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Ren Besked 

Hvad sker der i selskabet, når 

sundhed sættes på dagsordenen 
 

 

Karen Klarskov Møller 

Hvad får du at høre om i dag  

• Ren Besked 

• Sygefravær på 

spildevandsområdet 

• Lovgivning 

• Hvordan arbejder vi 

med sundhed på 

spildevandsområdet? 

• Hvad sker der med 

vores medarbejdere 

 



05-02-2016 

2 

Om mig selv 

• Arbejdsmiljøleder ved 

Aarhus Vand i 7 år 

• Uddannet Cand. Scient. i 

kemi og cellebiologi 

• Har siden 1991 arbejdet 

på flere forskellige 

laboratorier og 

virksomheder, hvor 

arbejdsmiljø altid har 

været en del af arbejdet 

 

Ren Besked 

• Aarhus Vand informationshæfte til 

spildevandsmedarbejdere om risici og værn vedr. 

arbejdet med spildevand 

• Startet i 2001 på baggrund af en højt sygefravær på 

renseanlæggene 

• Grundlaget for vores APV arbejde 

 

• Skabte fokus på: 

• Overholdelse af  velfærdsreglerne vedr. kloakbekendtgørelsen 

• Vaccinationer 

• Personlig hygiejne 

• Smittefarer 

• Værnemidler 

• Håndtering af kemikalier 
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Hvor lang tid skal man vaske hænder? 

 

Hvordan skal man vaske hænder? 

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 
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Lovgivning - Kloakbekendtgørelsen fra oktober 1983 

§ 29. Der skal etableres velfærdsforanstaltninger bestående af spiserum, 

omklædningsrum, baderum, toiletter samt tørre-, rense- og vaskerum til 

arbejdstøj og personlige værnemidler m.v. 

 

§ 30. Stk. 3. Spiserum må kun benyttes, når særligt arbejdstøj eller forurenet 

arbejdstøj er skiftet, og fornøden badning eller håndvask er foretaget. 

 

§ 31. Der skal indrettes to adskilte omklædningsrum, eet til gangtøj m.v. og eet til 

arbejdstøj. Rummene skal være placeret således, at færdsel imellem dem kun 

kan ske gennem et baderum med varmt og koldt vand. Omklædningsrum skal 

indrettes for hvert køn for sig. 

 

§ 32. Der skal indrettes baderum med håndvaske og afskærmede brusebade med 

tilførsel af varmt og koldt vand. Baderum skal være velventilerede. 

 

Stk. 4 De ansatte er forpligtet til før spisepause og ved arbejdstids ophør at benytte 

de indrettede baderum for at undgå sygdomssmitte. 
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Straf ansvar 

§ 46. Med bøde eller hæfte straffes den arbejdsgiver, der overtræder §§ 3-43. 

 

§ 47. Med bøde eller hæfte straffes den arbejdsleder, der overtræder § 3, stk. 1, § 

5, stk. 3 og 4, § 9, stk. 1, § 11, stk. 2, § 13, stk. 1 og 2, §§ 19-22, § 25, stk. 1 og 

2, §§ 26-28, § 30, stk. 3, § 32, stk. 4, § 39, stk. 2, § 41 og § 43. 

 

§ 48. Med bøde eller hæfte straffes den ansatte, der overtræder § 3, stk. 1, § 5, stk. 

4, § 9, stk. 1, § 19, stk. 1 og 4, §§ 19 a-19 c, § 20, § 25, stk. 1 og 2, §§ 26-28,  

§ 30, stk. 3, § 32, stk. 4, § 39, stk. 2 og § 43. 

 

 

Hvor mange er klar over, at de arbejder under bøde- og 

hæfteansvar både som arbejdsgiver, arbejdsleder og 

medarbejder ? 

Hvordan arbejder vi med sundhed på 

spildevandsområdet? 

• Opfølgning på Ren Besked i 

2010 

• Dialog om personlig hygiejne 

• Indkøb af personlige 

værnemidler, som passer den 

enkelte medarbejder 

• Anvendelse af Hygiea til 

forskellige ”bakterie” målinger 

• Foretager risikovurdering af nye 

udfordringer i arbejdet med 

spildevand 
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Hvad sker der med vores medarbejdere ? 

• De får viden 

• Respekt for arbejdet 

• Føler sig trygge 

• Tænker på deres egen 

sikkerhed 

• Færre sygedage 

Tak for opmærksomheden…… 


