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Nomineret for projekt 'svær overvægt'

Stevns vil nedsætte risikoen for skader, nedslidning og sygefravær og er nu nomineret til
ArbejdsmiljøPrisen '09 i kategorien 'muskel- og skeletbesvær'
STEVNS: Stevns Kommune har udviklet og gennemført projektet 'Svær overvægt - håndtering og etik' i samarbejde med
Faxe, oplyser kommunen.
- Det udgør en særlig udfordring for personalet, når de skal flytte svært overvægtige borgere og patienter. Det manglede der
viden om, hvorfor sundhedssektoren i Faxe og Stevns kommuner satte gang i dette projekt, fortæller Annegrete Visby, daglig
sikkerhedsleder i Stevns Kommune.
Projektet er foreløbig udmundet i forskelligt materiale, som opkvalificerer personalet i forhold til at arbejde sikkert med
forflytning af svært overvægtige borgere. Det skal på sigt nedsætte risikoen for skader, nedslidning og sygefravær.
Samtidig arbejder projektet med etiske problemstillinger, idet mange oplever det som svært at håndtere plejen af svært
overvægtige med respekt. Det viser bl.a. undersøgelser fra USA.
- Vi oplever i Danmark en stigning i antallet af svært overvægtige, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Foreløbig er
hverken sygehuse eller kommuner parate til at løse den opgave i forhold til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og derfor
er det meget positivt, at Stevns og Faxe kommuner med dette projekt kan bidrage med at sætte en ny dagsorden, slutter
Annegrete Visby.
Det er konsulenterne Lene Plambech og Gitte Bøgedal fra konsulentfirmaet Plambech & Bøgedal, som har stået for den
praktiske ledelse af projektet lige fra den første ansøgning til Forebyggelsesfonden til den praktiske udformning af de
materialer, projektet er udmundet i.
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Dette materiale er underlagt "Lov om ophavsret". Der må tages en kopi til eget brug. Der kan indgås aftale med dknyt om udnyttelse af
indhold fra dknyt: dknyt@dknyt.dk eller 46 353343
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