
Arbejdstilsynet

Tilsynscenter Nord

Landskronagade 33

2100 København Ø

T 70 12 12 88

at@at.dk

www.at.dk

CVR 21481815

31. januar 2022

Sag

20210082387/7

Ansvarlig:

Louise Klinge

CVR 55133018

P 1003352252

Side 1/2

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn
Arbejdstilsynet har den 31. januar 2022 været på besøg hos Bocenter Tranbjerg 
på arbejdsstedet Trankærgårdsvej 108, 8310 Tranbjerg J.

Vi talte med arbejdsgivere/arbejdsgiverrepræsentanter Lone Tholstrup og Sofie 
Nissen, samt arbejdsmiljøkonsulent Lene Nørager og arbejdsmiljøkonsulent 
Sofie Nissen.

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 sikre at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så 
risikoen for vold er effektivt forebygget. Det skal I gøre i forbindelse med 
arbejdet med beboer X i hus 4, Bocenter Tranbjerg. Virksomheden skal desuden 
sikre, at de ansatte får tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i 
at udføre arbejdet, så risikoen for vold er effektivt forebygget., fordi vi så/fik 
oplyst følgende:
 Beboer X er udadreagerende mod ansatte i form af nap, holde fast i hænder 

og spark. Der har været 27 hændelser med vold mod ansatte fra beboer X i 
januar 2022. Den 16. oktober 2021 forekom en arbejdsulykke, hvor beboer 
X holdt fast i begge skadelidtes hænder, så skadelidte ikke kunne komme fri, 
og til sidst blev skadelidte slynget mod gulvet, hvor skadelidte faldt ned i en 
badebænk.
Ansatte har ikke en fælles tilgang til beboeren og dennes udadreagerende 
adfærd. En fyldestgørende beskrivelse af dagsstrukturen for arbejdet med 
beboeren er under udarbejdelse. Vikarer, som dagligt arbejder med 
beboeren, er ikke oplært i fysisk håndtering i forbindelse med nødværge. 
Flugtvejen på badeværelset, hvor arbejdsulykken foregik, er tung at åbne. 
Rummet bag flugtvejen er fyldt med rengøringsmidler, rengøringsvogn og 
støvsuger, og lyset i rummet tænder ikke, når man træder ind i rummet.



Side 2/2Arbejdstilsynet 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.

Information om besøget
 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.

Venlig hilsen

Mette Bomholt
Tilsynsførende


