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Baggrund 
 
I Forretningsorden for Hoved-MEDudvalget for Psykiatrien i Region 
Midtjylland er det i § 8 fastlagt, at der etableres et permanent 
Underudvalg om arbejdsmiljø, som har til opgave at have fokus på 
arbejdsmiljøområdet. 
 
HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed i Psykiatrien 
i Region Midtjylland 
 
HMU er opgavestiller for opgaverne i Underudvalget. Formandskabet 
for HMU kan inddrages i de tilfælde, hvor der er særlige situationer 
og sager, der skal afgøres hurtigt på vegne af HMU. Formandskabet 
for HMU skal efterfølgende orientere HMU. Underudvalget er dermed 
et arbejdende udvalg, som løser de opgaver, som HMU stiller samt 
opgaver, som Underudvalget selvstændigt påtager sig inden for den 
ramme, som er pålagt af HMU.  
 
Underudvalget kan udvikle og iværksætte nye initiativer inden for 
arbejdsmiljø og sikkerhed, ligesom det sikrer evaluering og 
opfølgning på allerede iværksatte initiativer. Det er fortsat HMU, som 
sikrer opfølgning på spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed, 
hvorfor det er Underudvalgets opgave at understøtte HMU i dette.  
 
1. Opgaver 
Underudvalget for Arbejdsmiljø og Sikkerhed: 
 Skal understøtte opgaver for HMU, som de er beskrevet i MED-

aftalen for Region Midtjylland og Arbejdsmiljøaftalen for Region 
Midtjylland. 

 Skal have fokus på at integrere faglighed, sikkerhed og tryghed i 
arbejdsmiljøarbejdet 

 Skal være med til at dyrke og synliggøre de gode historier. 
Herunder sikre videndeling og dermed styrke et mere 
fremadrettet fokus i forhold til indsatser inden for arbejdsmiljø 
og sikkerhed  
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Side 2

 Skal støtte arbejdet i de lokale arbejdsmiljøorganisationer, og 
dermed være bindeled mellem Arbejdsmiljøorganisationer og 
HMU – herunder: 

 Skal sikre opfølgning af de initiativer, der allerede er sat i værk  
 Skal evaluere arbejdsmiljø- og sikkerhedsinitiativerne 
 Kan fastlægge de overordnede fælles rammer for arbejdet med 

arbejdsmiljø og sikkerhed i Psykiatrien i Region Midtjylland 
 Kan undersøge og iværksætte relevante nye initiativer på tværs 

af Psykiatrien 

2. Mødestruktur 
For at facilitere håndtering af Underudvalgets opgaver, skal der være 
en mødestruktur, hvor der afholdes fire faste møder om året, mens 
ekstraordinære møder kan afholdes efter behov.  
 
Møderne understøttes af data og struktureres efter en fast dagsorden 
med følgende ramme: 
1. Velkomst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Drøftelse af arbejdsmiljø og sikkerhed herunder det videre 

arbejde – opfølgning 
4. Eventuelt 

 
Underudvalget refererer til HMU. I den forbindelse vil der være et fast 
punkt på HMU møder, hvor der orienteres om Underudvalgets 
arbejde.  
 
3. Data 
Møderne understøttes af data, som bliver udsendt inden mødet med 
henblik på at deltagere har læst materialet. Data inden for følgende 
områder: 
 Vold Trusler Chikane (VTC) 
 Vold mellem patienter 
 Påbud 
 Ulykker 
 Dybdegående analyser 
 Sygefravær 
 Utilsigtede hændelser (UTH) 
 Andet som Underudvalget eller HMU beslutter særlig fokus på 

 4. Underudvalgets sammensætning 
Underudvalget består af følgende medlemmer: 
  1 repræsentant fra hospitalsledelsen (HL), formand 
 2 ledelsesrepræsentanter for Psykiatrien – udpeget af HL 
 1 leder fra Psykiatristaben med ansvar for arbejdsmiljø 
 2 næstformænd for HMU 
 2 HMU medarbejderrepræsentanter. 



 

 

Side 3

 1 HMU arbejdsmiljørepræsentant  
 1 Arbejdsmiljøkoordinator fra Psykiattristaben  

 
Underudvalget sekretariatsbetjenes af Psykiatristaben, og er der 
behov for at der nedsættes specifikke arbejdsgrupper, gøres dette ad 
hoc.  

5. Evaluering 
Underudvalget skal løbende give tilbagemeldinger til HMU ligesom 
Underudvalgets sammensætning, mødestruktur og opgaver skal 
evalueres minimum en gang årligt i HMU. 
 


