
 

Forhandlingsfællesskabet, Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, tlf.: 3311 9700 
www.forhandlingsfællesskabet.dk - post@forhandlingsfaellesskabet.dk 

Til 

medlemsorganisationerne 

 

 

Aktivitetsnr.: 4102.165 

HC 

Direkte tlf.nr.: 3347 0617 

16. juni 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Vedr.: Regional ekspertrådgivning om psykisk arbejdsmiljø – folder om udbyderne samt 

samlet beskrivelse af indsats 
 

Medlemsorganisationerne blev senest den 24. maj 2016 orienteret om status for tilbuddet om 

ekspertrådgivning om psykisk arbejdsmiljø, herunder at 4 af regionerne havde valgt model for 

indsatsen. Supplerende i forhold hertil kan det oplyses, at der dels nu foreligger en folder om 

udbyderne samt en tilbagemelding fra Region Hovedstaden om valg af model, jf. nedenfor.  

 

Grundlaget for at de regionale arbejdspladser kan benytte tilbuddet er dermed tilvejebragt, og de 

lokale parter/arbejdspladser kan frem til 1. april 2018 indgå aftaler med de fire nedennævnte ud-

bydere. 

 

./. For overblikkets skyld er samtlige informationer om ekspertrådgivningen sammenfattet i ved-

lagte notat. Notatet kan fx bruges i organisationernes videre formidling af tilbuddet i nyheds-

breve mv.  

 

Folder om udbyderne 

./. Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har som bekendt indgået aftale med 4 udbydere 

om levering af ekspertrådgivningen. Der vedlægges en folder om de fire udbydere.  Formålet med 

folderen er, at de regionale arbejdspladser kan danne sig et indtryk af hvilke kompetencer, de fire 

udbyder besidder, samt deres metoder og aktiviteter, med henblik på at kunne kontakte den ud-

byder, som bedst kan hjælpe dem. Folderen indeholder også kontaktoplysninger på de 4 udby-

dere.  

 

 Valg af model – Region Hovedstaden  

 De 5 regionale hovedudvalg er blevet bedt om at tage stilling til, hvilken af nedenstående mo-

deller, som de ønsker at anvende:  

1. I regionen sættes fokus på eksempelvis et eller flere af de tre temaer i en fælles overord-

net/strategisk indsats. Indsatsen målrettes mod bestemte specialer/områder og eller bestemte 

arbejdspladser i regionen, eller 

http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/1010511/4102.166.sammenfattende_notat_om_ekspertr_dgivningen_med_links.pdf
http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/1010524/16-0192.119.udbyderfolder_om_psykiskarbejdsmilj__net.pdf
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2. De regionale arbejdspladser kan frit rekvirere inspiration eller ekspertrådgivning primært 

inden for de tre temaområder.  

 

Region Hovedstaden har nu meddelt, at man har valgt model 1.  

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående om udbud af ekspertrådgivning i regionerne kan 

rettes til chefkonsulent Henrik Carlsen, Forhandlingsfællesskabet, mail hc@forhandlingsfaelles-

skabet.dk, tlf: 3347 0617 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Henrik Carlsen 
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