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Vedr.: Artikelsamling om styrket psykisk arbejdsmiljø ”Et bedre psykisk arbejdsmiljø – 

erfaringer og resultater fra de regionale arbejdspladser”. 

 

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har som led i indsatsen om et styrket psykisk ar-

bejdsmiljø fået udarbejdet vedlagte artikelsamling ” Et bedre psykisk arbejdsmiljø – erfaringer 

og resultater fra de regionale arbejdspladser.” 

 

Der er tale om otte artikler om seks arbejdspladser, som på forskellig vis beskæftiger sig med 

psykisk arbejdsmiljø. De otte artikler er udsendt enkelt- eller parvis til medlemsorganisatio-

nerne, de fleste i løbet af uge 43 og den sidste i går, og lagt på Forhandlingsfællesskabets hjem-

meside, men publiceres nu også som samlet publikation. 

 

Overskrifterne på de otte artikler er: 

• Vi vil faktisk det samme 

• Man kan udfordre perspektivet, når man kommer udefra 

• Det er ikke så farligt at bede om hjælp 

• Vi har 15 minutter til at gøre det kort og præcist 

• Alle husker ordet skam 

• Ro på bagsmækken, eller en rød klud i ansigtet? 

• Fra ekspert til usikker novice 

• Man må gå 100 % ind på det selv 

 

Organisationerne opfordres til at videreformidle artiklen på egne hjemmesider, via nyhedsomtaler 

mv., og i den forbindelse kan man fx også henlede opmærksomheden på muligheden for at trække 

på tilbuddet om rådgivning og inspiration om psykisk arbejdsmiljø. 

 

Formålet med artiklerne er at inspirere alle regionale arbejdspladser til at arbejde med at styrke 

det psykiske arbejdsmiljø i tæt relation til kerneopgaven.  

 

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 

det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes i tæt relation til løsningen af kerneopgaven primært inden 

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

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Basse Henrik Carlsen 


