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Vedr.: Styrket psykisk arbejdsmiljø – artikler med erfaringer fra regionale arbejdsplad-

sers brug af Ekspertrådgivningen 

 

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har siden maj måned 2016 tilbudt ekspertrådgiv-

nings- og inspirationsforløb om psykisk arbejdsmiljø til de regionale arbejdspladser.  

 

For at sætte fokus på indsatsen om det psykiske arbejdsmiljø, herunder også målrette viden og 

information til de arbejdspladser, der ikke anvender ekspertrådgivningen, er det aftalt at formidle 

erfaringer fra de arbejdspladser som har haft besøg, samt viden og forskningsresultater fra de 4 

udbydere vedrørende psykisk arbejdsmiljø. 

 

Parterne vil anvende den europæiske arbejdsmiljøuge - uge 43 - som afsæt for formidlingen. Der 

vil i uge 43 hver dag blive lanceret en eller flere artikler. Artiklerne er baseret på erfaringer fra de 

regionale arbejdspladsers anvendelse af ordningen. Artiklerne bliver udsendt til medlemsorgani-

sationerne og formidlet på Forhandlingsfællesskabets og Danske Regioners hjemmesider mv.  

 

Der vedlægges hermed de første artikler i rækken: 

• ”Vi vil faktisk det samme”  

• ”Man kan udfordre perspektivet, når man kommer udefra”. 

 

I artiklerne beskrives erfaringerne med anvendelse af ekspertrådgivningen på Neurofysiologisk 

Afdeling på Odense Universitetshospital. 

 

Organisationerne opfordres til også at videreformidle artiklerne på egne hjemmesider, via ny-

hedsomtaler mv., og i den forbindelse kan man fx også henlede opmærksomheden på muligheden 

for at trækken på tilbuddet om rådgivning og inspiration om psykisk arbejdsmiljø. 

 

Formålet med ekspertrådgivningen er at tilbyde den enkelte arbejdsplads eller flere arbejdsplad-

ser inden for samme speciale, område eller region mv. rådgivning om eller inspiration til, hvordan 
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det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes i tæt relation til løsningen af kerneopgaven primært inden 

for temaerne: organisatoriske forandringer, faglige forandringer samt vold og trusler. 

 

Ekspertrådgivning og inspiration tilbydes både på strategiske og operationelt niveau på de regio-

nale arbejdspladser. De fire udbydere af ekspertrådgivningen, NFA, CBS, RUC og NIRAS, er 

aktuelt i gang med, eller har afsluttet, et forløb med ca. 85 regionale arbejdspladser.  

 

Med venlig hilsen 
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