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HAU 1. marts 2017: referat  
 

Deltagere:  Mette Nissen Sørensen, Diana Thielsen Kølvraa, Jeanett Drasbæk, Gitte Schneider, Anne-Mette 
Kallehauge, Maj Morgenstjerne Bek, Ulla Reintoft, Anette Samuelsen, Mette Møller Stenkjær 

Afbud:  Niels Kristian Villum 

 
DAGSORDEN – overblik: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Arbejdsmiljøorganisationen: Tilbud om kompetenceudvikling 2017 
3. Arbejdsmiljøorganisationen: Nærhedsprincip 
4. Sunde Forflytninger: Fælles ordning for forflytningsvejledere 
5. Årsopgørelser: ulykker og sygefravær 
6. Mål for Arbejdsmiljø 2017-2018 
7. Social Kapital Måling 2016 
8. Gensidig orientering 
9. Eventuelt 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt med følgende bemærkninger -  

 Punkt 3 udgår 

 Referat fra HAU 16. december 2016 blev godkendt pr. mail, og det er vedlagt referatet fra mødet d. 1. marts 

 
2. Arbejdsmiljøorganisationen: Tilbud om kompetenceudvikling 2017  
For at sikre, at arbejdsmiljøorganisationen har den fornødne kompetence, skal der hvert år besluttes en plan for 
kompetenceudvikling for supplerende uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne.  
 
HAU tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: 

 HMU har ansvar for at sikre, at Sundhed og Omsorg tilbyder kompetenceudvikling (Arbejdsmiljøloven, 
kapitel 2, § 6 d, stk. 3) Det fremsendte katalog om kompetenceudvikling dækker grundlægende 
arbejdsmiljøforhold, og det kan løbende blive udvidet. F.eks. i forbindelse med implementering af Cura og 
vedrørende AMR/TR/leder samarbejde og implementering af RisiKataLoop 

 Indholdet afspejler en rigtig fornuftig prioritering mht. omfang og indhold  

 HAU bakker op om, at kataloget med kompetenceudvikling undtagelsesvis sendes ud uden forudgående 
behandling på HMU, og at det fremover drøftes i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

 
4. Sunde forflytninger: Fælles Forflytningsvejlederordning  
Det er besluttet, at der skal være en fælles ordning for forflytningsvejledere, hvor udgangspunktet er, at den 
nuværende ordning bliver opgraderet, så det passer til den undervisning, vi vil tilbyde. De konkrete opgaver kan 
defineres lokalt.  
 
HAU drøftede udarbejdet udkast til en forflytningsvejlederordning og havde nedenstående bemærkninger - 

 Til HMUs drøftelse skal personalevinklen indgå, idet en fælles forflytningsvejlederordning vil medføre, at 
medarbejdere med funktionsbeskrivelse skal opsiges, og hvordan tager vi beslutning om, hvem der skal være 
de kommende forflytningsvejledere 

 Kompetencerne skal præciseres, så det er tydeligt, hvad der rækker ud over de øvrige ansattes kompetencer  

 Det er væsentligt at der sker af afvejning af ressourcer, opgaver og volumen 

 Kompleksiteten i de nuværende opgaver vil også afspejle sig i forflytningsvejlederordningen 

 Det kan være en udfordring at finde tovholdere til de mange opgaver, som bliver lagt på medarbejdere  

 Trods de nævnte opmærksomhedspunkter er dette det rigtige  

 Der er et spørgsmål om ressourcer, og det er vigtigt, at vi sikrer os, hvordan vi får det til at lykkes  

 Den ledelsesmæssige forankring skal være tydelig og stærk, således at forflytningsvejleder ordning giver 
mere fokus på arbejdsmiljø, og de lokale terapeuter skal have et tæt samarbejde med forflytningsvejlederne 
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 Hvert område skal definere antal med udgangspunkt i, hvad der kan give mening, dog minimum én 
forflytningsvejleder pr leder. Der er forskellige forhold, som har betydning f.eks. antal boliger, borgere, 
vagtlag, fysiske rammer og områdets karakteristika 

 Det er vigtigt, at man ved, hvem man skal gå til – og at der bliver et fælles koncept, som understøtter både 
uddannelse og forebyggelse af ulykker/risikostyring 

 Vi skal tænke både Vikærgården og Demens Centrum Aarhus ind i ordningen 

 På sigt må vi forvente en tættere kobling mellem forflytningsvejledere og brug af velfærdsteknologi 
 
Opsamling: Arbejdsmiljø & Sygefravær  

 vurderer funktionsbeskrivelsen sammen med HR  

 laver en vurdering af økonomien og rammen for opsigelse af den nuværende aftale 

 tager HAUs bemærkninger med og fremsender en anbefaling til HMU 
 

5. Årsopgørelser: ulykker og sygefravær  
HAU fik en orientering om årsopgørelserne for ulykker og sygefravær. Nedenfor er de væsentligste bemærkninger -  
 
Sygefraværet er steget i 2016 og opgjort i forhold til de gamle definitioner – i forhold til den nye definition er det 
steget mere. 

 Der er forskel på områderne i forhold til både stigning og fald 

 Faggrupper: SoSu personale har mest fravær; men stigningen er relativt ikke den største 

 Det er primært det lange fravær, der fylder i statistikken 

 Sygefraværet i ”nyt format”: stigningen i nyt format er mindre end i det gamle format 

 Opmærksomhed på om ”delvis syg/rask” vil påvirke det lange fravær og udgøre en større del af stigningen, 
og på om det nye format påvirke ledernes incitament til at afskedige hurtigere/tidligere 

 
Ulykker: Vi er langt under målet – især i 2. kvartal i 2016 

 Nogle områder har et højere antal ulykker; men overordnet set er der sket et fald 

 De fysiske uheld fylder mest sammen med personhåndtering og vold (tilsvarende tendens i 2014/15) 

 Fysiske uheld og personforflytning giver mest fravær  

 Der var ikke meget fravær på ulykker med vold. Det er muligvis under rapporteret, og det kan også hænge 
sammen med, at vi ofte gerne vil have folk tilbage efter en episode med vold  

 Der var flest ulykker med vold i plejeboliger 
 Vi bør anerkende og glæde os over, at der er sket en halvering af antallet af ulykker med vold 

 

Arbejdsglæde: Overordnet - Jobtilfredshed er gået lidt ned, og arbejdsglæde er gået lidt op 

 Faggrupper: stigning blandt sygeplejersker, fald hos borgerkonsulenter – 

 Der er pres på borgerkonsulenter, som kan være udsatte på relationen i samarbejdet med de psykisk syge, 
hvor pårørende henvender sig om f.eks. en kort tidsplads   

 Der er en tendens til lavere arbejdsglæde hos hjemmeplejen end i plejeboligerne 

 
6. Mål for Arbejdsmiljø 2017 - 2018 
HAU havde følgende bemærkninger til det fremsendte materiale –  

 Det sætter en god ramme for områdernes arbejde 

 Indsatserne vil løbende blive suppleret; bl.a. med udgangspunkt i opfølgning på Social Kapital målingen 

 Indsatserne skal fremgå sammen med den fælles ramme, så sammenhængen bliver tydelig 

 Beskrivelserne skal suppleres med fokus på ”mere viden, mere læring og mere forankring”, så det bliver 
tydeligt, at vi bygger ovenpå det, vi allerede gør 

 Sundhedsfremme er et ”sikkert og sundt arbejdsmiljø” 
 
Det vil være relevant, hvis mål og indsatserne bliver samlet med tilbud om kompetenceudvikling og en skabelon for, 
hvordan man lokalt kan oversætte den fælles ramme til lokale forhold og indsatser 
 
HAUs bemærkninger bliver indarbejdet i oplægget til HMU d. 5. april 
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7. Social Kapital Måling 
HAU fik en orientering om indholdet i den kommende opfølgningsproces, som består af - 

 Information til direktionerne – på ledermøder, LMU og evt. kvartalsmøder, på to workshops for ledere med 
fokus på værktøjer og opfølgningsproces 

 Der er også en proces via Borgmesterens Afdeling, og målingen er et element i Personaleredegørelse 

 Tilbagemelding fra LMU til HMU om den planlagte proces og de valgte temaområder i hvert område 

 
8. Gensidig orientering 

 Ekstern audit (nov. 2016): afvigelserne er lukket  

 Valg til arbejdsmiljøorganisationen: der bliver et oplæg på HMU 5. april fra arbejdsgruppen under HAU 

 
 
 
 
 


