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Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn
Arbejdstilsynet har den 7. januar 2021 været på besøg hos Bakkegården på 
arbejdsstedet Annebergparken 34, 4500 Nykøbing Sj.

Vi talte med arbejdsgivere/arbejdsgiverrepræsentanter Bente Kermeroglou, Pia 
Jørgensen og Janne Kryger, samt ansat Uffe XX og ansat Jacob XX.

Resultat af besøget
Strakspåbud
Virksomheden har i dag fået et påbud om at rette op på forhold, som strider mod 
arbejdsmiljølovgivningen. I skal bringe forholdene i orden straks.

I har fået påbud om at Virksomheden påbydes at sikre, at alenearbejde med 
beboer X uden direkte auditiv eller visuel kontakt med andre ansatte på 
Birkehuset afdeling 1-3, planlægges, tilrettelægges og udføres således, at 
risikoen for vold imødegås ¿ herunder at sikre tilstrækkelig oplæring og 
instruktion. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. 
Påbuddet skal efterkommes straks.  , fordi vi så/fik oplyst følgende:
 Ansatte arbejder med en voldsomt udadreagerende beboer. Fx har beboeren 

slået en ansat bevidstløs i foråret 2020, og har fornyligt fremsat trusler på 
livet mod ansatte og har truet med en kniv.

Arbejdstilsynet vil nu vurdere, om der er grundlag for at melde virksomheden til 
politiet eller give den en bøde. Det er fast praksis, når virksomheden har fået 
strakspåbud af denne art.

Overvejelse om eventuel straf
Arbejdstilsynet vil vurdere, om der er grundlag for at melde virksomheden til 
politiet eller give den en bøde. Det er fast praksis, når Arbejdstilsynet 
undersøger en alvorlig arbejdsulykke eller når en virksomhed ikke har 
efterkommet påbud fra Arbejdstilsynet.
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 I har fået et eksemplar af "Arbejdstilsynets besøg i dag", der informerer om 

formålet med besøget og grundlaget for det.

 I er blevet informeret om, at eventuelle reaktioner fra Arbejdstilsynet vil 
blive sendt til virksomhedens juridiske enhed via e-Boks.

Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal I orientere medlemmerne om 
indholdet af dette brev. Vi opfordrer jer til at orientere alle ansatte, som er 
berørt.

Ring, hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har 
spørgsmål.
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