
 

                                                                                                                                                                       
 
Til hovedudvalget 
i regionen 
 
 
 
 
Et bedre psykisk arbejdsmiljø – tilbud om ekspertrådgivning og 
inspiration 
 
Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomst-
forhandlingerne 2015 enige om at sætte yderligere fokus på et godt 
psykisk arbejdsmiljø. Fra april 2016 igangsætter parterne derfor et tilbud 
om ekspertrådgivning og inspiration til de regionale arbejdspladser. 
 
Af forliget fremgår: 
Psykisk arbejdsmiljø bør ikke ses isoleret. Et godt psykisk arbejdsmiljø 
hænger sammen med arbejdsglæde, faglighed, kvalitet og produktivitet. 
Arbejdsmiljø og løsningen af kerneopgaven bør derfor tænkes sammen, 
da arbejdsmiljøudfordringerne ofte ikke vil kunne løses uafhængigt af 
kerneopgaven i form af isolerede arbejdsmiljøinitiativer. 
 
Nu og i fremtiden vil forandringer af organisationer og opgaver være et 
vilkår. Derfor er det væsentligt at sikre, at effekten på det psykiske 
arbejdsmiljø indtænkes før, under og efter en given forandring, med 
henblik på at planlægge og gennemføre forandringen og vilkårene 
omkring den, så der samtidig tages vare på et godt psykisk arbejdsmiljø.  
 
Det er et fælles anliggende for ledelse, medarbejdere, tillidsrepræsentant 
og MED/arbejdsmiljøorganisationen, at opretholde og forbedre det gode 
psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Dialog er derfor et vigtigt 
element, hvis der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. 
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Formålet med ekspertrådgivningen er at tilbyde den enkelte arbejdsplads 
eller flere arbejdspladser inden for samme speciale, område eller region 
mv. rådgivning om eller inspiration til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø 
kan styrkes i tæt relation til løsningen af kerneopgaven primært inden for 
temaerne: 
 

• organisatoriske forandringer,  
• faglige forandringer samt  
• vold og trusler. 

 
Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har indgået aftale med fire 
udbydere, som kan tilbyde ekspertrådgivning eller inspiration til et bedre 
psykisk arbejdsmiljø inden for ovenstående temaer. 
 
Der er indgået aftale med: 
 

• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA 
• Alectia 
• CBS, Institut for ledelse, politik og filosofi 
• RUC, Center for arbejdslivsforskning og Center for sundheds-

fremme 
 
I bilag 2 fremgår det, hvad udbyderne hver især kan bidrage med. 
 
Hvordan vil I bruge tilbuddet?  
Hovedudvalget skal vælge, hvilken af de to følgende modeller, regionen 
vil gøre brug af: 
 
1. I regionen sættes fokus på eksempelvis et eller flere af de tre temaer i 

en fælles overordnet/strategisk indsats. Indsatsen målrettes mod 
bestemte specialer/områder og/eller bestemte arbejdspladser i regio-
nen, eller 

2. De regionale arbejdspladser kan frit rekvirere inspiration eller 
ekspertrådgivning primært indenfor de tre temaområder. 

 
Hovedudvalget behandler spørgsmålet om organiseringen indled-
ningsvist. Det er en forudsætning, at der mellem A- og B-siden opnås 
enighed. Det er ikke en forudsætning, at hovedudvalget efterfølgende 
løbende skal inddrages, herunder tage stilling til de konkrete forløb på 
andre niveauer. 
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Ekspertrådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø kan 
rekvireres fra den 1. april 2016 og til den 31. marts 2018. Hovedudvalget 
anmodes derfor om, snarest og senest 1. maj, at behandle ovenstående 
spørgsmål. 
 
Når hovedudvalget har truffet beslutning om, hvilken model regionen 
ønsker at anvende ved rekvirering af ekspertbistand eller inspiration, 
bedes hovedudvalget orientere ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø-
repræsentanter og MED-udvalg i regionen herom. 
 
Som en del af den information vil I kunne anvende vedlagte: 

• Bilag 1 med yderligere information om vilkår for at rekvirere 
tilbuddet, som gælder uanset hvilken model hovedudvalget væl-
ger skal være gældende i regionen. 

• Bilag 2 med information om udbyderne, og hvad de hver især kan 
tilbyde.  

 
Hovedudvalget bedes tillige orientere de centrale parter om beslutning i 
forhold til valg af model. 
 
Såfremt der ønskes yderligere præsentation, eller der er spørgsmål i 
øvrigt til indsatsen, kan henvendelse rettes til Laura Thors Calaña, 
Danske Regioner tlf. 35 29 82 30, e-mail: ltc@regioner.dk, eller Henrik 
Carlsen, Forhandlingsfællesskabet, tlf. 33 47 06 17, e-mail:  
hc@forhandlingsfaellesskabet.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Kühnau  Anders Bondo Christensen,  
Danske Regioner  Forhandlingsfællesskabet 
Formand for    Formand 
Løn- og Praksisudvalget  
  
       
      Grete Christensen 
      Forhandlingsfællesskabet 
      Forhandlingsleder på det 
      regionale område 
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