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Politik
Miljø- og arbejdsmiljøpolitik
MidtVasks målsætning for miljø-arbejdet såvel som arbejdsmiljøarbejdet er, at

”vi skal være lidt bedre og sundere i dag end vi var i går”.
Målsætningen opnås i fællesskab, med størst mulig involvering af alle ved:

Fundamentet for midtVasks miljø- og arbejdsmiljøarbejde er de konstante og løbende
forbedringer samt enkelte store forbedringsprojekter.
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Miljø
Generelt
I 2021 blev der vasket 6.69 mio kg tøj på midtVask og vi vaskede samtidig 84.000 senge.

Energi
Vask af tøj medfører et energiforbrug af både biologiske affaldsprodukter (fremstilling af
damp til opvarmning af vaskevand og tørring af tøjet i tumblere, ruller og steamer), el
(maskiner, ventilation, trykluft og belysning) og fjernvarme (opvarmning af lokaler).
midtVasks omfattende energistyrings- og opfølgningssystem er fundamentet for at styre
vores energiforbrug og har gjort det muligt for os, at holde forbruget lavt. Grundet et stop af
levering af bio-olie fra leverandørens side, har vi været nødsaget til at bruge dieselolie i det
meste af 2021. Desuden har vi på midtVask også kunne mærke prisstigningerne på energi,
hvilket øger omkostninger pr. kg tøj vasket.

Vand/spildevand
midtVask bruger naturligvis vand til vask af tøjet, men der anvendes også vand til
fremstilling af damp og blødt vand til vasken samt til bad og toilet. I vaskeprocessen indgår
et udviklet system til genbrug af vandet fra vasken. Vi udleder spildevand, der indeholder
smuds fra tøjet samt rester af de vaskemidler, der anvendes i vaskeprocessen.
midtVask stræber altid efter at have lavest mulige vandforbrug. Dette uden at gå på
kompromis med høj visuel renhed og tilstrækkelig udvaskning.

Vaskemidler
I forbindelse med vask anvendes en række vaskemidler. Da alle vaskemidler udledes med
spildevandet har forbruget direkte betydning for påvirkning af vandmiljøet i nærområdet. I
december 2021 skiftede vi igen vaskeleverandør. Den nye leverandørs produkter er med
en lavere koncentration, hvilket både kan ses på tøjet samt miljøbelastningen. Vores
vaskeprodukter er svanemærket.

Affald
midtVask bortskaffer mange forskellige typer af affald. Dette er blandt andet ødelagt tøj,
emballage fra indkøb, kontorpapir, affald samt glemte effekter i tøjet fra kunderne. Pletter er
en af årsagerne til, at der bliver kasseret tekstiler. Vi arbejder på at kunne specialbehandle
de forskellige typer pletter, for at kunne forlænge levetiden på tekstilen. Vi har bl.a. udviklet
en kuglepen-vask, som vi forventer vil reducere antallet af kasserede uniformer.
Vi beder i dag vore leverandører levere med minimum af emballage for at reducere
miljøbelastningen. Vi arbejder hen imod, at alt vores tekstilindkøb på sigt bliver cirkulært.

Luftemissioner
Ved forbrug af energi frembringes en emission af en række miljøbelastende stoffer. Som
det første vaskeri i landet tog midtVask en ny dampproducerende kedel i brug baseret på
bioolie i stedet for på dieselolie. Miljøgevinsten er, at biobrændsel er CO2-neutralt. Som
nævnt tidligere, har vi været nødsaget til at bruge diesel-kedlen i stedet, hvilket har medført
en øget udledning af CO2 i 2021.
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Arbejdsmiljø
Væsentlige arbejdsmiljøforhold
midtVask ønsker at tage et stort ansvar for at undgå gener ifm. EGA, blandt andet via
jobvariation / -rotation og gennem fysisk træning, eksempelvis elastiktræning og andre
former for styrke- og konditionstræning. Men vi vil mere end forebygge, vi vil fremme
sundhed, trivsel og produktivitet!

Sundhedsfremme
Vores ambitiøse målsætning er, at vi skal blive sundere af at arbejde på midtVask - vi vil
sundhedsfremme!
Sundhed og arbejdsmiljø hænger tæt sammen. På midtVask arbejder vi med sundhed i et bredt
begreb. Det betyder, at vi ser på hele mennesket bag alle medarbejdere og laver indsatser for
både den mentale, fysiske og sociale sundhed. Vi mener, at vi som arbejdsplads skal være med til
at udvikle den enkelte medarbejder - også sundhedsmæssigt. Derfor skal midtVask skabe
rammerne for at kunne praktisere en god sundhedsadfærd i hverdagen.
• Vores mentale sundhed forbedres, når vi hver især kan udfolde vores evner og kan klare
dagligdagens og arbejdets udfordringer og stress. Når vi trives og positivt kan udføre en
god arbejdsindsats og hver især yder vores bidrag til fællesskabet. Derfor er det vigtigt, at
vi hele tiden udvikler os og lærer nyt, og bruger vores talenter meningsfuldt i/på arbejdet,
hvorfor midtVask prioriterer kompetenceudvikling og aktiv deltagelse i udvikling af midtVask
højt.
• Vores sociale sundhed hænger i høj grad sammen med, at vi tror på os selv og indgår i
meningsfulde og sunde relationer med gode kollegaer på arbejdspladsen. Læring og
udvikling sker på jobbet sammen med andre og derfor er de sociale relationer på midtVask
af største vigtighed. Gode strukturer og samarbejdsrelationer er vigtige at opbygge. Klare
mål, som man kan arbejde hen mod og fælles arbejdspladsværdier medvirker til vores
sociale sundhed. En positiv og anerkendende tilgang til tingene giver god trivsel og lavt
sygefravær, og det hele kan mærkes. Teamorganisering og tavlemøder fremmer dialog og
samarbejde, ligesom sociale aktiviteter prioriteres højt.
•

På det fysiske område betyder god sundhed for os, at vi ønsker at blive sundere og at vi
vil have færre smerter, færre arbejdsulykker og lavt sygefravær. Vi skal holde os sunde og
stærke i hele vores arbejdsliv og mere til. Derfor prioriterer vi, at vi skal blive stærkere og
komme i bedre form. Det opnår vi ved, at vi ved hvad god ergonomi er, og hvordan kroppen
fungerer, og at vi deltager i elastiktræning hver gang og tager hånd om egen sundhed og
deltagelse. Men “uden mad og drikke, duer helten ikke” - gammelt dansk ordsprog, men alt
det vi hælder ind i kroppen har ikke kun indflydelse på overskuddet i dagligdagen, men
også på vores velbefindende på lang sigt. Derfor vil vi inspirere, tilbyde hjælp og gøre det
lettere for den enkelte at vælge en sundere livsstil.
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Sundhedstilbud på midtVask
Vores sundhedstilbud er baseret på frivillighed. Alle
skal have mulighed for at benytte sig af lige præcis
de tilbud, som giver mening for den enkelte.
Nedenfor findes vores tilbud. Elastiktræning er
blevet obligatorisk, og er nu en del af arbejdet, fordi

Uddannelse af sundhedsansvarlige
For at støtte op om sundhedsarbejdet i
dagligdagen har vi 9 kollegaer der har fået en
sundhedsambassadøruddannelse. De fungerer
nu som sundhedsansvarlige i deres respektive
teams og bidrager til at motivere og
implementere sundhed i hverdagen.

det virker.
Uddannelse af sundhedsansvarlige
For at støtte op om sundhedsarbejdet i
dagligdagen har vi 9 kollegaer der har fået en
sundhedsambassadøruddannelse. De fungerer
nu som sundhedsansvarlige i deres respektive
teams og bidrager til at motivere og
implementere sundhed i hverdagen.

Nyt byggeri - nyt midtVask
– den bedste arbejdsplads og det bedste arbejdsmiljø
I 2020 startede projekteringen af det nye midtVask i
Forsyningsbyen på Aarhus Universitets Hospital
I start 2023 skal der stå et nyt byggeri færdig, hvor midtVask
vaskeri og midtVask Hospitalsservice – Senge-og
hjælpemiddelservice ligger samlet.
Og målet er helt klart:
At vi skal bygge, indrette og organisere, så vi får verdens bedste og
sundeste arbejdsplads.
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Arbejdsmiljø
Sikkerhed
Vores målsætning er, at ingen skal komme til skade på midtVask.
I 2021 havde vi 3 arbejdsulykker med fravær på midtVask. Det er 3 for mange! Øv øv øv. Surt og
synd for dem der kom til skade.
Der er blevet handlet på årsagerne til de tre skader, således at det undgås at andre kommer til
skade i fremtiden. Vi bruger appen ”SafetyFirst” til at tage billeder og registrere nærved-uheld. I
2021 har vi været lidt mindre gode til at bruge SafetyFirst! I de kategorier der tælles med i
sundhedsregnskabet, er vi gået fra 92 i 2020 til 69 registreringer i år. Derudover er appen også
blevet brugt til at registrere driftstop på maskiner og hygiejne/kvalitet, som ikke tælles med som
nærveduheld, men som giver forbedringer til den daglige drift. Mange gode observationer er
dermed blevet til handlinger som har givet et endnu mere sikkert arbejdsmiljø og hjælper os mod
vores målsætning om, at ingen skal komme til skade på midtVask.
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Midtvask en rummelig arbejdsplads
midtVask vil være en social ansvarlig arbejdsplads, hvor fællesskabet trives, og hvor der
samtidig er plads og rum til at tage hånd om den enkelte kollega og kommende nye
kollegaer. Begrebet social sundhed hænger sammen med, at vi tror på os selv og indgår i
meningsfulde og sunde relationer på arbejdspladsen. God trivsel og lavt sygefravær kan
måles og mærkes, og teamorganisering og tavlemøder fremmer dialog og samarbejde,
ligesom sociale aktiviteter prioriteres højt.
Vi oplever at vores mangfoldighed giver udvikling og dynamik, og overskriften for vores
mangfoldighedsarbejde er ”fællesskab og forskellighed”.

Trivsel på midtVask
På midtVask er målet, at alle trives, går glade på arbejde og går glade hjem. Korttidssygefraværet
på midtVask har i 2021 igen været historisk lavt: 1,2 %. Det, mener vi, er et udtryk for, at man
trives, når man går på arbejde. Samtidigt har det været et år i coronas tegn, som har været alle
vegne i verden, men i begrænset form på midtVask, grundet mange tiltag og fantastiske kollegaer.
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Arbejdsmiljø
Kompetenceudvikling
Vores forskellige kompetencer er omdrejningspunktet for, at vi på midtVask bliver ved med at
udvikle os. Vores kompetenceniveau, brug og udvikling af kompetencer er vores ultimativ største
styrke. Det danske sprog er vores fælles udgangspunkt for at være ansat på midtVask, og derfor
har vi også i 2021 gjort en stor indsats for at styrke vores sproglige færdigheder. Sprog er
selvfølgelig kun en brøkdel af, hvad vi kan, men det er grundlaget for at vi kan kommunikere medog lære af hinanden.
Flygtninge i job og med danskundervisning på midtVask
I 2017 startede 6 flygtninge i kombineret jobpraktik og danskundervisning på midtVask bestående
af 3 timers jobpraktik og 3 timers danskundervisning. Underviserne fra lærDansk, havde bl.a.
udformet undervisningsmateriale med afsæt i billeder af tøjkategorier, nøgletalsskærme, maskiner
mv. således at danskundervisningen understøtter jobbet og jobkulturen på midtVask samtidig med
at praktikanterne forberedes til modulprøver.
På baggrund af vores store arbejde med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet, fik vi i 2016
besøg af FNs flygtningehøjkommisær med følge. FN var specielt interesseret i hvordan vi
kompetenceudvikler, danner og uddanner på midtVask. Pernille og Michael blev inviteret til
Geneve for at fortælle om VSA projektet.
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