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REFERAT HAU 28. juni 2017 
 

Deltagere:  Gitte Schneider, Jeanett Drasbæk, Anne-Mette Kallehauge, Maj Morgenstjerne Bek, Ulla Reintoft, 
Niels Kristian Villumsen, Anette Samuelsen,  

Afbud:  Mette Møller Stenkjær, Mette Nissen Sørensen, Diana Thielsen Kølvraa 

 
DAGSORDEN – overblik: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 26. april 
3. Start dagen hos Borgeren 
4. Kultur og praksis omkring voldsomme episoder  
5. Opfølgning på Ekstern Audit (maj 2017) 
6. Valg til arbejdsmiljøorganisationen 
7. HAUs kommissorium 
8. Godkendelse af HAUs referater.  
9. Gensidig orientering 
10. Eventuelt 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
Punkt under Evt. om udvidet rengøring. 
Spørgsmål vedr. videoovervågning, der var på HMU. Hvad skete der efterfølgende? Svar: Foreløbigt bruger vi det, vi 
har. Der er et arbejde i gang, og der kommer en melding fra FMU. 
 

2. Godkendelse af referat HAU 26. april 
Vedr. punkt 4: HAU godkendte den fremsendte indstilling. Men det var ikke på HMU i juni.  
Rettelse: ”HAU godkendte den fremsendte procesplan for revision af HAUS kommissorium” 
Emnet blev nævnt på HMU, og det blev aftalt, at HAU skulle drøfte det i dag. 
 

3. Start dagen hos Borgeren 
Baggrund:  
I december 2016 besluttede Chefteamet at implementere Start hos borgeren.  
Samtidig med implementeringen er der sat fokus på dialogen omkring arbejdsmiljø med et temamøde for ledere, 
arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, som blev afholdt 31. maj. På mødet drøftede de 60 deltagere 
udfordringer og muligheder for det gode arbejdsmiljø i forbindelse med projektet og drøftelserne fortsættes lokalt.   

 
Formål:  
HAU skal orienteres om opsamling fra temamødet og de arbejdsmiljømæssige udfordringer og muligheder, der er 
peget på under mødet. 

 
Sagsbehandler: Nanna Lilhav 
Bilag til referat: Nannas slides. 

 
Referat: 
Ramme for implementering ligger på portalen, hvor alle dokumenter og informationer er samlet et sted: 
http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Aktuelt1/Start-hos-borgeren.aspx  
Det er et lokalt råderum til at udfylde rammen. (Det er ikke HAU, der skal lave en skabelon) 
Noget af det der fylder hos medarbejderne er pludselige ændringer i kørelisten, den store opgave 
ressourcekoordinatorerne står over for og spørgsmålet om hvordan man kommer i kontakt med en kollega, hvis der 
er behov for hjælp. CURA kan være med til at løse nogle af udfordringerne og det nye nærhedsprincip kan virke 
understøttende i forhold til at AMR kommer tættere på.  
Forslag om at lave en liste eller opsamling på de spørgsmål og emner som AMR skal forholde sig til lokalt. 
Der er planlagt temamøde igen i oktober (evt. udskydes), hvor der gøres status på projektet. Hvordan ser verden ud 
nu? Og hvordan fungerer det i praksis? 
 

http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Aktuelt1/Start-hos-borgeren.aspx
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4. Kultur og praksis omkring voldsomme episoder  
Baggrund:  
HMU har givet HAU en opgave med at lave et oplæg om kulturen omkring voldsomme episoder. Meningen er, at det 
oplæg kan HMU sende til drøftelse i hvert LMU. 

 
Formål:  
HAU skal drøfte og brainstorme på rammen for nødvendig viden i forhold til registrering og anmeldelse 

Sagsbehandler: Mette Møller Stenkjær og Louise Christensen 
Bilag til referat: Louises slides  
 
Referat: 
En metode til at indsamle viden er ved hjælp af et screeningsværktøj hvor alvoren af den voldsomme episode 
vurderes af den involverede inden evt. anmeldelse. 
Der er delte meninger i HAU om hvor grænsen for hvad der er nødvendig viden går. Der argumenteres både for at alt 
viden er relevant og hver enkelt episode skal anmeldes/registreres, men også for at der er et behov for en fælles 
standard og praksis i MSO der kan tematisere og danne et grundlag for forebyggelsesarbejdet. 
Forslag om at udarbejde et kulturværktøj til ”analysedrøftelse” af voldsomme/voldsepisoder. 
Anbefalinger:  

- at det skal være let at registrere episoderne (ikke et langt skema) 
- at lade sig inspirere af UTH registrering 

Konklusion: Klyngen vender tilbage til HAU med et forslag til drøftelse. 

 

5. Opfølgning på Ekstern Audit (maj 2017) 
 
Baggrund:  
Der er gennemført ekstern audit i maj, og der foreligger afsluttende rapport for audit samt bilag til opfølgning i 
LMUerne. 

Formål:  
HAU skal  

 Orienteres om konklusionerne i den afsluttende ekstern audit rapport og opfølgningsproces i LMU og 
tværgående i MSO 

 Drøfte konklusionerne med henblik på at udpege opmærksomhedspunkter og muligheder for HAUs 
understøttelse af det lokale og klyngens arbejde med afvigelserne.   

Sagsbehandler: Anette Østergaard 

 
Referat 
Der var to afvigelser ved den eksterne audit. 
Den ene handlede om et køkken der var blevet ombygget og den anden var på grund af et depot der var blevet 
indrettet til kontorpladser. 
Der er tidligere set eksempler hvor en AMR har deltaget i byggeudvalg i forbindelse med lokale ombygninger.  Der 
kan være forskelle på hvor dan det fungerer lokalt og centralt. 
 
HAU skal sikre at der er et godt samarbejde med Bygningsafdelingen blandt andet gennem Klyngen for Arbejdsmiljø 
& Sygefravær. 
 
HAU ønsker at invitere Bygnings afdelingen ind med et oplæg om hvordan de tænker arbejdsmiljø ind i forbindelse 
med nybyggeri. 
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6. Valg til arbejdsmiljøorganisationen 
 
Baggrund:  
Der skal være valg til AMO i oktober, og på den baggrund er der nedsat en arbejdsgruppe der har udarbejdet 
materiale og procesplan for valgets afholdelse. 

 
Formål:  
HAU skal: 
præsenteres for materialet og  

 kvalificere det materiale, som medarbejdersiden i HAU har udarbejdet til fælles brug:  
o drejebog for gennemførelse af valget,  
o materiale til branding,  
o digital afstemning  
o udkast til beskrivelse af en AMR profil anno 2018,  

 

Sagsbehandler: Oguz Kilic  
Bilag til referat: materialer til valg 
 
Referat 
Tidsplanen justeres efter vedtagelsen af nyt nærhedsprincip – også i forhold til forvaltningen. 
Der var enkelte bemærkninger til teksten og de AMR-opgaver der står på flyeren. Opgaverne er prioriteret ud fra en 
lang liste og derfor er det ikke alt der er med. Der rettes til i teksten, så den lægger mere vægt på samarbejde. 
Der skal være ledelsesmæssig opmærksomhed på at rollen og valget bliver italesat da der skal rekrutteres flere 
denne gang. 
TRer får opgaven med at melde ind til Oguz om hvem der stiller op og hvor. Det meldes ud i alle områder. 
Der er kun en stemme pr vælger/medarbejder. 
Materialet er godkendt med ovenstående bemærkninger. 
Kommunikation: 
Forslag om afholdelse af stormøde i forhold til hvordan valget skal afholdes.  
Nyhed i det faglige hjørne. 
 

 
7. HAUs kommissorium 
Baggrund:  
Det nuværende kommissorium for HAU skal nu tages op til drøftelse med henblik på revidering. 
I den periode HAU har eksisteret har HMU uddelegeret opgaver til HAU, da HMU i det énstrengede system også er 
arbejdsmiljøudvalget i MSO. 
I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i efteråret 2017 skal HAUs kommissorium drøftes og vedtages. 
 
Formål:  
HAU har fået til opgave at komme med et udkast til HMU. 
HAU skal drøfte kommissoriet med henblik på at HAU udarbejder et forslag til HMU. 
 
Sagsbehandler: Lone Justesen 
Bilag til referat: Lones slides  
 
Referat: 
Det blev drøftet hvordan HAU kan arbejde proaktiv. 

Det forslås, at skabelonen til HMU-indstillinger tilføjes et arbejdsmiljø punkt/felt. 

Genbesøget af kommissoriet gav anledning til en drøftelse i HAU omkring hvordan rammen i højere grad kan 
udfyldes i det nuværende kommissorie, der giver plads til at HAU også kan tage emner op til drøftelse, hvilket HAU 
ønsker gøre mere af.  
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Det laves en administrativ korrektur i fjt: ’Sagsbehandler assistancen hos ”den fælles arbejdsmiljøfunktion”’ 
ændres til Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær. 

Konklusion: Indstiller til HMU at HAU fastholde nuværende kommissorium.  

 
8. Godkendelse af HAUs referater.  
Baggrund:  
Referater fra HAU godkendes på det efterfølgende møde, hvilket kan sænke tempoet i processen i forhold til den 
videre udmelding om beslutninger og konklusioner fra drøftelserne. 
 
Formål:  
HAU skal drøfte hvordan der kan skabes en mere glidende proces, hvor der hurtigere kan informeres ud om hvad der 
er besluttet i HAU. 
 
Sagsbehandler: Maj Morgenstjerne 
 
Referat 
Referater sendes ud i stjernehøring. Det er godkendt 7 hverdage efter udsendelsen til høring. 
 

9. Gensidig orientering 

  
- Skriftlig orientering vedr. Arbejdstilsynets besøg i områderne 
- Beklædning kommer på dagsordenen til HAU næste møde den 15. september 

 
 
10. Eventuelt 


