Digitalisering och Service
Utökad lokalvård för minskad BRO problematik

Arbetsmiljöverket har belyst tre områden som kan kopplas till Byggnadsrelaterad ohälsa.
•
•
•

Vatten och fuktskador i byggnaden
Dåliga luftflöden
Bristande städning (Resurser, Frekvenser, Kvalitet/kompetens och uppföljning)

Företagshälsan (FH) tar emot ca 200 - 300 ärenden per år med symtom som kan relateras
till inomhusmiljön på arbetsplatsen. Ca 25% uppges komma sig av damm och smuts dvs.
50–75 ärenden per år.
En enkel åtgärd som visat sig ge effekt är städning. Utökade städfrekvenser, städning i
samband med ombyggnationer samt storstädning vid BRO-ärenden.
Med ett proaktivt tankesätt ser vi vinningar i att omfördela kostnader från reaktiva åtgärder
till proaktiva i form av ökad städning.

Från reaktivitet -> Proaktivitet
-

Fastighet och Intern Service förslag är att lokalvården förstärks då det över tid ger
minskade BRO kostnader och minskad ohälsa relaterat till BRO pga. damm och
smuts

-

Intern Service resurser utökas för att skapa förutsättningar för utökad lokalvård vid
våra 3 sjukhus.

-

Fastighet delfinansierar satsningen med 50% av kostnaden för 2022 vilken är
beräknad till 815 000 kr samt med 1 miljon av de 2,3 miljonerna för 2023
Övrig finansiering sker via centralt tillskott.

-

Planen är att den utökade lokalvården startar from 1/9 2022 och pågår i projektform
tom 2023-12-31.

-

Vid önskat resultat av detta projekt avser vi att för att därefter hanteras inom
ordinarie verksamhet och kostnader

Bedömda resultat och konsekvenser
Med föreslaget resurstillskott och utökade lokalvård är bedömningen att
- BRO ärenden som är relaterade till damm och nedsmutsning i princip
upphör, eller kan åtgärdas i ett tidigt skede innan det blir formella BRO
utredningar.
- Det bidrar till minskade kostnader såväl direkta som indirekta
- samt minskat personalbortfall och lidande pga. BRO problematik.

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar enligt förslag och delfinansierar förslaget med
407 000 kr för 2022
samt
1 300 000 kr för 2023

Vad gör vi konkret
Den utökade lokalvården genomförs på samtliga sjukhus. I detta skede är externa lokaler i form av
Hälsocentraler, Folktandvård och andra lokaler regionen hyr exkluderade.
Lokalvårdsmässiga prioriteringar för att minska BRO ärenden relaterade till damm och annan
lokalvård.
1. Utöka ”daglig” städning av administrativa lokaler som idag städas 1 ggr/månad alternativt 2
ggr/månad på samtliga sjukhus. Dessa lokaler ska framgent städas 1 ggr/vecka, det rör sig om ca
250 expeditioner.
2. Utöka lokalvården i förråd som används frekvent exempelvis vissa läkemedelsförråd. (förråd i
kulvert eller liknande ingår ej)

3. Regelmässigt genomföra extra lokalvårdsinsatser i kringliggande ytor i samband med att
ombyggnation genomförs (not. Avser ej ordinarie byggstädning)
4. Storstädning genomförs minst var 2 år, innebär att de lokaler som enligt dagens riktlinjer städas
3:e år får ökad storstädningsfrekvens.

5. Utföra gardinbyten vid storstädning, vilket inte genomförs alls av Intern Service idag då det
formellt inte ingår i uppdrag men borde införas i vårt uppdrag. Enstaka verksamheter gör det själva i
dag

