Medarbejderne i Kloak Drift 

bærer hjelm under hele arbejdet

Medarbejderne på 

Serviceværkstedet bærer 

sikkerhedsbriller under hele 

arbejdet
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Måling af smitterisici

• Øjeblikke bedømmelse af 

rengøringen

• Måler i RLU (Relativ Light Units) –

jo højere RLU jo flere bakterier

• Luciferin + ATP 

Nedbrudt Luciferin + ADP + Lys

• Det er lyset, der måles på

Luciferase enzym

Risikovurdering af arbejdet på serviceværkstedet
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Hvordan vasker man hænder?

Melodi: Mester Jacob

Vaske hænder, vaske hænder

Sæbe på, sæbe på

Hænderne bli´r rene

Neglene bli´r pæne

Gnub og skrub, gnub og skrub

Melodi: Bjørnen sover

Vaske hænder, raske venner

Grub med vand og sæbe

Væk med alt det slemme

Tommel ikke glemme

Før vi spiser, når vi grisser

Og gør stort og tisser

Det kræver………………..

Viden

Adfærd Holdning

MOD


