Ny app sikrer Præhospitalt Center i Region Sjælland Arbejdsmiljøprisen 2018
Arbejdsmiljørådet belønner Præhospitalt Center i Region Sjælland med årets arbejdsmiljøpris i
kategorien Forandringer og ny teknologi. Det sker takket være en nyudviklet app, som gør, at
personalet hurtigere kan træffe den korrekte beslutning om, hvor akutpatienter og borgere skal
transporteres hen. Det sparer kostbar tid for både ambulanceredderne og patienterne.
Stoltheden lyste ud af medarbejderne fra Præhospitalt Center, da de modtog Arbejdsmiljøprisen 2018 i
kategorien Forandringer og teknologi. Overrækkelsen af prisen foregik på Axelborg i København.
Ifølge Arbejdsmiljørådets formand, Lisbeth Lollike, har Præhospitalt Center har formået at skabe en løsning,
som både medarbejderne og patienterne drager stor nytte af.
”Den nye app er tydeligvis til stor gavn for både medarbejdere og patienter. Medarbejderne sparer en masse
tid, og samtidig har de fået et bedre arbejdsmiljø, fordi de kan løse deres opgaver med større sikkerhed og
under mindre pres. Patienterne får en kompetent behandling, idet de bliver kørt til rette sted i første omgang.
App’en er en smart og simpel løsning på, hvordan man ved hjælp af teknologi kan gøre en stor og kompleks
mængde information let tilgængelig. Og det har krævet et vedholdende og stort stykke udviklingsarbejde at
nå der til,” siger Lisbeth Lollike og fortsætter:
”Jeg er ikke i tvivl om, at denne app vil være til inspiration for andre brancher, og at vi vil se mange flere
løsninger af denne karakter fremover. Derfor er det også fuldt ud fortjent, at Præhospitalt Center i Region
Sjælland vinder Arbejdsmiljøprisen 2018 i kategorien Forandringer og ny teknologi.”
App’en har skabt bedre arbejdsmiljø med mindre frustration
På Præhospitalt Center i Region Sjælland har man længe efterlyst en digital løsning for at skabe en mere
effektiv arbejdsgang i forbindelse med transport af patienter inden for akutberedskabet og transport af
borgere. Både medarbejderne og ledelsen har været opmærksomme på, at en digital løsning også ville
forbedre arbejdsmiljøet. Derfor samarbejdede ledelse og medarbejderne om udviklingen af den app, som nu
har løst mange af udfordringerne på Præhospitalt Center i Region Sjælland.
“App’en har skabt et bedre arbejdsmiljø med mindre frustration, færre telefonopkald og en hurtig afklaring
på, hvor ambulanceredderne hurtigt og sikkert bringer patienter til det rette hospital,” udtaler Brian Lindekilde
Hansen, sektionsleder hos Region Sjælland, Præhospitalt Center.
Færre frustrationer hos medarbejderne, mindre bøvl med papir og større sikkerhed i opgaveløsningen er
blandt de positive følgevirkninger efter, app’en er blevet implementeret. Samlet set har app’en frigivet
ressourcer og dermed øget den generelle effektivitet på arbejdspladsen.
Når ambulanceredderne tidligere skulle træffe en beslutning om, hvilket sygehus en patient skulle
transporteres hen til, skulle de gennemgå et 17 sider langt dokument. Dokumentet var kompliceret, og derfor
måtte ambulanceredderne ofte ringe til Vagtcentralen for at få den nødvendige information om det rette
hospital og kørselsvejledning.
App’en fungerer, selvom der ikke er adgang til data, og den ajourføres jævnligt med opdateringer.
Se filmen, hvor Præhospitalt Center i Region Sjælland fortæller om, hvordan virksomheden har arbejdet med
at forbedre arbejdsmiljøet: https://youtu.be/eahn5vSIj5k.
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Kontakt til Region Sjælland, Præhospitalt Center:
Brian Lindekilde Hansen, sektionsleder hos Region Sjælland, T: 57 68 41 15 / 40 22 27 77 // E:
BRLH@regionsjaelland.dk
For yderligere information om Arbejdsmiljøprisen:
Line Folke, specialkonsulent i Arbejdsmiljørådets sekretariat, T: 72 20 85 61 // E: lfk@amr.dk
Fakta
Om Region Sjælland, Præhospitalt Center
Præhospitalt Center er et selvstændigt virksomhedsområde i Region Sjælland, som udfører professionel
præhospital kvalitet inden for akutberedskabet, befordring og uddannelse. Virksomheden indeholder tre
områder, hvor de to største driftsområder er AMK-Vagtcentralen og Befordringsservice. På AMKvagtcentralen modtages 1-1-2 opkald til Sundhedsfaglig Visitation, telemedicinsk backup til redderne, Akut
Medicinsk Koordination ved større hændelser, samt disponering af alle præhospitale ressourcer.
Adresse: Fælledvej 1, 4200 Slagelse
Præhospitalt Center i Region Sjælland er vinder af Arbejdsmiljøprisen 2018 i kategorien Forandringer og ny
teknologi.
Om Arbejdsmiljøprisen
I 2018 er det 12. gang, at Arbejdsmiljørådet uddeler Arbejdsmiljøprisen. Prisuddelingen sætter fokus på
landets bedste arbejdsmiljøindsatser ved at belønne fire danske arbejdspladser indenfor kategorierne:
Arbejdsulykker, Muskel- og skeletpåvirkninger, Psykisk arbejdsmiljø og Forandringer og ny teknologi. I hver
kategori nomineres tre arbejdspladser.
Dommerkomiteen, der både nominerer og kårer vinderne, består af repræsentanter fra DA, LO, KL, FTF,
Lederne og Akademikerne samt formand for Arbejdsmiljørådet Lisbeth Lollike.
Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2018 er:
Arbejdsulykker
Dansk Supermarked Nonfood Lager

Muskel- og skeletpåvirkninger
Gardit A/S

Psykisk arbejdsmiljø
Børnecenter Solbo, Silkeborg Kommune

Forandringer og ny teknologi
Region Sjælland, Præhospitalt Center

Om Arbejdsmiljørådet
Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om den fortsatte udvikling
af et bedre arbejdsmiljø i Danmark. Arbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at rådgive
beskæftigelsesministeren om tiltag på arbejdsmiljøområdet.
Læs mere på www.amr.dk.
Læs mere om Arbejdsmiljøprisen på www.arbejdsmiljøprisen.dk
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