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Referat fra temagruppemøde den 8. februar 2012, kl. 10-16 
på Uddanelsescentret, Mosegaardsvej 2, Fredericia 

Deltagere: Inger Kjelgaard, Aalborg, Ragnhild Lindsø, Slagelse, Gitte Petersen, Rødovre, Marianne Pedersen, 
Gentofte, Anni Nørgaard Jensen, Slagelse, Tine Thorsboe, Næstved, Bo Schou Jensen, Aarhus, Hanne Kirstein, 
Vejle, Tine Kjeldsen, Sønderborg & Kurt Æbelø, Fredericia. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og af 
dagsordenen for dette møde 
Sidste møde blev afholdt i København den 4. 
oktober 2011 

Referatet fra sidst: 

 Der har ikke været positive 
tilbagemeldinger vedr. samarbejde om 
ulighed i sundhed med tidligere 
medlemmer af den nu nedlagte 
temagruppe om samme emne. (Se videre 
under pkt. 8.) 

 Hjemmesideopgaven er Gitte og Kurt ikke 
nået frem til endnu. 

 Vi har fra den interne pulje i netværket 
modtaget midler på vore ansøgninger om 
flere vejledninger og om 
sundhedskonsulentkurset. 

 Anni har haft kontakt til Arbejdstilsynet om 
deres opgave vedr. rådgivning om 
sundhedsfremme. Aftalen er, at de godt vil 
linke til vore vejledninger.  Ros til Anni for 
at gøre et ihærdigt forsøg. Vi aftalte, at vi 
senere overvejer at invitere dem til et af 
vore møder for at høre om deres erfaringer 
med indsatsen, fx om et år til halvanden. 

Herefter blev referatet godkendt.  

Dagsordenen blev også godkendt med tilføjelse af 

punkterne 12-14. 

2. Worldwide premiere…. 
Vore vejledninger om sundhed i MUS, APV, 
sundhedstjek og etik er næsten færdige. Vi kan 

præsentere mindst én i mødet. 

På mødet fremvistes to layoutede vejledninger, 
som vi har fået i korrektur. Vi forventer, at de snart 
alle er færdige.  

Teksterne til vejledningerne (før layout) udsendes 

 

Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen 
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til alle med dette referat. 

Vejledningerne distribueres således: Gitte og Kurt 
sender til 

 Videncentret for Arbejdsmiljø (allerede 
aftalt) 

 3F (allerede aftalt) 
 AT (Trine Fonnesbæk) (allerede aftalt) 

 KL 

 BAR’ernes nyhedsbreve og andre  

Ragnhild sender til 

 Bladet Arbejdsmiljø, hvor hun har en 
kontakt 

Vi er desuden blevet tilbud en stand på 
markedspladsen på netværksdagene, hvor vi kan 

præsentere pjecerne. Vi aftalte: 

 Gitte melder tilbage til Christina og skriver 
en lille tekst om standen, der kan komme 
med i programmet. 

 Gitte foranstalter trykning via Christina, 
evt. så vi også har et antal til 
Arbejdsmiljøkonferencen (se pkt. 7 
nedenfor). 

 Marianne, Bo og Kurt er standholdere på 
Sund By Netværksdagene. 

3. Runde 
Vi tager en runde om bordet med det, der lige 

optager os nu. 

Vi tog en ultrakort runde. Det materiale, som der 

blev omtalt, sendes ud med referatet.   

4. Sundhedskonsulentkurset 
Anne, Inger og Kurt rapporterer tilbage vedr. 
planlægningen af kurset, herunder 
programmet, som det foreligger nu. Herunder 
beder vi om ideer til ”stationer”, dvs. 
virksomhedseksempler, der kan præsenteres 

for deltagerne. 

Kursusprogrammet blev gennemgået og der var 
input til forskellige dele af dette, som Anne, Inger 
og Kurt tager med i det videre arbejde.  

5. PSP-kurset 
Vi har tidligere aftalt, at PSP-kurset er i ”dvale”, 
men at vi dog i dette møde skal drøfte kurset, 

og hvordan vi ser på dets fremtid. Det gør vi så. 

Punktet blev drøftet. Med afsæt i, at der i dag er 
mange, der udbyder sundhedstjek /-samtaler, at 
der ikke pt. er forespørgsel på kursus, og at vi har 
lavet vejledningen om sundhedstjek besluttede vi, 

at vi ikke gennemfører flere PSP-kurser. 

6. Kronikerprojektet 
Finn, Bo, Inger og Kurt fortæller om fremdriften 

Der blev givet en status for projektet og de 
drøftelser, der er i gruppen om fokus i den danske 
del af projektet. Inputtene tager gruppen med i det 
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i projektet.   videre arbejde, og vi sætter punktet på 

dagsordenen til mødet i april. 

7. Arbejdsmiljøkonferencen 2012 
I mødet i oktober drøftede vi eventuel 
deltagelse med en workshop på konferencen i 
år. I dette møde drøfter vi om og hvordan vi 
evt. skal deltage. (Se om konferencerne i 2011 

og -12 på www.arbejdsmiljoraadgiverne.dk/) 

Vi drøftede denne og med afsæt i vores 
vejledninger, besluttede vi 

 at Gitte undersøger, hvad en stand koster 

 at Anni og Tine K. melder en workshop om 
Sundhed i MUS og APV ind 

 at Tine T. og Hanne melder en workshop 
om sundhedstjek ind (og spørger Lisa om 
hun vil være med) 

 at Anne og Kurt melder en workshop til om 
etik 

 at vi alle sætter temagruppen på som 
afsender på disse workshops 

 at vi af vores 20.000 kr.’s pulje må finde 
midler til deltagelse, hvis andet ikke kan 
lade sig gøre. (Efter mødet er prisen for 
deltagelse i arbejdsmiljøkonferencen 
undersøgt. Hvis man afvikler en workshop 
kan man deltage gratis i konferencen, den 
dag, hvor workshoppen afholdes. Puljen 
bruges derfor ikke til betaling af 
deltagelse). 

8. Handlingsplan 2011-2012 
Vi gør status og tjekker op på, om den er i 
orden, fx om der er deltagere i alle 
arbejdsgrupper. Desuden skal planen suppleres 

med de nye vejlednigner, vi har fået midler til.  

Vi gennemgik handlingsplanen og status er: 

 Projekt 1: APV-vejledning: Gennemført 

 Projekt 2: MUS-vejledning: Gennemført 
 Projekt 3: Ulighed i sundhed: Delvist 

gennemført 

 Projekt 4: Sundhedstjek-vejledning: 
Gennemført 

 Projekt 5: Sundhedskonsulentkursus: I gang   
 Projekt 6: PSP-kursus: Afsluttet. 

 Projekt 7: Mental sundhed: Opstartes nu. 

 Projekt 8: Implementering af GKM: 
Afsluttet (men tages op i 2013, hvor 
benchmarken gentages igen). 

 Projekt 9: ENWHP: I gang. 

Vi kan derfor godt hejse flaget og bryste os af, at vi 
gennemførelsen af handlingsplanen forløber yderst 

tilfredsstillende.  

Vi besluttede desuden: 

 At vi mht. projekt 3 går i gang med at skrive 
en vejledning om emnet. Følgende meldte 
sig til en gruppe: Ragnhild, Anni og Tine K., 
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samt evt. Martin og Finn. 

 At Marianne og Gitte (samt evt. Anne) 
melder sig til sundhedsledelses-
vejledningen. 

 At Inger spørger en kollega om evt. 
deltagelse i arbejdet med 
sundhedsambassadørvejledningen.  

 At andre er velkomne til at melde sig til 
grupperne. 

 At vi følger op på dette på 2-dages mødet. 

9. Handlingsplan 2013-2014 
På repræsentantskabsmødet i marts vil en ny 
strategi for netværket være på programmet.  
Men allerede nu bør vi tage en allerførste 
brainstorm på indsatser til en ny handlingsplan, 
ligesom vi skal have processen på plads (men 
det er ret tænkeligt, at vi skal diskutere 

handlingsplanen grundigt i vores møde i april).  

Vi brainstormede om emner, der kan komme på 
tale. Disse er: 

 gennemførelse af benchmarken i efteråret 
2013, så resultater foreligger tidligt i 2014, 
så de er tilgængelige samtidig med, at nye 
Hvordan har du det?-data foreligger. 

 sundhedsledelse for ledere 

 mental sundhed 
 En af os-kampagnen 

 sundhed på arbejdspladsen på tværs 

Vi drøfter disse emner videre på 2-dages mødet. 

10. Nye møder 
Disse er allerede aftalt til  
 - den 24. og 25. april, 10-16 i Torvehallerne i 
Vejle 
 - den 2. oktober, 10-16 i Slagelse 
 
I dette møde skal vi drøfte, hvordan vi griber 
det emne an, som vi har aftalt til mødet, nemlig 
mental sundhed (herunder indhold og proces), 

og der skal nedsættes en planlægningsgruppe. 

Mht. temaet om mental sundhed besluttede vi, at 
Tine T. og Hanne aftaler en tematisk del på 2-4 
timer inden for felterne psykisk arbejdsmiljø, 

mental sundhed og trivsel. 

Gitte og Kurt planlægger resten af 2-dages mødet. 

11. Eventuelt 

 
Intet var til behandling under dette punkt. 

12. En af os Ragnhild fortalte om kampagnen og foreslår at vi 
drøfter om kampagnen er relevant i forhold til 

arbejdspladsen.  

Vi besluttede at sætte emnet på dagsordenen til 2-

dages mødet. 

13. Det nære sundhedsvæsen Ragnhild opfordrede gruppen til at ”holde et vågent 
øje” med det, der sker i feltet omkring KLs oplæg 
om det nære sundhedsvæsen.  
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/Gitte og Kurt 


