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Referat af møde i Arbejdsmiljøudvalget via Microsoft Teams (virtuelt) mandag den 9. 

januar 2023 kl. 18.30-21.00  

 

Deltagere: Kasper Sinding Staghøj, Sanne Marie Thysen, Freia Johanne Gaspar, 

Sandra Tonning, Bjarne Rønde Kristensen, Mette Venø Hastrup, Peter Alexander 

Secher, Julie Kjærulff, Peter Hebsgaard (sekretariat), Casper Wiegell (sekretariat)  

 

1. Bordrunde 
Peter Secher fra GYL orienterede om Howdy app’en, hvor man hver 14. dag vurderer sit 
arbejdsmiljø og bliver kontaktet af en erhvervspsykolog, hvis man vurderer 
arbejdsmiljøet til at være ringe. 
 

2. Arbejdsmiljøundersøgelsen 
 
Resultaterne af undersøgelsen er endnu ikke offentliggjorte, men udvalget gennemgik de 
foreløbige resultater. Offentliggørelse koordineres med kommunikationsafdelingen og 
indtil da er undersøgelsens resultater fortrolige. 
 
Peter gav en kort gennemgang af metode og hovedindhold af arbejdsmiljøundersøgelsen, 
herunder også svarprocent (28 %). Repræsentativiteten ser fin ud, Region Midt er lidt 
underrepræsenteret og mænd er også underrepræsenteret samt personer over 50 år. 
Konklusionen er, at det er et godt udgangspunkt for det videre arbejde med analysen.  
 
Der bliver lavet delrapporter på regioner. 
 
Det blev besluttet at lave diverse kryds mv. i arbejdsmiljøundersøgelsen mhp. at 
afdække hvilke indsatsområder arbejdsmiljøudvalget skal fokusere på den kommende 
tid. Udvalget præsenteres for disse resultater forud for internatet. 
 
Opgaveglidningsproblematikken koordineres med overlægeforeningen.  
 

3. Forberedelse af internat 
 
Udvalget drøftede følgende punkter, som der skal behandles på internatet. 
1. Evaluering af arbejdsmiljøkonferencen 
2. Nye handleplaner 
3. Næste arbejdsmiljøkonference 
4. Mødeform 
5. Arbejdsmiljøudvalgets ”sorte bog for dårligt arbejdsmiljø” 



6. Årshjul 
 
Det undersøges om det er muligt at få en ekstern oplægsholder ud til internatet. 
 

4. Status på arbejdsmiljøkonferencen 
Kasper Sinding gav en status på arbejdsmiljøkonferencen. Der bliver sendt reminders til 
TR-postkasser, medlemsnyt og der bliver reklameret på Linkedin og Instagram. 
 

5. Opfølgning på kommunikation 
Kasper bad udvalget om at gøre opmærksom på arbejdsmiljøkonferencen lokalt samt 
bidrage til formidling af arbejdsmiljøundersøgelsens resultater, når de offentliggøres. 
 

6. Mødedatoer for 2023 
Følgende mødedatoer er planlagt i 2023: 

• 30.-31. marts (internat på Hindsgavl slot) 

• 15. juni kl. 18.30-20.30 (virtuelt via Teams) 

• 21. august kl. 18.30-20.30 (virtuelt via Teams) 

• 1. november kl. 10-16 i Domus med efterfølgende middag 

• 13. december kl. 18.30-20.30 (virtuelt via Teams) 
 

7. Eventuelt 
Peter spurgte til status på ”Den Gyldne Introduktion”. Kasper oplyste, at 
Uddannelsesudvalget skal høres ift. indholdet inden det offentliggøres.  


