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1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat HAU 1. marts 
Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger – 
 
Tilbud om kompetenceudvikling:  

 ”… arbejdsgiver tilbyder kompetenceudvikling…” 

 ”HAU bakker op om, at kataloget undtagelsesvis sendes ud uden foregående behandling i HMU” 

 Kompetencekataloget drøftes og godkendes i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse 
 
Fælles forflytningsvejlederordning 

 ”Det er et spørgsmål om ressourcer, og det er vigtigt, at vi sikrer os, hvordan vi får det til at lykkes” 
 
Mål for Arbejdsmiljø 2017-2018 

 ”Sundhedsfremme er også et sikkert og sundt arbejdsmiljø” 
 

3. Opfølgning på Social Kapital Måling 2017 
HAU drøftede opfølgningen med udgangspunkt i at - 

 Processen for opfølgning var bagvendt og opfordrer til, at HMU og chefteam sætter retning for den 
opfølgning, som hvert LMU efterfølgende skal omsætte lokalt 

 Der før målinger er aftalt systematik og tydelighed omkring opfølgningen; herunder HAUs rolle 

 Der skal udarbejdes en status på indsatser målrettet sammenhængen mellem opgaver og ressourcer (en del 
af opfølgningen på Trivselsmåling 2015) 

 Man på den enkelte arbejdsplads kan tage afsæt i det, der virker og dermed bidrage til at løfte det svære 

 Arbejdsglæde i team er også afhængig af, hvilke betingelser der er. Arbejdsglæde hænger sammen med 
arbejdsvilkår, og der er blevet ændrede vilkår for både Sundhedsenhederne og Hjemmeplejen 

 Der sker en modningsproces i organisationen, og målingerne skal ikke ses som selvstændige nedslag; men i 
sammenhæng med sygefravær, forandringer mm. De er også en måde at blive klogere på det arbejde, vi 
laver. 
 

Opfølgningen blev også drøftet i lyset af implementering af Forløbsmodellen, som har påvirket bl.a. samarbejdet på 
tværs af team. Her deltog projektleder Mette Svendsen, og der var fokus på at – 
 

 Forløbsmodellen ikke var fuldt implementeret ved målingen, og man øver sig stadig på nye roller og 
samarbejdsrelationer 

 Forløbsmodellen og rummer fælles arbejdsgange mellem områderne og specialiserede enheder 

 Man kunne overveje, om man kan lave case arbejde med fokus på relationer mellem Hjemmeplejen og 
Sundhedsenheden for at få et fælles grundlag for at være sammen, når man er i borgerens hjem 
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Konklusion: 

 Projektledelsen bag Forløbsmodellen overvejer om, der kan gøres en indsats vedrørende arbejdsglæde i 
team i forbindelse med fuld implementering af Forløbsmodellen 

 Arbejdsglæde i team sker i form af en lokal opfølgningsproces 

 Der bliver set på erfaringerne i Nord vedrørende trivsel og arbejdsglæde på tværs af arbejdspladstyper; 
herunder afdækning af Hjemmeplejen 

 Mød Direkte Ind er også en forandring, som kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø, og HAU tager en drøftelse 
om den kommende forandring 
 

4. Proces for evaluering af HAUs kommissorium  
HAU godkendte den fremsendte procesplan for revision af HAUS kommissorium. 
 
 

5. Beskrivelse af sygeplejefaglig indsats  
HAUs drøftelse tog udgangspunkt i, at der er et behov for at få opdateret og standardiseret procedurer vedrørende 
sygeplejefaglige forhold, der kan udfordre det systematiske arbejdsmiljøarbejde og sund arbejdspladskultur.  
 
Der er udarbejdet et udkast til en indsats, som HAU havde følgende bemærkninger til – 

 Indsatsen skal også sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker og samarbejdet rundt om 
sygeplejerskerne 

 Det er vigtigt, at der sker en forankring på tværs, og at der bliver fokus på det praktiske plan 

 Der skal være tydeligt, at indsatsen omfatter de sygeplejefaglige opgaver i hele Sundhed og Omsorg – også 
de specialiserede enheder 

 Indsatsen skal også indarbejdet systematik omkring den måde vi fremover - og med fokus på innovation - vil 
modtage nye opgaver i det sygeplejefaglige felt 

 Styregruppen vil bestå af en og ikke to ledere fra Sundhed 
 
Konklusion: 

 HAUs bemærkninger bliver indarbejdet i beskrivelsen af indsatsen 
 

6. Gensidig orientering  
 Der bliver gennemført ekstern audit i uge 18 

 Diana: Vikærgården er ved at bygge om og er udfordret på akut/korttidspladser og det påvirker 
arbejdsmiljøet 

 

7. Eventuelt    
Evaluering af mødet –  

 Det var godt, at Mette Svendsen deltog i drøftelsen om opfølgning på Social Kapital Målingen, fordi 
bemærkningerne vedrørende Forløbsmodellen kunne afleveres og modtages i en og samme drøftelse 

 HAU er optaget af, hvordan koblingen til HMU og arbejdsmiljørepræsentanterne kan styrkes, så vi ”fanger de 
rigtige ting” og ikke bliver et udvalg, der lukker sig om sig selv 

 
 
 
 
 
 

 

  


