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Vedr.: Et bedre psykisk arbejdsmiljø – tilbud om Ekspertrådgivning i regionerne åbner 

16. maj 2022 
 
Fra den 16. maj 2022 kan de regionale arbejdspladser igen få et skræddersyet forløb om forsk-
ningsbaseret Ekspertrådgivning. Der kan indgås aftaler om forløb frem til den 31. marts 2024, 
med afslutning senest den 1. september 2024. 
 

./. I vedlagte fælles brev fra Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet til hovedudvalgene i 
regionerne orienteres nærmere om tilbuddet.  
 
Formålet med Ekspertrådgivningen er at tilbyde rådgivning til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø 
kan styrkes og fastholdes inden for temaerne: 
• Forandringer på arbejdspladsen  
• Vold og krænkelser 
• Arbejdspladskultur og løsning af kerneopgaven 
• Introduktion og fastholdelse af medarbejdere 

 
Rådgivningen kan have blik for den enkelte arbejdsplads og/eller have et mere strategisk sigte.  
 
Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet lægger stor vægt på, at den nye runde Ekspertråd-
givning bygger videre på de erfaringer, som tidligere er draget i forhold til, hvilke indsatser der 
har en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet, herunder rådgivernes viden fra forskningen. Danske 
Regioner og Forhandlingsfællesskabet har derfor videreført samarbejdet med: 
• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA 
• RUC, Roskilde Universitets Center 

 
RUC og NFA udgør Ekspertrådgivningen og tilbyder forløb inden for ovenstående temaer. 
 
Samarbejdet med de to forskningsinstitutioner har også til formål at indhøste generel viden fra 
forløbene, som kan bruges på andre regionale arbejdspladser. Det er parternes forventning, at den 
generelle viden kan anvendes og indgå i den eksisterende regionale indsats. 
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Det 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 Ek-
spertrådgivningen. 
 
Tilbuddet fordeles efter ”først til mølleprincippet”, idet det er Danske Regioner og Forhandlings-
fællesskabets forudsætning, at Ekspertrådgivningen – ud fra de aftalte antal forløb med RUC og 
NFA - når bredt ud i regionerne og på de regionale arbejdspladser. 
 
Parterne opfordrer i brevet til hovedudvalgene til, at arbejdspladserne i regionen orienteres 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 Ekspert-
rådgivningen, men også til de HR- og arbejdsmiljøkonsulenter samt menige medarbejdere, som 
kan opfordre ledere og tillidsvalgte til at bruge Ekspertrådgivningen.  
 

./. Der vedlægges oversigten ”Bedre psykisk arbejdsmiljø - Få hjælp fra Ekspertrådgivningen til at 
styrke det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.” Med oversigten kan de regionale arbejds-
pladser danne sig et indtryk af tilbuddet, de fire temaer og hvilke kompetencer, de to 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 to udbydere. 
 
Tilbuddet skal ses i forlængelse af, at RLTN og Forhandlingsfællesskabet ved overenskomstfor-
handlingerne i 2021 aftalte at udvikle, fokusere og videreføre Ekspertrådgivningen og indsatsen 
ift. et godt psykisk arbejdsmiljø.  
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende indsatsen kan rettes til Henrik Carlsen, Forhandlingsfællesska-
bet, tlf.: 3347 0617, e-mail: hc@forhandlingsfaellesskabet.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse Henrik Carlsen 
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