Er du sikker!
Vi skaber sikkerhed i
fællesskab
Region Midtjyllands arbejdsmiljøkonference, som løb af stablen den 14. november 2018, stod i
fællesskabets tegn. 800 ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og repræsentanter fra HMU havde
fundet vej til Herning Kongrescenter for at dele viden om arbejdsmiljø. Den røde tråd gennem
konferencen var fællesskab. Når vi arbejder sammen om tingene, løftes arbejdsmiljøet og
udførelsen af kerneopgaven til et nyt niveau.
Konstitueret regionsdirektør Christian Boel åbnede årets arbejdsmiljøkonference med en
kompliment til regionens medarbejdere. "Jeg vil gerne anerkende, at vi kan levere så meget,
med så høj en kvalitet – midt i at vi bygger og flytter ind mange steder samt omorganiserer og
forandrer behandlingsmetoder. I snit behandler vi over ½ mio. borgere om året – og har
næsten 2 mio. ambulante besøg i Region Midtjylland. Vi er hver dag i kontakt med mange
borgere og patienter. Og der er generelt stor tilfredshed. Alt det nye presser os – både den
enkelte og organisationen. Det udfordrer også sikkerheden, og gør det nødvendigt at give den
særlig opmærksomhed. Det psykiske arbejdsmiljø bliver også presset," sagde Christian Boel.
Han fortalte også, at baggrunden for arbejdsmiljøkonferencens tema er RMU's fokus på, at det
er vigtigt at understøtte et helhedsorienteret perspektiv, hvor sikkerhed og kvalitet for
patienten bliver tænkt sammen med
medarbejdernes sikkerhed og trivsel. "Det
gode arbejdsmiljø kræver fokus. Hver dag.
Især, når så meget forandrer sig. Den gode
konstruktive dialog er afgørende for at
bevare et godt psykisk arbejdsmiljø. God
tone, respekt og ordentlighed i dialogen, er
vigtigt. RMU hørte på sit sommerseminar et
oplæg om mental sundhed af Vibeke
Koushede. Det var et meget inspirerende
oplæg, den viden vil vi gerne dele med jer –
så vi har inviteret Vibeke til at holde oplæg
her i dag," sluttede Christian Boel
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