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Vedr.:  Status på PUF's aktiviteter, herunder ny arbejdsmiljøhåndbog og hjemme-

side  
 
I denne medlemsudsendelse gives en orientering om PUF’s nye arbejdsmiljøhåndbog, 
udvikling af nye uddannelsesmoduler indenfor MED og arbejdsmiljø, PUF’s nye hjem-
meside samt PUF’s virksomhed generelt. 
 
PUF’s arbejdsmiljøhåndbog 
PUF’s arbejdsmiljøhåndbog ”Arbejdsmiljø i kommuner og regioner 2012” er nu udkom-
met. Håndbogen giver ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og MED-udvalgsmedlemmer i 
kommuner og regioner et godt overblik over både det operationelle og det strategiske 
arbejdsmiljøarbejde – samt masser af konkrete ideer og metoder til at tage fat på opga-
verne.  
 
MED-organisationen er omdrejningspunkt for arbejdsmiljøarbejdet i kommuner og regi-
oner, og dermed også for bogen. I 2012-udgaven er der med det nye afsnit ”Organisering 
og opgaver i MED” sat ekstra fokus på denne organisering, som giver mulighed for loka-
le tilpasninger, der styrker og effektiviserer arbejdsmiljøarbejdet på de regionale og 
kommunale arbejdspladser.  
 
Håndbogen er også opdateret i forhold til aftale- og overenskomstfornyelsen i 2011 mel-
lem parterne på det kommunale og regionale arbejdsmarked samt ændringerne i arbejds-
miljølovgivningen i 2011. 
 
Bogen rummer masser af inspiration til, hvordan arbejdsmiljøgrupperne i samspil med 
MED-udvalgene kan gå til opgaven. Der er desuden mange konkrete henvisninger til, 
hvor man kan søge flere oplysninger om metoder og mere viden, hvis man vil fordybe sig 
yderligere i enkelte områder. 
 
Udvikling af uddannelsesmoduler 
PUF har udviklet en lang række MED-klippekort og supplerende opfølgningsdage til ar-
bejdsmiljøuddannelsen samt et særligt uddannelsesmodul til MED-hovedudvalgene. I 
2011 har PUF udviklet følgende nye uddannelsesmoduler: 
 
• Kommunikation i MED systemet. 
• Arbejdsmiljøarbejdet i en tid med omstilling og udvikling.  
• Undgå muskel-skelet besvær. 
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Markedsføring og ny IT-platform 
For at styrke markedsføringen over for kunder i kommuner og regioner og udvikle den 
digitale service over for underviserne, har PUF i 2011 udviklet et nyt www.puf.dk som en 
selvstændig hjemmeside, der netop er lanceret her ved årsskiftet 2011/12. 
 
Samtidig med etableringen af den nye hjemmeside er der sket en udvikling og integrering 
af PUF’s administrative system for både at sikre en god og fleksibel service til kunderne 
og en tidssvarende og effektiv administration af uddannelsesaktiviteterne. 
 
På www.puf.dk er det muligt at finde mere information om PUF og de uddannelser, som 
kan rekvireres som pakkekurser, men også de åbne kurser, hvor enkeltpersoner kan til-
melde sig, herunder om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljøhåndbogen, 
og andet markedsføringsmateriale om PUF’s uddannelser kan ligeledes rekvireres på 
www.puf.dk. 
 
PUF’s virksomhed 
PUF udbyder de fælles uddannelser inden for samarbejde og arbejdsmiljø, nemlig: 
• Den Lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse 
• Medindflydelses- og medbestemmelsesuddannelse (MED) 
• Samarbejdsuddannelse (SU) 
• Skræddersyede temadage til SIO, MED- og SU-udvalg. 
 
PUF afholder således årligt cirka 34.000 kursistdage, og cirka 12.000 medarbejdere og 
ledere i regioner og kommuner deltager årligt i PUF’s uddannelsesaktiviteter. Hertil 
kommer mindst 1.800 deltagere på MED-uddannelse gennemført af lokale MED-
undervisere. 
 
2.851 ledere og medarbejdere i kommuner og regioner deltog på PUF s arbejdsmiljøud-
dannelse. Godt 9.000 deltog i MED og SU uddannelse eller skræddersyet efteruddannel-
se. 
 
Medlemsorganisationerne opfordres til at udbrede kendskabet til PUF’s tilbud. 
 
Spørgsmål i tilknytning til dette brev kan rettes til chefkonsulent Henrik Carlsen, KTO, e-
mail hc@kto.dk eller på tlf.: 33 47 06 17. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Helle Basse  Henrik Carlsen 
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