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Arbetsskador och tillbud tertial 1 2020

I föreliggande rapport redovisas statistik över arbetsskador och tillbud tertial 1 2020. Statistiken för
arbetsskador och tillbud är framtagen 11-13 maj 2020.
Rapportering av arbetsskador och tillbud i AGERA
AGERA är ett system för att rapportera händelser och risker inom arbetsmiljö och säkerhet.
Medarbetarna rapporterar händelser i AGERA. Dessa händelser klassificeras när chefen handlägger
händelser i samråd med medarbetare och skyddsombud. Klassificeringar vad gäller arbetsmiljö i AGERA
är Tillbud och Arbetsskada. Arbetsskada innefattar arbetsolycka, arbetssjukdom och färdolycksfall. Allvarliga
tillbud och allvarliga arbetsskador anmäls även till Arbetsmiljöverket via länk i AGERA. En händelse kan ha
flera rapporterade orsaker. Det går i systemet inte att ta fram händelser uppdelat på kön.
Arbetsskador tertial 1 2020
Under tertial 1 2020 anmäldes totalt 133 arbetsskador
• 86 % avser arbetsolyckor, varav 7 % är allvarliga arbetsskador
• 8 % avser arbetssjukdomar
• 6 % avser färdolycksfall
Den vanligaste förekommande arbetsolyckan, 46 %, uppstod vid hot eller våld mot medarbetare –
företrädesvis i kontakt med utåtagerande brukare.
Under samma period 2019 anmäldes totalt 152 arbetsskador.

Fördelning av anmälda arbetsskador på huvudorsak i procent
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Antal allvarliga arbetsskador uppgick till 10 under tertial 1 2020 att jämföra med 5 under samma period
förra året. Det stora flertalet orsakades av hot eller våld, chock, rädsla.

* I totalen finns även arbetsskador som inte är färdighandlagda och klassificerade
** Alvarliga arbetsskador är inte uppdelade på huvudorsak eller orsak till arbetsskada.
*** Färdolycka är inte uppdelat på orsak

I bilaga 1 finns fördelning av anmälda arbetsskador på orsak till arbetsolycka i procent.
Tillbud tertial 1 2020
Under tertial 1 2020 rapporterades totalt 473 tillbud, Under samma period 2019 rapporterades 1002
tillbud.
En verksamhet inom avdelningen Myndighet och socialpsykiatri, har tidigare stått för många av de
rapporterade tillbuden. Sedan drygt ett halvår tillbaka har där upprättats en struktur och rutiner som lett
till handlingsplaner. Hela personalgruppen har dessutom gått en utbildning, som fokuserar på bemötande
och förebyggande arbete. Den brukare, som legat bakom många av tillbuden, finns inte längre kvar på
boendet. Detta har sammantaget medfört en drastisk minskning av rapporterade tillbud.
Av rapporterade tillbud tertial 1 2020 klassificerades 34,9% som tillbud orsakade av annan person
(fysiskt). Samma period 2019 var motsvarande siffra 65,3%. Ovan nämnd verksamhet stod då för många
av tillbuden under tertial 1 2019 och flertalet av dessa orsakades av annan person (fysiskt).
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En annan skillnad jämfört med tertial 1 2019 är att antalet tillbud som orsakats av psykiskt påfrestande
arbete ökat från 7,6 % (2019) till 21,4% (2020). Orsaken till detta är inte klarlagd på aggregerad nivå.
Sociala orsaker/brukare/elever/malmöbor (kränkningar) har också ökat. Under tertial 1 2019 ansågs
denna orsak ligga bakom 4,7% av tillbuden jämfört med 10,1% i år.
Antal anmälda tillbud som hänför sig till sociala orsaker medarbetare/chefer (samarbetssvårigheter,
konflikter, kränkningar) har ökat från 1,8% tertial 1 2019 till 8,9% för samma period 2020.

Fördelningen av de mest frekvent anmälda tillbuden - totalt FSF
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Antalet allvarliga tillbud har ökat från 12 till 24 om man jämför tertial 1 2019 med tertial 1 2020. Hot, rån
ligger bakom det stora flertalet allvarliga tillbud.
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Ett och samma tillbud kan tillskrivas flera orsaker i AGERA (t.ex. både person, chock och hot och våld)
vilket gör det svårt att se vilken bakgrundsfaktor som utgör störst risk. Det är också förklaringen till att
summan av de olika tillbudskategorierna blir högre än det totala antalet rapporterade tillbud.
I bilaga 2 finns en fördelning av samtliga anmälda tillbud totalt i FSF för tertial 1.
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Åtgärder
Föreliggande åtgärder/aktiviteter kommer att ske under 2020:
• Fördjupning inom området arbetsskador och tillbud inom ramen för befintlig SAM-utbildning (HR)
• Utbildning för medarbetare på APT med stöd av särskilt framtaget bildspel (ansvarig chef).
• Fortsatt spridning av den film som lanserades i höstas om arbetsskador och tillbud. Den är tänkt att
fungera som stöd för chefen när hen tar upp detta på APT.
• Chefer och skyddsombud erbjuds workshops gällande undersökning och riskbedömning av
arbetsmiljön, med fokus hot och våld samt organisatorisk och social arbetsmiljö.
• Varje tertial sker rapport och dialog i förvaltningsrådet om statistik gällande tillbud och arbetsskador.
• Varje månad sker rapport och dialog i förvaltningsrådet om alla inträffade allvarliga tillbud och
allvarliga arbetsskador.
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Bilaga 1 Fördelning av anmälda arbetsskador på orsak till arbetsolycka i procent tertial 1

Fördelning av anmälda arbetsolyckor på orsak i procent
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Bilaga 2 Fördelning av samtliga anmälda tillbud totalt i FSF tertial 1

Fördelningen av samtliga anmälda tillbud - totalt FSF
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