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Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn
Arbejdstilsynet har den 30. marts 2021 været på besøg hos LEM 
ÆLDRECENTER på arbejdsstedet Hostrupvej 13, 7860 Spøttrup.

Vi talte med arbejdsgiver/arbejdsgiverrepræsentant Anette Sørensen, samt 
arbejdsmiljørepræsentant Marianne Stendahl.

Arbejdstilsynet har på besøget ikke konstateret nogen overtrædelse af 
arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder.

Derfor får I nu en grøn smiley på vores hjemmeside. En grøn smiley betyder, at 
I ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley gælder i tre 
år, hvis I ikke får et påbud e.l. i mellemtiden. Hvis I allerede har en gul eller rød 
smiley fra et tidligere besøg, bliver den grønne smiley først vist på 
Arbejdstilsynets hjemmeside, når den gule eller røde smiley bliver fjernet. I kan 
læse mere om Arbejdstilsynets smileyer på https://at.dk/smiley.

Der er arbejdsmiljøforhold i virksomheden, som I kan justere. Derfor vil vi 
sende jer en vejledning om:
 ergonomi, herunder bl.a. arbejdsstillinger i forbindelse med opgaver i 

morgenpleje hos borgere.

Heri vil der være anbefalinger til, hvordan I kan forbedre nogle konkrete 
arbejdsmiljøforhold, eller information om arbejdsmiljøregler.

I har ikke pligt til at foretage jer yderligere som opfølgning på vores besøg.

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.

https://www.at.dk/smiley
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Ring, hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har 
spørgsmål.

Venlig hilsen

Dorethe Gamborg Andersen
Tilsynsførende


