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Vedr.: Et bedre psykisk arbejdsmiljø – tilbud om ekspertrådgivning og inspiration i regionerne åbner 7. januar 2019
RLTN og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne i 2018 enige om at
videreføre indsatsen ift. et godt psykisk arbejdsmiljø, som blev startet ved OK 15. Fra den 7.
januar 2019 kan de regionale arbejdspladser derfor igen rekvirere et tilbud om ekspertrådgivning
og inspiration. Tilbuddet kan rekvireres frem til den 31. marts 2021.
./.

I vedlagte fælles brev fra Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet til hovedudvalgene i
regionerne orienteres nærmere om indsatsen (bilag 18-0388.7).
Formålet med ekspertrådgivningen er at tilbyde 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.
•
Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning
Rådgivningen og inspirationen kan have blik for den enkelte arbejdsplads og/eller have et mere
strategisk sigte. Indsatsen skal som udgangspunkt have et tværfagligt perspektiv, men kan også
målrettes enkelte fag. Indsatsen skal ses i samspil med arbejdspladsens og regionens strategier og
mål i øvrigt.
Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har videreført samarbejdet med:
•
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA
•
NIRAS-Joblife
•
RUC, Roskilde Universitets Center
som kan tilbyde ekspertrådgivning eller inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø inden for
ovenstående temaer.
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-2Det er de lokale parter (leder samt arbejdsmiljø-/tillidsrepræsentant eller lokale MED-udvalg,
herunder for eksempel afdelings-MED eller institutions-MED), der i enighed kan rekvirere ekspertrådgivning eller inspiration.
Rekvirering sker som udgangspunkt efter ”først til mølleprincippet”, idet det er Danske Regioner
og Forhandlingsfællesskabets forudsætning, at ekspertrådgivnings- og inspirationsindsatsen, indenfor de aftalte økonomiske rammer, når bredt ud i regionerne og på de regionale arbejdspladser.
Parterne har et ønske om, at der sikres en sammenhæng mellem ekspertrådgivning og inspiration
og den eksisterende regionale indsats, herunder i forhold til de aktiviteter og redskaber, som i
forvejen anvendes i regionen. Parterne her derfor bl.a. opfordret hovedudvalgene i regionerne til
at medvirke til at:
•
det i MED/arbejdsmiljøorganisationen drøftes, hvorledes forankring, og erfaringsudveksling i forhold til resultaterne af ekspertrådgivning bedst muligt kan finde sted i regionen,
samt
•
drøfte hvordan det kan sikres, at de regionale arbejdspladser i regionen er orienteret om
muligheden for at benytte sig af tilbuddet.
Medlemsorganisationerne opfordres til ligeledes at bidrage til, at tilbuddet formidles til de ledere
og til de tillidsvalgte MED-, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, som kan rekvirere ekspertrådgivningen, men også til de HR- og arbejdsmiljøkonsulenter samt menige medarbejdere, som
kan opfordre ledere og tillidsvalgte til at bruge ekspertrådgivningen.
./.

Der vedlægges oversigten ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Et tilbud om ekspertrådgivning og
inspiration”. Med oversigten kan de regionale arbejdspladser danne sig et indtryk af tilbuddet, de
fire temaer og hvilke kompetencer, de tre udbydere besidder, samt deres metoder og aktiviteter,
med henblik på at kunne kontakte den udbyder, som bedst kan hjælpe dem. Oversigten indeholder
også kontaktoplysninger på de tre udbydere (bilag 18.0355.8).

./.

Der vedlægges endvidere en kort folder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Et tilbud om ekspertrådgivning og inspiration - En kort præsentation”. Med folderen er det muligt at få et hurtigt overblik
over tilbuddet, hvordan der kan søges, en kort beskrivelse af temaerne samt links og kontaktoplysninger på udbyderne (bilag 18.0355.7).
Eventuelle behov for uddybning eller spørgsmål vedrørende indsatsen kan rettes til Henrik Carlsen, Forhandlingsfællesskabet, tlf.: 3347 0617, e-mail: hc@forhandlingsfaellesskabet.dk.
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