
Chefteamindstilling: Sundhedsledelse 2.0 i Sundhed og Omsorg- ”certificering i sundhedsledelse” 

Den 5. oktober 2017, Klynge for Arbejdsmiljø og Sygefravær  

Baggrund: 
Vi har afprøvet en certificeringsmodel, som vi mener har flere ulemper end fordele.  
Den systematik der generelt ligger i en certificering, har til gengæld mange fordele.  
 
Derfor anbefales, at inddrage sundhedsledelse i eksisterende arbejdsmiljøcertificering. 

Anbefalingen medfører en mindre økonomisk omkostningstung model og tillige en positiv synergieffekt 
mellem arbejdsmiljø og sundhedsledelse. Sammenlægningen understøttes af ’AMR-korpset’, som også 
fungerer som sundhedsambassadører.  
 

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme samt sygefravær, trivsel og social kapital vil kunne integreres i en fælles 
’pakke’. 
 
Tiltaget vil understøtte Sundhedspolitikken, og Ledelse med vilje og slip medarbejderne fri.  
 
BA og MSO aftalte afprøvning ud fra ”Standard 10001”, med DNV-GL som samarbejdspartner.  
Afprøvningen foregik i Syd og Viby-Højbjerg - fra efteråret 2016 til juli 2017, efterfulgt af en evalueringspro-
ces i august/ september. Begge områder fik certifikat.  

Beslutninger:  
CT drøfter og beslutter Sundhedsledelse 2.0, ud fra anbefalingen om at sammenlægge sundhedsledelse 
med eksisterende arbejdsmiljøcertificering. 
 

Effekt og målopfølgning: 
Målet er større sundhedsmodenhed i teamene og indfrielse af mål i sundhedspolitikken.  
Den systematik der ligger i en certificering virker, og inddragelse af LMU og sundhedsambassadører har 
god effekt. 
 

Indsatsen forventes at få en positiv indvirkning på: 
1. de eksisterende strategiske mål for 2018 mht. til ulykker, sygefravær og social kapital, sidstnævnte 

især mht. ’Hvor tilfreds er du med dit job som helhed’ og ’I mit team er der arbejdsglæde’. 
2. bedre fysisk og mental formåen, som kan resultere i højere kvalitet i kerneydelsen og en positiv af-

smittende effekt for borgere.  
  

Implementering:  
 

For at sundhedspolitikken får solid betydning, er det vigtigt med et tværmagistratsligt fokus - på alle org. 
niveauer, og især øverst i organisationen.  
Sundhedsledelse bør italesættes i relevante udvalg og fora, for at vi lykkes med mere sundhed og deraf 
følgende færre ulykker, lavere sygefravær og højere soc.kapital. 
 

Hvad skal der til, for at vi lykkes med sundhedsledelse: 
1) fortsat systematik, hvor LMU opsætter sundhedsmål - som teamene indarbejder i egen handleplan   
2) uddannelse af sundhedsambassadører  
3) sundhedsledelse gennem forpligtende fællesskaber på arbejdspladsen 
4) fortsat allokering af økonomiske midler til sundhedsindsatser 
5) implementering af sundhedsindsatser - via samarbejde med Klynge for Arbejdsmiljø og Sygefravær  
6) løbende bevågenhed på alle org. niveauer i MSO  
7) opfølgning i teams samt på LMU i årlige arbejdsmiljødrøftelse og i ledelsens evaluering, som HMU får. 
8) tæt tværmag. samarbejde  

 
 

Kommunikation: 
Hovedbudskabet:  
Vi fortsætter den systematiske indsats med sundhedsledelse som en del af arbejdsmiljøcertificering.  
 
Forandringen: Sundhedsledelse integreres i en certificering – helt konkret i arbejdsmiljøcertificeringen og der 
arbejdes på et tæt samarbejde med øvrige magistrater om indfrielse af sundhedspolitikken. 
 
Målgruppen for budskabet: Primært i MSO for især ledere, sundhedsambassadører, LMU og øvrige MED-
udvalg. Sekundært tværmagistratsligt.  
 
Forandringen skal jævnligt kommunikeres på direktionsmøder, i Chefteamets 5 min., i Det Faglige Hjørne, i nyt 
fra Klynge for Arbejdsmiljø og Sygefravær og på udvalgsmøder. 
 
Det anbefales, at kommunikation om det tværmag. samarbejde prioriteres højt, og at der ligeledes sker kom-
munikation i PSG, direktørgruppe/FMU, OC/VOC-møder og i Sundheds- og Omsorgsudvalget, så strategisk 
kommunikation om sundhedsledelse sikres. 
 
Orientering og drøftelser er sket på PSG og FAU i uge 39.  

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
X 

 
Lukket indstilling 

 

    

Koordinering sker med Kommunikation 

Ansvarlige: Maj og Annemette Strøbeck Tarp – i samarbejde med resten af strategisk sparringsgruppe for 
sundhedsledelse: Ulla Reintoft, Morten Ilsøe, Otto Ohrt og Pernille Møller Jensen  

Deltager på mødet: Morten Ilsøe og Annemette Strøbeck Tarp (41 85 95 63) 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
Afd. grundbudget X Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter  
 2018 2019 2020 

Sundhedsledelse ind i arbejds-
miljøcertificering: Forventes om-
kostnings-neutral, da vi har 
denne certificering 

Omkostningsneutral Omkostningsneutral Omkostningsneutral 

Til sammenligning vil certificering i sundhedsledelse koste 75.000-100.000 for resterende områder, samt 
40.000-50.000 årligt til vedligeholdes af certificeringen. 
 

Forventede udgifter – se bilag ’Forventede udgifter’. 
Midler i trivselskataloget til sundhedsfremme er alle øremærket.  

 

 ' 24. august 2017 5. oktober  Efterår/vinter 2017  Efterår/vinter 2017 Efterår/vinter 2017 Forår 2018 

    
Område Syd og Viby-Højbjerg er 
blevet certificeret i sundhedsle-
delse.  

Chefteam-møde: drøftelse af 
sundhedsledelse 2.0 

Drøftelser med direktioner og ar-
bejdsmiljøauditor 

Drøftelser i udvalg og fora inkl. 
design af det tværmagistratslige 
samarbejde.  

Uddannelse af sundhedsambas-
sadører   

Opstart af nye indsatser og fortsat 
samarbejde tværmagistratsligt. 

 



Referat: 

CT besluttede Sundhedsledelse 2.0, ud fra anbefalingen om at sammenlægge sundhedsledelse med eksisterende arbejdsmiljøcertificering. 

Der arbejdes videre med yderligere konkretisering – herunder synlighed når arbejdsmiljø og sundhedsledelse lægges sammen, evt. en anden overskrift. Der skal endvidere 

skabes ejerskab ift. opgaven. 

 


