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Arbejdsmiljøgruppens
opgaver
Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal i dagligdagen vejlede kollegerne i, hvordan de bedst muligt
skåner sig selv og andre for negative påvirkninger i deres arbejde. Det kan være alt fra forflytningsteknik
til takt og tone.

De vigtigste opgaver
Arbejdsmiljøgruppens opgave er at tage udfordringerne i arbejdsmiljøet op både i det daglige og på
længere sigt. Her er de vigtigste:
Involvere kolleger i arbejdsmiljøarbejdet
Det er afgørende for et godt arbejdsmiljø, at kollegerne involveres i arbejdsmiljøarbejdet. Det er ikke
kun arbejdsmiljøgruppen, der skal sørge for arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøgruppen skal tage initiativer og
koordinere, men alle har ansvar og opgaver med at forbedre arbejdsmiljøet.
Region Hovedstadens APV
Region Hovedstadens arbejdspladsvurdering (APV) gennemføres hvert tredje år. Den består af en
spørgeskemaundersøgelse og en meget vigtig opfølgning med dialogmøder, udarbejdelse af handleplaner og gennemførelse af ændringer.
Sker der grundlæggende ændringer, som fx en fusion eller en ombygning, skal der også laves en ny
APV. Det behøver ikke være i form af spørgeskemaer, men kan også være fx dialogmøder.
Trivselsmålinger
To gange om året gennemføres trivselsmålinger. Alle ansatte modtager et spørgeskema, som har tre
spørgsmål fælles for hele Region Hovedstaden og mulighed for op til tre lokale spørgsmål.
Læs mere på intranettet:
Forslag til nye spørgsmål i Trivselsmålingerne
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Rammer for arbejdsmiljø > Trivselsmålinger og APV
Arbejdspladsrunderinger/arbejdsmiljøtjek
APV skal suppleres med to årlige arbejdsmiljøtjek eller arbejdsmiljørunder, hvor der sættes fokus på det
fysiske arbejdsmiljø.
Inddragelse ved ny- og ombygninger
Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages, når der sker ny- og ombygninger, som kan påvirke arbejdsmiljøet
på gruppens område. Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at arbejdsmiljøgruppen bliver inddraget.
I praksis foregår det vidt forskelligt afhængigt af hvem, der står for byggesagen. Derfor er det vigtigt, at
arbejdsmiljøgruppen også selv tager initiativ til at blive inddraget.
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Andre opgaver
•
Kontrollere, at de ansatte får effektiv oplæring og instruktion, der passer til deres behov.
•
Registrere, anmelde og analysere arbejdsulykker, så de kan forebygges.
•
Informere kollegerne om arbejdsmiljøarbejdet – også nyansatte.
•
Sikre, at der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for kemiske stoffer og materialer, og at
medarbejderne er orienteret om dem. Vær opmærksom på, at nye indkøbsaftaler kan medføre
nye produkter med andet indhold.
•
Samarbejde med kemiagenter og forflytningsvejledere.
•
Stå til rådighed, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg.
Arbejdsmiljøgruppen skal altid inddrages:
•
når der sker ændringer i arbejdets organisering,
•
ved nyog ombygninger i afdelingen,
•
når der anskaffes eller ændres på maskiner og tekniske hjælpemidler,
•
når der indføres ny teknologi,
•
når der indkøbes ikke tidligere anvendte stoffer og materialer,
•
Arbejdsmiljøgruppen skal medvirke til at sikre, at ovennævnte sker i overensstemmelse, med
arbejdsmiljølovens krav.
Læs mere på intranettet
Procedure for besøg fra Arbejdstilsynet:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Rammer for arbejdsmiljø > Besøg fra Arbejdstilsynet.

Afgrænsning af opgaver
Rigtig mange forhold påvirker arbejdsmiljøet, og arbejdsmiljøgruppen kan ikke gøre noget
ved dem alle. Fx kan problemer med IT medføre stress og konflikter i personalegruppen,
men ansvaret for løsningen af selve ITproblemet ligger ikke hos arbejdsmiljøgruppen. Her
har lederen et særligt ansvar for at få bragt problemet videre i systemet, så arbejdsmiljø
gruppen kun tager sig af de udfordringer, den har ansvar og kompetence til at håndtere.
Det kan også være, at der ikke umiddelbart er penge til at løse et problem, eller at arbejdsmiljøgruppen har brug for hjælp og sparring til at finde den rigtige løsning.
I de tilfælde er der forskellige handlemuligheder:
•
Lederen bringer problemet videre til afdelingsledelsen.
•
I kontakter afdelingens eller centerets medudvalg.
•
I samarbejder med TR.
•
Sparring og hjælp fra andre arbejdsmiljøgrupper.
•
Rådgivning fra Forbedringsafdelingen.
Se også senere: Hvem gør hvad i arbejdsmiljøarbejdet

Hvornår kan gruppen involvere MED-udvalget?
•
Hvis problemet kræver en løsning i samarbejde med andre afsnit eller faggrupper.
•
Hvis der ikke er penge eller ressourcer til en tilfredsstillende løsning.
•
Hvis der mangler viden om, hvordan arbejdsmiljøgruppen skal gribe problemet an.
•
Hvis der er tale om en principiel sag, som også kan berøre andre.
•
Hvis der er sket en ny type ulykke, som også bør forebygges i andre afsnit.
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Samarbejdet
i gruppen
Arbejdsmiljøgruppen er motoren i arbejdsmiljøarbejdet på Rigshospitalet, hvor meningen er, at flest
mulige udfordringer skal tages op lokalt på den enkelte afdeling eller det enkelte afsnit. Gruppen består
af en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, der er valgt af medarbejderne og en arbejdsmiljøleder, der
typisk er afsnittets daglige leder.
En af tankerne med arbejdsmiljøgrupperne er, at de skal være så fleksible som muligt og i stand til at
handle her og nu uden nødvendigvis at holde formelle møder.
En god start
Når der bliver valgt en ny arbejdsmiljørepræsentant eller udpeget en ny arbejdsmiljøleder, er det en
god investering, at den erfarne i arbejdsmiljøgruppen giver sig tid til at introducere den nye. Det kan
fx være nyttigt med en briefing på, hvordan det gik med den senest APV.
Læs mere på intranettet:
Ny som arbejdsmiljørepræsentant og Arbejdsmiljølederens rolle og opgaver
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Rammer for arbejdsmiljø
Få sat struktur på arbejdsmiljøarbejdet
Som ny arbejdsmiljøgruppe er det godt at starte med at sætte rammerne for jeres samarbejde – få det
basale på plads fx mødefrekvens, dagsorden, referat, mødeledelse og årshjul.
Derudover bør I skabe klarhed over jeres roller og ansvarsfordeling. Det kan være godt givet ud at
bruge tid på at tale om dette i starten, så I får opbygget bedre kendskab til hinanden og hinandens
kompetencer og for at styrke jeres relation i arbejdsmiljøgruppen,
Læs mere på intranettet:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Rammer for arbejdsmiljø > Sæt struktur på arbejdsmiljøarbejdet
Arbejdsdeling
En klar arbejdsdeling gør det lettere at handle i dagligdagen. Arbejdsdelingen bør tage udgangspunkt
i de forskellige roller, og det er lederen, der i sidste ende bestemmer, når det drejer sig om økonomi og
ledelse samt fordeling af arbejdet. Det kan fx være, hvordan afdelingen organiserer opgaverne og hvor
meget tid, der bliver sat af til disse.
Typisk vil det være en fordel, hvis arbejdsmiljørepræsentanten står for de fleste praktiske opgaver og
registrering i SafetyNet, mens at opgaven med at motivere og involvere medarbejderne mest hviler på
arbejdsmiljølederen.
Mange af temaerne i arbejdsmiljøarbejdet vil også involvere tillidsrepræsentanterne. Derfor er det en
god idé at tale med tillidsrepræsentanterne om snitfladerne og om, hvordan I vil samarbejde. Se også
afsnittet om TRIO.
Et godt værktøj
Værktøjet ”Håndslag” er en velegnet metode til at starte samarbejdet op. Metoden er med til at sikre, at
I får afstemt forventningerne til hinanden og har tydelige indbyrdes aftaler om jeres rammer, retning,
roller, relationer og regler.
Hent værktøjet hos BFA
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Podcast: Dilemmaer i arbejdsmiljøets maskinrum
Hvad stiller du op som leder, hvis din arbejdsmiljørepræsentant medvirker til at skabe problemer med
arbejdsmiljøet. Eller hvis du som medarbejderrepræsentant oplever, at det er din leder, der skaber
problemerne?
I denne episode af Svært at tale om på Riget besøger vi arbejdsmiljøets maskinrum, nemlig arbejdsmiljø
gruppen – eller trioen, som det hedder, hvis tillidsrepræsentanten er med.
Medvirkende: Sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant Pia Quaade Fleck, ledende oversygeplejerske
Charlotte Illum og ledelseskonsulent Caroline Nik Marcussen.
Hør podcasten

Positive pejlemærker for jeres arbejde
•
•
•
•
•
•
•
•
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I har afstemt jeres forventninger internt i gruppen.
I er enige om, hvem der gør hvad.
I har aftalt snitflader og samarbejde med tillidsrepræsentanterne.
I involverer forflytningsvejledere og kemiagenter, når det er relevant.
I har en plan for, hvilke opgaver, der skal løses først.
I engagerer kollegerne i arbejdet.
I viser jeres succeser frem – også de små.
I ser arbejdsmiljøet i sammenhæng med afdelingens hovedarbejdsopgaver.
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Arbejdsmiljørepræsentanten
– rolle og ansvar
Som arbejdsmiljørepræsentant skal du sammen med lederen i arbejdsmiljøgruppen medvirke til at
sikre et godt arbejdsmiljø og have fokus på tilløb til arbejdsmiljøproblemer, som skal forebygges i det
afsnit du repræsenterer. Du skal også medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens fokus på alle
aspekter af arbejdsmiljøet - fra det dårlige tastatur ved pc’en over indeklima og brug af hjælpemidler til
stress, konflikter og mobning.
Helt konkret skal du også være med til at løse en række konkrete opgaver sammen med din leder i
arbejdsmiljøgruppen. Nederst på siden, kan du se, hvad din rolle er i disse faste opgaver.
Du er ikke alene
Det er en vigtig pointe, at godt arbejdsmiljø er en fælles opgave for hele arbejdspladsen. Jo mere du får
drøftet arbejdsmiljøet med dine kolleger til daglig, desto bedre vil du også være klædt på til din opgave
som arbejdsmiljørepræsentant. Det er naturligvis ikke dit ansvar at løse arbejdspladsens problemer,
men at medvirke med den viden og kompetence, du har som arbejdsmiljørepræsentant
Din rolle i forhold til TRs
Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant er reguleret i arbejdsmiljøloven, og du repræsenterer alle
medarbejdere i afsnittet. For det meste er der sammenfald mellem et godt arbejdsmiljø og hvad dine
kolleger ønsker. I nogle tilfælde kan det dog ske, at kollegerne fx ønsker flere nattevagter i træk, end
hvad reglerne siger, og hvad der er godt for arbejdsmiljøet. I disse tilfælde må du stå på mål for arbejdsmiljøet. Det er lidt anderledes end tillidsrepræsentanten, som repræsenterer en faggruppe og agerer
med afsæt i de overenskomstmæssige aftaler. Fælles for jer begge er, at I bringer medarbejdernes blik
ind i arbejdsmiljøarbejdet.
Se også afsnittet om TRIO.
Din rolle i forhold til arbejdsmiljølederens
Din rolle er ikke at optræde som kontrollant eller politibetjent. Forsøg i stedet med venlige henstillinger
og dialog. Det er lederens opgave at korrigere adfærd, og hvis det er et generelt problem, bør det tages
op på et personalemøde.
Se mere om arbejdsmiljølederens rolle og ansvar på næste side.

Din rolle i konkrete opgaver
Nedenfor kan du se, hvad din rolle er I nogle af arbejdsmiljøgruppens vigtigste opgaver.
Arbejdsmiljørunderundering/ arbejdsmiljøtjek
1-2 gange årligt gennemfører arbejdsgruppen arbejdsmiljøtjek i afsnittet/afdelingen. Gerne i samarbejdemed arbejdsmiljørepræsentanter fra andre afsnit, så I kan være hinandens friske øjne. Opfølgning på
arbejdsmiljøtjek foregår i arbejdsmiljøgruppen. Er der forhold i arbejdsmiljøet, der skal gøres noget ved
bør de registreres i SafetyNet handleplan modul.
Region Hovedstadens APV
Du skal samarbejde med arbejdsmiljølederen i din arbejdsmiljøgruppe om opfølgning på APV. Du
sørger for at registrere udfordringer i SafetyNet handleplan modul.
Registrering af arbejdsulykker
Du sørger typisk for at registrere og anmelde arbejdsulykker. I arbejdsmiljøgruppen skal I analysere a rbejdsulykker, så de kan forebygges. Husk at inddrage relevante parter i analysen afhængigt af
ulykken. Fx forflytningsvejleder, kemiagent, andre kolleger.
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Involvering og samarbejde med kolleger
Du er med til at involvere kollegerne i arbejdsmiljøet og i de konkrete opgaver. Det kan fx være ved at:
•
Samarbejde med dem om indsatser.
•
Instruere nye kolleger i afsnittets arbejdsmiljøarbejde.
•
Informere om arbejdsmiljøtiltag sammen med arbejdsmiljølederen.
Arbejdspladsbrugsanvisninger
Du skal være med til at sikre, at der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for kemiske stoffer og
materialer, og at medarbejderne er orienteret om dem. Fx sammen med kemiagenten, hvis du ikke
varetager den funktion.
Bemyndigelse ved overhængende fare
Arbejdsmiljørepræsentanten er i henhold til ”Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og
sundhed” bemyndiget til at stoppe arbejdet, hvis der er overhængende fare og lederen ikke er til stede.
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Arbejdsmiljølederen
– rolle og ansvar
Overordnet har du som arbejdsmiljøleder både ansvaret for et sundt arbejdsmiljø og retten til i sidste
ende at træffe afgørelserne.
Det er vigtigt, at du og din arbejdsmiljørepræsentant får afstemt forventningerne til hinanden. Du skal
medvirke til, at arbejdsmiljørepræsentanten har tid til de opgaver som I prioriterer i arbejdsmiljøgruppen. Det kan måske variere i løbet af året, afhængigt af hvilke opgaver, I har fokus på. Hvis arbejdsmiljølederen ikke er personaleleder for arbejdsmiljørepræsentanten, skal de to ledere aftale, hvor meget tid
der skal sættes af. Det er dog personalelederen, der i sidste ende afgør, hvor meget tid der skal afsættes.
Sker der ændringer i arbejdsmiljøgruppens prioritering af arbejdsopgaver eller mål med indsatser, er
det vigtigt at informere de øvrige medarbejdere, så de ved hvad de kan forvente af jer.
Du skal deltage aktivt i arbejdsmiljøgruppens arbejde, og har både pligt og ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Du har ansvaret for, at de formelle arbejdsmiljøopgaver bliver gennemført. Her er
nogle af de vigtigste:
Instruktion
Som arbejdsleder har du pligt til at sikre, at dine medarbejdere er instruerede i, hvordan arbejdet ud
føres forsvarligt. Du skal også sikre instruktion og oplæring, når der kommer nye medarbejdere, og hvis
der sker ændringer i arbejdsrutiner, nye opgaver eller nye tekniske hjælpemidler
Effektivt tilsyn med arbejdet
Når medarbejderne er instruerede, har du en forpligtelse til at føre tilsyn med arbejdet. Dvs. at du løbende skal kontrollere, at arbejdet udføres forsvarligt. Det kan fx være at sikre, at medarbejdere gennem
fører obligatorisk forflytningsundervisning, kan benytte de rette forflytningshjælpemidler og at indsatsen virker efter hensigten.
Arbejdets udførelse
Du har ansvaret for at udstikke regler for, hvordan medarbejderne skal udføre deres arbejde sikkert og
sundt. Fx ved at sørge for at der nem adgang til personlige værnemidler og forflytningshjælpemidler samt instruktion i, hvordan de bruges. Det kan også være at iværksætte forebyggende tiltag, hvis
arbejdet indebærer fysiske eller psykiske belastninger.
Indretning af arbejdsstedet
Du skal ved indretningen af arbejdsstedet sikre, at dine medarbejdere kan arbejde i hensigtsmæssige
arbejdsstillinger og fx undgår tunge løft, ulykkesrisiko, ensidigt belastende arbejdsgange.
APV og løbende trivselsmålinger
I Region Hovedstaden gennemføres der en skriftlig APV hvert 3 år og trivselsmålinger minimum 2
gange årligt. Som leder skal du i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, beslutte hvilke metoder,
der skal bruges ift. til at følge op på APV og de løbende trivselsmålinger.
Håndtering af arbejdsulykker
Du skal sikre, at arbejdsulykker håndteres ved at de registreres i SafetyNet og at I i arbejdsmiljøgruppen
analysere ulykkerne, så nye ulykker kan forebygges.
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Tid til
arbejdsmiljøarbejde
Arbejdsmiljøarbejdet er kun en af mange opgaver i afdelingen, og derfor kan det for nogle
arbejdsmiljørepræsentanter være svært at komme igennem med at få tid nok til opgaverne. Hvis det
er tilfældet for dig, er det en god ide at tage en snak med din leder med udgangspunkt i dine konkrete
opgaver.

Gør dit arbejdsmiljøarbejde synligt
Tag udgangspunkt i opgaverne
•
•
•
•
•

Lav en funktionsbeskrivelse sammen med din leder.
Lav et årshjul ud fra opgaverne i funktionsbeskrivelsen sammen med arbejdsmiljøgruppen
eller TRIOen.
Husk også ad hoc-opgaver som fx registrering af arbejdsskader.
Aftal, hvor meget tid, der skal sættes af til de enkelte opgaver.
Følg op løbende. Er opgaverne løst, er der brug for mere tid, er der dukket nye opgaver op.

Indhold i årshjulet
Årshjulet skaber et overblik over, hvad I skal nå i løbet af året, så I ikke kommer til november, og ikke har
fået løst halvdelen af det.
Lav et fysisk årshjul. Det kan blandt andet indeholde følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fire møder i arbejdsmiljøgruppen/Trioen (anbefaling) Et af møderne kan være fælles deltagelse
i arbejdsmiljødagen.
Arbejdsmiljørundering (fysiske rammer).
Arbejdsmiljødagen.
Region Hovedstadens APV (hvert tredje år).
Valg til arbejdsmiljørepræsentant (ulige år).
Løbende trivselsmålinger.
APV i forbindelse med flytning eller andre større ændringer.
Evt. deltagelse i MED-udvalg og opsamlingsmøder.
Deltagelse i netværksgrupper.

På intranettet finder du skabeloner til årshjul, aktivitetslister mv.:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Rammer for arbejdsmiljø > Sæt struktur på arbejdsmiljøarbejdet
Ad hoc-opgaver
Registrering af arbejdsulykker og episoder med trusler og vold i SafetyNet og opfølgning på elektroniske handleplaner.
Ind i vagtplanen
Det er en god ide at få arbejdsmiljøarbejdet ind i vagtplanen, ugeplanen eller kalenderen.
For nogle fungerer det bedst med hele dage, mens andre trives bedst med at lægge en time eller to
ind rundt omkring. Det kan fx være forud for en aftenvagt, men det er forskelligt fra faggruppe til fag
gruppe. Alle timer indgår naturligvis i normtiden.
Selvinspektion fungerer bedst med en hel dag.
Nogle opgaver kan dog ofte passes ind i stille perioder i vagten. Det kan fx være indberetning af
arbejdsskader.
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Arbejdsmiljøuddannelse

Tid til uddannelse
Lederen skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanten får den nødvendige tid til at gennemføre den
lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Der skal også være tid til at holde sig ajour og indhente ny viden i
relation til opgaverne.
Uddannelse
Både arbejdsmiljølederen og arbejdsmiljørepræsentanten skal have mulighed for at deltage i:
•
Den tredages obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
•
Den todages supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
•
1½ dags efteruddannelse pr år.
Den obligatoriske uddannelse
Medlemmer af arbejdsmiljøgruppen skal gennemføre en tre-dages obligatorisk uddannelse, og det
skal ske senest tre måneder efter, at man for første gang er blevet valgt eller udpeget til arbejdsmiljø
gruppen. Man kan tilmelde sig via kursusportalen.
To dages supplerende uddannelse
Derudover er der tilbud om to dages supplerende uddannelse med temaer som: arbejdsulykker,
ergonomi , psykisk arbejdsmiljø, og indeklima og hospitalets strategi for arbejdsmiljøet. Man kan tilmelde sig via kursusportalen.
1½ dags årlig efteruddannelse
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling tilbyder alle centre 1½ dags efteruddannelse årligt, som
tilpasses centerets særlige behov. Rigshospitalets årlige arbejdsmiljødag kan tælle for en dag, hvis
arbejdsmiljøgrupperne gives mulighed for at deltage, samt at der er ledige pladser til arrangementet.
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TRIO – Tættere samarbejde mellem
lederen, AMiR og TR
Mange steder, hvor lederen og arbejdsmiljørepræsentanten samarbejder i arbejdsmiljøgruppen, kan
det være en fordel at udbygge denne duo til en trio, hvor tillidsrepræsentanten er det tredje medlem.
Det skyldes, at der er mange opgaver, hvor de alle tre har en rolle at spille. Ikke mindst i forhold til det
psykiske arbejdsmiljø.
Betegnelsen trio henviser til de tre funktioner og ikke nødvendigvis til tre personer. Der kan altså godt
være mere end én arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant i trioen, men ved mere end fem
medlemmer mister trioen sin fleksibilitet. Samtidig er der risiko for at den bliver en konkurrent til det
lokale MEDudvalg i stedet for det ønskede supplement.
Et triosamarbejde giver derfor især mening på afsnitseller enhedsniveau.
Fordele ved trio-samarbejdet
Det tættere samarbejde mellem de tre funktioner kan have store fordele for alle parter. Det drejer sig
blandt andet om:
•
Mindre tidsforbrug, fordi især ledere skal have færre møder og bruge mindre tid på at
koordinere mellem tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten.
•
Større modog medspil til lederen både i det daglige samarbejde og i det langsigtede arbejde
med arbejdsmiljø og trivsel.
•
At de to medarbejderrepræsentanter i fællesskab kan facilitere fx personalemøder eller dialogmøder ved APV, hvor lederen kan fokusere på rollen som leder under møderne.
•
En større indsigt i, hvad der rører sig i personalegruppen.
Udfordringer ved trio-samarbejdet
•
Det kan være en udfordring for triosamarbejdet, at tillidsrepræsentanter ofte dækker flere
afsnit eller hele centre og derfor kan have problemer med at få tid til at deltage i samarbejdet
flere steder.
•
Tillidsrepræsentanter, som dækker flere afsnit, kan opleve, at de har lettere ved at bidrage til
triosamarbejdet i det afsnit, hvor de selv arbejder. Det handler dog primært om, at de får en
anden rolle i triosamarbejdet på afsnit, hvor de ikke arbejder. Her har de ikke opdateret viden
om dagligdagen, men kan bidrage som den nysgerrige og udforskende partner.
Klare roller skaber tillid
Et vellykket triosamarbejdet forudsætter, at deltagerne har så stor tillid til hinanden, og at det enkelte
triomedlem føler sig tryg ved at inddrage de øvrige i løsningen af problemerne og ved selv at bidrage.
Et vigtigt grundlag for tilliden er en klar rollefordeling. Derfor er det afgørende, at de tre er meget
bevidste om deres respektive roller og har respekt for hinandens forskellige baggrunde og perspektiver.
Når det gælder det psykiske arbejdsmiljø har arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten og lederen alle en formel rolle at spille.
•
Arbejdsmiljørepræsentanten er en del af arbejdsmiljøsystemet, som er bestemt af
arbejdsmiljøloven.
•
Tillidsrepræsentanten har en rolle via overenskomstaftalerne, hvor fx reducering af
stress indgår. Desuden er tillidsrepræsentanten ofte bisidder for det enkelte medlem i personalesager, som fx kan handle om stress, mobning eller andre emner
indenfor psykisk arbejdsmiljø.
•
Lederen har både ansvaret for et sundt arbejdsmiljø og retten til i sidste ende at
træffe afgørelserne.
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Selv om tingene således hænger sammen, er det vigtigt at holde rollerne adskilt. Fx skal arbejdsmiljø
repræsentanten ikke inddrages i lønforhandlinger og personalesager, TR skal ikke tage sig af arbejdsskader og ingen af de to skal påtage sig ledelsesopgaver.

TR-erfaringer fra Riget

Aftaler giver ro
”Hvis man ikke har klare roller, risikerer man at gå ind over hinandens områder, og det
kan skabe uro.
Derfor har Anne (arbejdsmiljørepræsentant) og jeg en klar aftale om, at hun tager sig
af det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske er vi fælles om,” fortæller tillidsrepræsentant
Lene Biel Ruby fra Hjertemedicinsk Klinik.
”Og som tillidsrepræsentant er det let at blive trukket ind i at skulle påtage sig leder
opgaver, når lederen er væk, og det også skaber uro og uklarhed i trioen, siger hun.”

Eksempler på emner for trio-samarbejde
Region Hovedstadens APV er et af de oplagte emner for triosamarbejdet. Her kan trioen i fællesskab
forberede og afholde dialogmøder og senere stå i spidsen for eventuelle indsatser på baggrund af
dialogen. Det samme gælder de løbende trivselsmålinger.
Indsatser mod stress eller mobning er også oplagt at planlægge i trioen. Det kan fx være indførelse af
prioriteringstrappen.
Tips til den gode start
•
Det kan være en god idé at starte med et konkret projekt eller en indsats. Jo mere afgrænset
projektet eller indsatsen er, desto større er chancen for at skabe en hurtig succes, som kan
bære samarbejdet videre.
•
Nogle triogrupper har gode erfaringer med faste møder, fx en gang om måneden og med en
fast dagsorden, der ikke nødvendigvis kræver et stort forarbejde.
•
Start med at afklare rollefordelingen i trioen eventuelt i form af en samarbejdsaftale.
•
Evaluér arbejdet løbende, så I kan få rettet det til. I den forbindelse er det vigtigt, at lederen
inviterer til konstruktiv kritik.
Hjælp til TRIO-samarbejde
Forbedringsafdelingen kan hjælpe jer med råd om etablering af triosamarbejde og om det løbende
samarbejde.
Kontakt:
•
Enhedschef Morten W. Andersen, mail morten.westerbjerg.andersen@regionh.dk,
mobil 2442 8709.
•
Arbejdsmiljøkonsulent Anette Tørning, mail anette.toerning.01@regionh.dk, mobil 2977 9192.
•
Arbejdsmiljøkonsulent Troels Rylander, mail troels.rylander@regionh.dk, mobil 5152 2418.

13

Rigshospitalet: Håndbog for arbejdsmiljøgruppen 2023

Sammensætning
og valg
Hvornår skal der nedsættes en arbejdsmiljøgruppe?
Arbejdsmiljøgrupperne bliver nedsat ud fra følgende principper:
•
En arbejdsmiljøgruppe etableres inden for et velafgrænset afsnit eller et arbejdslederområde.
•
Der oprettes normalt mindst én arbejdsmiljøgruppe for hvert afsnit eller arbejdslederområde.
•
Arbejdsmiljøorganisationen skal fastsættes ud fra et nærhedsprincip. Nærhed betyder fx, at
det skal være let for de ansatte og medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen at komme i
kontakt med hinanden.
•
Antallet af medlemmer og arbejdsmiljøgrupper skal afspejle de konkrete opgaver i
arbejdsmiljøorganisationen, sådan at arbejdsmiljøgrupperne kan løse deres opgaver
tilfredsstillende.
•
Hvis afsnittet er geografisk adskilt (f.eks. udefunktioner) kan det være nødvendigt at have en
arbejdsmiljøgruppe, selv hvor der er få ansatte.
Centerlederne fastlægger en struktur for arbejdsmiljøgrupperne, som bedst muligt imødekommer
udfordringerne med arbejdsmiljøarbejdet i centret. Strukturen og navne på arbejdsmiljøledere og
arbejdsmiljørepræsentanter skal være tilgængelig på intranettet på det enkelte centers sider.
Arbejdsmiljøgruppens sammensætning
Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsmiljøleder og en medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant.
Arbejdsmiljølederen kan sidde i flere arbejdsmiljøgrupper og dermed samarbejde med flere
arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljølederen udpeges af centereller afdelingsledelsen, og som
hovedregel er det den daglige leder af afsnittet.
Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af medarbejderne for en periode på to år. Medarbejderne har ret til
at vælge en arbejdsmiljørepræsentant, men hvis der ikke er nogen, der ønsker at varetage funktionen,
er det alene arbejdsmiljølederen, der varetager arbejdsmiljøgruppens ansvar og opgaver.
Valg uden for ordinær valgperiode
Hvis arbejdsmiljørepræsentanten skifter job eller er fraværende på grund af orlov, sygdom eller andet fravær i en sammenhængende periode på mindst 4 måneder, kan der vælges ny arbejdsmiljø
repræsentant.
Arbejdsmiljørepræsentanter vælges for den resterende del af valgperioden plus to år. Ved sygdom eller
barsel vælges vedkommende dog kun for den resterende del af perioden.
Eksempel 1 (nyvalg):
En arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt for perioden d. 1. marts 2023 til d. 28. februar 2025, forlader arbejdspladsen inden valgperiodens udløb. Der afholdes valg og valgperioden for den nye
arbejdsmiljørepræsentant udløber således 28. februar 2027.
Eksempel 2 (sygdom/barsel):
En arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt for perioden d.1. marts 2023 til d. 28. februar 2025, går
på barsel inden valgperiodens udløb. Der afholdes valg og valgperioden for den nye arbejdsmiljø
repræsentant udløber således d. 28. februar 2025.
Læs mere på intranettet
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Rammer for arbejdsmiljø > Procedure for valg af arbejdsmiljø
repræsentant
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Information
om arbejdsmiljø
Information fra Rigshospitalet
Intranet
På intranetsiderne om arbejdsmiljø, kan du finde en lang række informationer, værktøjer m.v., som
er relevante for dig som medlem af arbejdsmiljøgruppen. Her kan du også finde links til de vigtigste
eksterne hjemmesider om arbejdsmiljø.
Du finder arbejdsmiljøsiderne på intranet under: Personale > Arbejdsmiljø og trivsel.
Nyhedsbrevet - Nyt om arbejdsmiljø
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling udsender nyhedsbrevet ”Nyt om arbejdsmiljø”, der
udkommer ca. en gang om måneden. Nyhedsbrevet indeholder information om arbejdsmiljøarbejdet
på Rigshospitalet. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på intranettet. Herefter vil du udover nyheds
brevet også modtage den elektroniske udgave af Magasinet Arbejdsmiljø.
Læs mere på intranettet
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Rammer for arbejdsmiljø > Nyt om arbejdsmiljø
Facebookgruppen ”Godt arbejdsmiljø på Rigshospitalet”
Godt arbejdsmiljø på Rigshospitalet er et medarbejderforum med fokus på arbejdsmiljø og trivsel.
Her kan du stille spørgsmål om konkrete problemer i dit arbejdsmiljøarbejde eller dele erfaringer,
inspiration, gode råd. Gruppen er oprettet af og administreres af Forbedringsafdelingen, og den
henvender sig til alle medarbejdere på Rigshospitalet. Facebookgruppen er lukket, og det er dermed
kun ansatte på Rigshospitalet, som kan være med og se aktiviteten i gruppen.
facebook.com/groups/godtarbejdsmiljoepaarigshospitalet/
Podcasten: Svært at tale om på Riget
Svært at tale om på Riget handler om de ting, vi skal blive bedre til at tale om i vores arbejdsliv.
Episoderne tager udgangspunkt i virkelige historier fra hospitalet, og i podcast-studiet diskuterer ledere
og medarbejdere, hvorfor det er svært at tale om, hvilke konsekvenser vores tavshed kan have, og hvordan vi kan gøre det lettere at tale om det svære på arbejdet. Udgangspunktet er begrebet psykologisk
tryghed, som handler især om at skabe en kultur, hvor man kan tale om de svære ting.
Hent podcasten her
Referater
Referaterne fra VMU og CMU’erne bliver lagt ud på intranettet.
•
VMU-referater.
•
CMU-referater lægges ud på centrenes intranet.
Centrene og afdelingerne udsender information om lokale arbejdsmiljøforhold efter behov.

Eksterne nyhedsbreve
Derudover kan man tilmelde sig nyhedsbreve via følgende hjemmesider:
•
arbejdsmiljoweb.dk/nyhedsbreve
•
NFA.dk
•
AT.dk
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Aktører
i arbejdsmiljøarbejdet
MED-aftalen er grundlaget for arbejdsmiljøarbejdet i Region Hovedstaden. Der er mange aktører i
arbejdsmiljøarbejdet, og derfor er det vigtigt at være klar på, hvem der har hvilke opgaver.

Arbejdsmiljøgruppen
Arbejdsmiljøgruppen skal tage initiativer og være tovholdere for arbejdsmiljøarbejdet, men det er i lige
så høj grad medarbejderne, der skal være med til at gennemføre opgaverne. Derfor er det vigtigt at
arbejdsmiljøgruppen involverer medarbejderne og uddelegerer opgaver.
LMU (Lokalt-MED-udvalg)
Udvalget skal sørge for, at Rigshospitalets og centrets mål for arbejdsmiljøet bliver ført ud i livet og
opstille handlingsplaner for klinikken. MEDudvalgets hovedrolle er at drøfte og fastlægge rammer og
værdier for arbejdsmiljøet og udvalget tager sig kun af enkeltsager af principiel karakter.
Afdelingsledereller funktionschefen er formand for LMU, der mødes mindst fire gange årligt. NB: Det er
ikke alle afdelinger og funktioner, der har et MEDudvalg.
CMU (Center-MED-udvalget)
CenterMEDudvalgene er de øverste udvalg for arbejdsmiljø i centrene. De skal sørge for, at
Rigshospitalets og centrets mål for arbejdsmiljøet bliver ført ud i livet og opstille handlingsplaner for
det enkelte center. MEDudvalgets hovedrolle er at drøfte og fastlægge rammer og værdier for arbejdsmiljøet, og udvalget tager sig kun af enkeltsager af principiel karakter.
Centerdirektøren er formand for CMU, der mødes mindst fire gange årligt.
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VMU (Virksomheds-MED-udvalget)
VMU er det øverste udvalg for arbejdsmiljø på Rigshospitalet og udstikker sammen med direktionen
linjen for arbejdsmiljøindsatsen på Rigshospitalet. Fx drøftes og godkendes den årlige handleplan for
arbejdsmiljøet i VMU.
Trivselsudvalget er nedsat under VMU som et underudvalg, der udarbejder oplæg til strategi og aktiviteter for trivselsområdet, følger fremdriften for trivselsaktiviteterne og indstiller fordeling af midler fra
Trivselspuljen til VMU.
Direktøren for Rigshospitalet er formand for VMU, der mødes 11 gange årligt.
Uformelle arbejdsmiljønetværk
Centerog afdelingsledelserne sørger for at etablere netværk, der kan understøtte arbejdsmiljøarbejdet
i de enkelte centre og afdelinger. Derudover kan der etableres adhocnetværk med tværgående sigte,
fx hvis der er en særlig udfordring for laboratorier, eller hvis det er nødvendigt at lave en særlig indsats
mod trusler om vold. De tværgående netværk kan etableres lokalt, fx af 2-3 afdelinger, eller centralt fx af
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling. Det afhænger af problemstillingen.
I nogle centre er der et velfungerende netværk for alle arbejdsmiljøgrupper og centerledelsen. I andre
centre kan man vælge at etablere netværk for hver afdeling eventuelt suppleret med at parre arbejdsmiljøgrupperne to og to. Det vigtigste er, at der er mulighed for at dele viden og sparre om konkrete
udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet og få relevant information af betydning for arbejdsmiljøet.
Der finder selvfølgelig også erfaringsudveksling sted i de formelle beslutningsorganer, fx ved tema
drøftelser i MEDudvalgene.
Læs mere om netværk på intranettet:
Personale > Arbejdsmiljø og trivsel > Værktøjer, guider og vejledninger (under Arbejdsmiljøgruppen)
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling er en del af Forbedringsafdelingen og understøtter afdelingerne og funktionerne. Enhedens opgaver er:
•
•
•
•
•
•
•
•

at rådgive, sparre og gennemføre indsatser i afdelinger, der styrker både drift og arbejdsmiljø,
at tilrettelægge og gennemføre 1½ dags efteruddannelse årligt for hospitalets arbejdsmiljø
organisation, fx arbejdsmiljødagen og tilbud til de enkelte centre,
at udarbejde politikker, instrukser og vejledninger indenfor arbejdsmiljøområdet
at yde support i forbindelse med arbejdsskader,
at tage initiativ til og gennemføre udviklingsprojekter om arbejdsmiljø,
at rådgive om arbejdsmiljø i forbindelse med ombygninger,
at give lederstøtte i centre og afdelinger,
at give telefonrådgivning til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter om arbejdsmiljø.

Enkeltprojekter
Foruden de formelle organer og uformelle netværk nedsættes der styregrupper for arbejdsmiljø
projekter, fx APV og projekter om samarbejde eller forebyggelse af arbejdsulykker.Selv om ledelsen er
en del af MEDsystemet, har den en særskilt rolle i forhold til arbejdsmiljøet. Det skyldes ikke mindst,
at alle beslutninger om økonomi og ledelse og fordeling af arbejdet alene ligger hos ledelsen på de
forskellige niveauer.
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Ledelsens rolle
Selv om ledelsen er en del af MEDsystemet, har den en særskilt rolle i forhold til arbejdsmiljøet. Det
skyldes ikke mindst, at alle beslutninger om økonomi og ledelse og fordeling af arbejdet alene ligger
hos ledelsen på de forskellige niveauer.
Når ledelsen træffer beslutninger, sker det på baggrund af drøftelser med medarbejderne jævnfør
principperne i MEDaftalen, hvor der er medbestemmelse, når der aftales retningslinjer for arbejdsmiljøforhold.
Direktionen
Direktionen udstikker rammerne for arbejdsmiljøet i vision og strategi for Rigshospitalet. Derudover
træffer direktionen beslutninger om arbejdsmiljøet, der vedrører rammer for ledelse, strategi og økonomi for hele Rigshospitalet samt koordinerer det ledelsesmæssige arbejdsmiljøarbejde med centrene på
møder i centerledelseskredsen.
Centerledelsen
Centerledelsen udstikker rammerne for arbejdsmiljøet i vision og strategi for det enkelte center. Derud
over træffer centerledelsen beslutninger om arbejdsmiljøet, der vedrører ledelse, strategi og økonomi
for centret samt koordinerer det ledelsesmæssige arbejdsmiljøarbejde med afdelingslederne på møder
i afdelingsledelseskredsen.
Derudover skal centerledelsen:
•
sørge for at der etableres fora og netværk i centret, der understøtter arbejdsmiljøarbejdet,
•
sørge for at der er en hensigtsmæssig struktur for arbejdsmiljøgrupperne i centret,
•
sørge for relevant information om arbejdsmiljøarbejdet i centret,
•
indgå i løsning af arbejdsmiljøproblemer, der går på tværs af afdelinger.
Afdelings- eller funktionsledelsen
Afdelingseller funktionsledelsen udstikker rammerne for arbejdsmiljøet i afdelingens eller funktionens
vision og strategi. Derudover træffer afdelingseller funktionsledelsen beslutninger om arbejdsmiljøet,
der vedrører rammer for ledelse, strategi og økonomi for afdelingen samt koordinerer det ledelses
mæssige arbejdsmiljøarbejde med afsnitslederne.
Derudover skal afdelingseller funktionsledelsen:
•
koordinere samarbejdet mellem arbejdsmiljøgrupperne i afdelingen eller funktionen, og sørge
for, at de får mulighed for at dele viden og erfaringer,
•
indgå i løsning af arbejdsmiljøproblemer, der går på tværs af afsnit eller faggrupper,
•
sikre at arbejdsmiljøarbejdet hænger sammen med den daglige drift og med afdelingens eller
funktionens strategi.
Afsnitsledelsen
Nogle af afsnitslederne er medlem af arbejdsmiljøgruppen. De har en særlig forpligtigelse i samarbejdet med arbejdsmiljørepræsentanten. Alle afsnitsledere skal træffe beslutninger om ledelsesmæssige
rammer for arbejdsmiljøarbejdet, fx økonomi, tid og prioritering af opgaver. Derudover indgår arbejdsmiljøarbejdet som en naturlig del af personaleledelsen, fx forebyggelse af stress eller skabelse af tillid
og respekt i det kollegiale samarbejde.

Forbedringsafdelingen
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

