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Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde [2017] 

Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: 
• Der har været stort fokus på trivsel i forbindelse med den planlagte effektivisering af enhederne på 

Administrationscenter Health (herefter AC HE). Efterårets besparelsesrunde og efterfølgende 
procesoptimering har fyldt meget. 

• I samarbejde med LSU er der blevet arbejdet med psykisk APV. 
• Der er lavet en kompetenceudviklingsplan for LAMU’s medlemmer. 

Status på evakueringsøvelser (bygning og dato) 

• Der har været evakueringsøvelse i alle bygninger. Undtaget er dog bygning 1431, som hører under BSS. 

Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver 

Prioriteringsrækkefølge: 
• Som afslutning på arbejdet med den psykiske APV har HSU igangsat et tema om god omgangstone og det 

vil LAMU ligeledes arbejde med. Formanden har bedt funktionscheferne præsentere temaet for 
medarbejderne i de respektive enheder og med udgangspunkt i hverdagen skal der arbejdes med god 
omgangstone. Efterfølgende findes der frem til, om det er noget, vi kan arbejde med på tværs af AC HE. 

• I første kvartal af året er det planen at arrangere en temadag/-eftermiddag for alle medarbejdere på AC 
HE, der især skal omhandle anerkendelse. 

• Genopfriskningskursus i førstehjælp for LAMU. 

Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) 

• Der skal arbejdes med god omgangstone i AC HE’s enheder. 
• Der skal arrangeres temadag/-eftermiddag vedr. anerkendelse. 
• Der skal bestilles genopfriskningskursus i førstehjælp. 

Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) 

• LAMU samarbejder med LSU, medarbejderne på AC HE og andre relevante parter vedr. gennemførelse af 
ovenstående mål. 

Plan for kompetenceudvikling (behov for uddannelse/kurser/anden kompetenceudvikling) 

• Der er fokus på det og der er udarbejdet en plan.  
• Der er sat midler af til deltagelse i kurser. 
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