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REFERAT HAU 15. september 2017, kl. 12 – 14, Frichsparken lokale 1.94 
 

Deltagere:  Gitte Schneider, Mette Nissen Sørensen, Diana Thielsen Kølvraa, Jeanett Drasbæk, Anne-Mette 
Kallehauge, Ulla Reintoft, Niels Kristian Villumsen,  

Afbud:  Anette Samuelsen, Mette Møller Stenkjær, Maj Morgenstjerne Bek 
Referent:  Anette Østergaard, Louise Christensen  
 

 
DAGSORDEN – overblik: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Beklædning  
3. Udvidet rengøring  
4. Opfølgning på Social kapital  
5. Status på sygefravær og ulykker 1. halvår af 2017  
6. Planlægning af årlig arbejdsmiljødrøftelse.  
7. Ordblindehjælp i Cura  
8. Tema for MSO arbejdsmiljøtræf 2018.  
9. Gensidig orientering  
10. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Beklædning 
Referat: 
Jakob Nielsen og Jens Lassen fortalte om de spørgsmål, der var stillet på HMU vedr. beklædning. 

• Logistikken omkring aflevering af rent tøj og afhentning af det brugte bliver håndteret lokalt.  

• Leverandøren kommer og sætter skabe op til rent tøj og bure til afhentning af urent – 

administrative ledere har være inde over for at anvise lokaler/plads. 

• Der udleveres rygsække til at transportere tøjet med hjem. 

• Man kan få allergivenligt tøj  

• Vælges nederdel er det medarbejderens egen vurdering om der er behov for strømpebukser el.lign. 
til de koldere dage.  

• Tilkøb i områderne er muligt – eksempelvis regntøj. 

• I forhold til håndtering af særlig smittefare – I tilfælde hvor en medarbejders tøj er særligt 

tilsmudset kan der fremadrettet skiftes til rent tøj midt på en arbejdsdag og arbejdstøjet lægges i 
en plastpose inden man tager hjem. 

 
Baggrund:  
Beklædning og uniformer er drøftet på seneste HMU-møde. Jakob Nielsen fra Fællesstaben deltager. 
 
Formål:  
HAU orienteres om status på implementeringen af nye uniformer og drøftelsen i HMU.   

HAU drøfter herudfra input til arbejdsmiljømæssige forhold, der kan være relevante at have 
opmærksomhed på i implementeringens resterende faser 

- Valgmuligheder i hvad der skal leveres  
- Leveringsfasen – hvordan det leveres  
- Områdernes organisering omkring levering 
- Områdernes organisering vedr. beklædningslogistikken (rent-snavset) 
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Bilag: Ingen  
 
 

3. Udvidet rengøring 
Referat 
HAU tilsluttede sig indstillingen med et par særlige opmærksomhedspunkter til risikostyring i de enkelte 

hjem: 

- Obs på IKKE at skulle gå ind i større flytte eller oprydningsopgaver – så skal der søges boligsocial 
rengøring 

- Obs på at man ikke sender ’afløsere’/uuddannede på disse opgaver, da der ofte er psykosociale 
særlige vilkår, der skal håndteres 

- God ide at være 2 om opgaven, hvis muligt. 
HAU drøftede hvem det er der går ud og vurderer situationen, men HAU nåede ikke til en endelig løsning. 
 
Baggrund:  
Der er truffet aftale mellem Beskæftigelses-og Socialforvaltning og MSO om en ny procedure omkring 
udvidet rengøring i hjem, hvor det ikke er muligt at levere pleje og praktisk hjælp før en grundig 
oprydning/rengøring. 
 
Det betyder, at hjemmeplejen fremover skal kunne yde ’Udvidet rengøring’ i hjem, hvor der kræves en 
særlig indsats, før man kan levere en almindelig § 83 rengøring. 
 
Formål:  
HAU skal: 

• Orienteres om og kvalificere indhold i ’Rammen for Risikostyring af Udvidet Rengøring’ = ’Udvidet 
Rengøringspakke’ 

Bilag: indstilling  
Sagsbehandler: Anette Østergaard 
 
 

4. Opfølgning på Social kapital 
Referat 

HMU ønsker en status på den genmåling der blev gennemført i udvalgte teams. 

HAU efterspørger også en status. 

 

Baggrund:  

HAU får en kort status med eksempler på hvor i organisationen, der i øjeblikket arbejdes med at 

understøtte disse indsatser – på den fælles bane. Hvordan der arbejdes med indsatserne lokalt, vil der 

blive gjort status på efter årlig arbejdsmiljødrøftelse i efteråret. 

Formål:  
HAU skal  

• orienteres om, hvordan der på den fælles bane arbejdes med HAU’s fokusområder for trivsel og 
social kapital.  

• drøfte, om der er noget der på den fælles bane skal have et særligt fokus i resten af 2017 inden for 
de tre fokusområder 
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Bilag: indstilling, Status på trivsel og social kapital sept. 2017, Status på forløbsmodellen aug, 2017 
Sagsbehandler: Rikke Stephensen 
 
 

5. Status på sygefravær og ulykker 1. halvår af 2017 
Referat: 

Sygefravær: 
HAU stillede spørgsmålet om der findes viden om, om folk bliver opsagt hurtigere. Der er ikke for nylig 
lavet en statistik. 
Der er ikke en oplevelse af at det er helt retfærdigt. Det bliver hyppigere nævnt at det kan have 
ansættelsesmæssige konsekvenser ved første samtale. 
 
HAU ønsker at få lidt tal på igen, så der ikke opbygges historier 
 
Ulykker: 
Der er igen en tendens til en lille stigning i forhold til 2016 – hvor særligt 2. kvartal 2016 var lavt. 
HAU spurgte ind til årsagerne bag ulykkerne. Opfølgningen sker i de enkelte områder. HAU kan bede 
LMUerne om en tilbagemelding på evt. analyser og indsatser – f.eks. gennem arbejdsmiljødrøftelsen. 
 

Baggrund:  
HAU orienteres løbende om status på sygefraværet og ulykker og drøfter eventuelle tiltag. 

Formål:  
HAU  

• orienteres om halvårsopgørelsen af sygefravær og arbejdsulykker i MSO i 2017.  

• kan pege på opmærksomhedspunkter som HAU ønsker uddybet. 

• orienteres om at Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær, efter ønske fra Chefteamet, arbejder med 
en ny strategi for sygefravær, som forventes at kunne præsenteres i starten af 2018. 

Bilag: indstilling, Status på sygefravær og ulykker  
Sagsbehandler: Louise Christensen 
 
 

6. Planlægning af årlig arbejdsmiljødrøftelse.  
Referat: 
Ingen bemærkninger – Der følges op gennem det udarbejdede skema. 

 
Baggrund:  
Hvert år samles drøftelserne om arbejdsmiljøet i en vurdering og prioritering af hvilke risici der er i 
arbejdsmiljøet i MSO. Denne risikovurderingen kobles til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som alle MED 
Udvalg gennemfører. 
HAU og HMU har ved beslutningen om den strategiske ramme for arbejdsmiljømålene 2017-2018 lagt 
grundstenen til den årlige arbejdsmiljødrøftelse i vinteren 2017/18. 
 
Formål:  
HAU skal  

• Godkende tidsplanen for den årlige arbejdsmiljødrøftelse i MSO. 
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• Drøfte og godkende den foreslåede procesplan og bilag til gennemførelse af den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse. 

Bilag: indstilling, Strategisk ramme med mål for arbejdsmiljø 2017-2018 
Sagsbehandler: Louise Christensen/Mette Møller Stenkjær 
 
 
 

7. Ordblindehjælp på CURA   
Referat: 

Ønske om at f.eks. ’Adgang for alle’ – gratis app, som midlertidig ordning bliver undersøgt – kan den 
tillades at køre sammen med Cura ? 
Der findes også et ’CD’-program, som ikke er gratis. 
 
Anne-Mette gør HAUs medlemmer opmærksomme på at sagsbehandlingsdelene er ikke klar i Cura. 
Mette er snart klar igen til at få gang i følgegruppe – herunder tidsmåling. 
Brugen af skærmbriller ved i forbindelse med brug af tablet. Virker det? 
 

Baggrund:  

HAU har ønsket en drøftelse af muligheden for hjælp til ordblinde i Cura.  

Formål:  
HAU skal  

• Orienteres om HRs muligheden for dansk kursus: 

http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Ansat/Kompetenceudvikling/For-alle/Spot-paa-dansk.aspx 

• Orienteres om status for mulighed for ordblindehjælp i CURA 

Bilag: ingen  
Sagsbehandler: Maj Morgenstjerne 
 
 

8. Tema for MSO arbejdsmiljøtræf marts 2018.  
Referat: 

Arbejdsmiljøtræffet skal kunne: 

• Inspirere  

• Være konkret noget man kan gå hjem og arbejde med 

• Give mening/Noget vi har brug for 

• På stedet: simulationsbaseret – cases - skuespil 
 

Målgruppen er AMR, AML, TR, LMUer 

Forslag til temaer: 

• Psykisk nedslidning: medarbejderne møder i højere grad de lidt voldsomme pårørende. Evt. som 
simulation. 

http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Ansat/Kompetenceudvikling/For-alle/Spot-paa-dansk.aspx
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• Forebyggende sygefravær: hvorfor er der nogen der aldrig er syge? Vi bliver mere og mere 
pressede. Hvordan får vi de sygemeldte tilbage efter langtidssygdom. Samarbejde med 
jobkonsulenter. 

• Trivsel og samarbejde: gøre noget for at beholde kompetencerne inde på arbejdspladsen i stedet 
for at ansætte eksterne konsulenter; arbejdsglæde gennem faglige kompetencer. Slip 
medarbejderne fri. 

• Forandringer: Hvordan får vi det til at fungere? (blandt i forhold til forløbsmodellen) 

• Trivsel og samarbejde: hvordan får vi et mindset omkring det med relationelle koordinering selvom 
der er afstand. 

 

Forslag til metoder: 

• Supervision 

• Teatersport med forslag til fra publikum 
 

Baggrund:  
MSOs næste arbejdsmiljøtræf afholdes 15. marts 2018.  

Formål:  
HAU skal  

• Drøfte hvilket af de fem temaer i den strategiske ramme der skal være træffets overskrift. 

Bilag: Ingen  
Sagsbehandler: Anette Østergaard 
 

9. Gensidig orientering  
10. Eventuelt 
 
 
 
 
 
______ 
 
Emner i venteposition: 

- Arbejdsmiljøvurderingerne af de nye teknologier jf. HMU drøftelse 23. august Rasmus Møller-

Levy deltager på HAUs møde i oktober. 

- Palliation, Vibeke Dahmen deltager på HAUs møde i oktober  

- Videoovervågning: Udskydes til der er nyt fra FMU 

- Arbejdsmiljø i nybyggeri: HAU præsenteres for bygningsafdelingens tanker omkring 

arbejdsmiljø i forbindelse med nybyggeri 


