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Vedr.: Styrket psykisk arbejdsmiljø – artikler om læringspunkter og resultater fra regio-

nale arbejdspladsers brug af Ekspertrådgivningen – ny runde fra januar 2019 

 

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har siden maj måned 2016 tilbudt ekspertrådgiv-

nings- og inspirationsforløb om psykisk arbejdsmiljø til de regionale arbejdspladser. Fire udby-

dere, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, RUC, CBS og NIRAS, har i perioden 

2016 - 2108 gennemført mere end 100 forløb på regionale arbejdspladser vedrørende psykisk 

arbejdsmiljø.  

 

Ved OK 18 aftalte parterne at forlænge tilbuddet, som efter en kort pause fra 1. april 2018, for-

ventes at være tilgængelig igen for de regionale arbejdspladser fra januar 2019. 

 

Parterne har aftalt at formidle erfaringer og læringspunkter fra de 4 udbydere med det formål, at: 

• sætte fokus på indsatsen om det psykiske arbejdsmiljø,  

• formidle viden og information til de arbejdspladser, der ikke anvender ekspertrådgivningen, 

men også  

• skabe opmærksomhed om den næste runde af ekspertrådgivning og inspiration. 

 

Parterne vil anvende den europæiske arbejdsmiljøuge - uge 43 - som afsæt for formidlingen. Der 

vil hver dag i resten af uge 43 blive lanceret en artikel. Artiklerne er baseret på erfaringer fra de 

regionale arbejdspladsers anvendelse af ordningen. Artiklerne bliver udsendt til medlemsorgani-

sationerne og formidlet på Forhandlingsfællesskabets og Danske Regioners hjemmesider mv.  

 

Der vedlægges hermed den første artikel i rækken: ”Ny runde med ekspertrådgivning og inspira-

tion”. 

 

I artiklen beskrives bl.a. omfanget og tilfredsheden med den hidtidige ordning, samt videreførel-

sen af ekspertrådgivningen og de fire temaer som tilbuddet er fokuseret omkring, herunder det 

nye tema om ”Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning”. 
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Organisationerne opfordres til også at videreformidle artiklerne på egne hjemmesider, via ny-

hedsomtaler mv., og i den forbindelse kan man fx også henlede opmærksomheden på muligheden 

for at de lokale parter på arbejdspladsen mv. kan trække på tilbuddet om rådgivning og inspiration 

om psykisk arbejdsmiljø, når det er tilgængelig igen for de regionale arbejdspladser fra januar 

2019. 

 

Formålet med ekspertrådgivningen er at tilbyde den enkelte arbejdsplads eller flere arbejdsplad-

ser 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, vold og trusler samt samarbejde, 

arbejdspladskultur og mobning. 

 

Ekspertrådgivning og inspiration tilbydes både på strategiske og operationelt niveau på de regio-

nale arbejdspladser. 

 

Mere detaljeret informationsmateriale, beskrivelse af de enkelte udbydere af rådgivningen samt 

procedurer for, hvordan man anmoder om bistanden, vil være klar og blive udsendt til medlems-

organisationerne i slutningen af 2018. Desuden vil der blive gjort opmærksom på materialet via 

nyhedsbreve mv. 
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