
Chefteamindstilling: ArbejdsmiljøTræf 2018 

7. december 2017, Arbejdsmiljø & Sygefravær  

Baggrund: 
Som en del af tilbud om lovpligtig kompetenceudvikling til arbejdsmiljøorganisationen afholder Sundhed og 
Omsorg ArbejdsmiljøTræf hvert 2. år. Næste ArbejdsmiljøTræf er torsdag d. 15. marts 2018, og temaet 
bliver ”Vaners magt og pragt – fokus på betydningen af gode og dårlige vaner i det daglige samarbejde og 
i samværet med borgeren”. 
  
Ledetrådene giver rammer og retning, og de kan være udfordrende og kalde på forandringer i samarbej-
det, således at borgeren fortsat er i centrum. Faglige vaner/rutiner kan både understøtte og støde sammen 
med det, som borgeren ønsker, forstår eller reagerer på. Det samme kan gøre sig gældende i den relatio-
nelle koordinering i organisationen. Her skal Arbejdsmiljøorganisationen være klædt på til at understøtte 
forandringer og udbrede gode vaner/rutiner i det daglige samarbejde. 
 
Tør vi sætte egne vaner eller sende de fælles overbevisninger til servicetjek, så giver vi noget af os selv i 
tillid til, at fællesskabet tager hånd om og støtter op om den ændring, som situationen kræver, eller den 
enkelte ønsker. Samtidig påvirker vi arbejdskulturen til det sundere. Dette mod vil vi gerne have bragt frem 
på dagen. 
 
ArbejdsmiljøTræf 2018 foregår på Savværket, varer 3,5 timer, og det er en variation over oplæg, gruppe-
drøftelser og simulation. Forventningen er 250 deltagere. 
 

Beslutninger: 
Chefteamet skal godkende, at det overordnede tema og indhold i ArbejdsmiljøTræf 2018 sendes til endelig 
godkendelse i HMU 15. december. 
 
Chefteamet godkender 

• At ”Vanens magt og pragt –fokus på betydningen af gode og dårlige vaner i det daglige samar-
bejde og i samværet med borgeren bliver tema på Arbejdsmiljøtræf 2018 

• Den beskrevne ramme for ArbejdsmiljøTræf 2018 

Effekt og målopfølgning: 
Deltagerne skal kunne mærke udfordringen ved at have og ændre vaner i forhold til arbejdsmiljø, trivsel og 
sundhed - og sygefravær - og fællesskabets betydning i den ændringsproces. De skal have værktøj/meto-
der med fra Træffet, som understøtter organisationen i systematisk at håndtere forandringer. 
 

Implementering: 
Temaet vil blive slået an i arbejdsmiljøorganisationen før Træffet. Det sker gennem en endnu ikke planlagt 
aktivitet (iværksat af Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær). 
 
Opsamling på Arbejdsmiljø Træffet vil være, at kontaktkonsulenter fra Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefra-
vær understøtter - 

• fortsat brug af de præsenterede metoder/værktøj 

• erfaringerne i det lokale arbejde med indsatser på sygefravær arbejdsmiljø og trivselsområdet i 
2018 og 2019 

 

 
 

Kommunikation: 
Hovedbudskabet 

• At der med teamet bliver sat fokus på betydningen af gode og dårlige vaner i det daglige samarbejde 
og i samværet med borgeren 

 
Kommunikationsdelen aftales nærmere og koordineres løbende med Kommunikation, når  

• tema er endelig godkendt i HMU 

• programmet er fastlagt 

• før aktiviteten er designet 
 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  

    

Ansvarlig/Navn: Maj Morgenstjerne Bek 

Deltager på mødet: Anette Østergaard (51 57 62 91) 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget x Afd. opsparing  MSOs fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

 180.000 kr.   

 

Målgruppen for ArbejdsmiljøTræf 2018 er arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere, formand og næst-
formand og TR i LMU, HMU og HAUs medlemmer. 

 

  15. september  30. november  15. december  Januar og februar 15. marts  

    

HAU  Chefteam-møde HMU Før-aktivitet til Arbejdsmil-
jøTræf 2018  

ArbejdsmiljøTræf 2018  



Referat: 

Chefteamet drøftede det overordnede tema og indhold i ArbejdsmiljøTræf 2018 som sendes til endelig godkendelse i HMU 15. december. 

ArbejdsmiljøTræf afholdes torsdag d. 15.  marts 2018. 

 

Chefteamet godkendte 

• At ”Vanens magt og pragt – fokus på betydningen af gode og dårlige vaner i det daglige samarbejde og i samværet med borgeren bliver tema på Arbejdsmiljøtræf 

2018 

 

Chefteamet drøftede og besluttede følgende i forhold til indhold og deltagerkreds: 

• Træffet er en del af tilbud om lovpligtig kompetenceudvikling til arbejdsmiljøorganisationen  

• Målgruppen i år bliver arbejdsmiljøgrupperne.  

• Udgangspunktet bliver det justerede nærhedsprincip i arbejdsmiljøorganisationen og det kommende samarbejde i arbejdsmiljøgrupperne. 

 

Overordnede vil træffet blive rammesat med temaer, der på forskellig vis vinkler: 

• Arbejdsmiljøorganisationen anno 2018 og tilhørende udfordringer. 

• Rollen som AMR og AML. 

• Opgaver og ansvarsfordeling i arbejdsmiljøorganisation; herunder styrkelse af lederens rolle i arbejdsmiljøet. 

• Der arbejdes med ”før under og efter” 

Evt. plads til en aktuel sag alt efter hvad der giver mening på dagen (i dag kunne det f.eks. være CURA). Overvejes hvordan der arbejdes mere skarpt og strategisk med 

sundhed og trivsel og ændring af kultur. 

 


