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Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for  

Psykiatri og Social 
 

Mandag den 23. juni 2014 kl. 12.00-15.30 
 
Mødet holdes i Konference 1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 
8800 Viborg. 
 
Formøde for udvalgets medarbejderrepræsentanter holdes  
kl. 10.00 – 12.00 i Mødelokale F1, stuen, Regionshuset Viborg.  
 
Der serveres frokost kl. 12.00 – 12.30 i Regionshusets kantine. 
 
Dagsorden 
 
Punkter til godkendelse 
 
1. Godkendelse af dagsorden (3 min) 

 
Det indstilles, at HMU: 
- Godkender dagsordenen 
- Afklarer, om der er punkter under eventuelt 

 
2. Godkendelse af referat af møde i Hoved-MEDudvalget for 

Psykiatri og Social den 25. april 2014 (3 min) 
 
Det indstilles, at HMU:  
- Godkender referatet af møde i Hoved-MEDudvalget for 
Psykiatri og Social den 25. april 2014. 
 
Bilag: 
- Referat af møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social 
den 25. april 2014 

 
Punkter til drøftelse 
 
3. Arbejdsmiljø (15 min)  

- Afklaring af tidspunkt for afholdelse af arbejdsmiljøtemadag 
- Afklaring af fast tidspunkt for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 
der er i år er udskudt til det ekstraordinære HMU møde den 18. 
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august 2014 
 
Det indstilles, at HMU: 
- Træffer beslutning om tidspunkt for afholdelse af årlig 
arbejdsmiljøtemadag og arbejdsmiljødrøftelse. 
 
Bilag: 
- Sagsfremstilling 
- Forslag til årshjul vedr. Arbejdsmiljø og HMU 

 
4. Tilrettelæggelse af fusion imellem Århus 

Universitetshospital og  AUH Risskov ( Køkken, 
serviceafdeling og modtagelsen)  (30 min) 
I forbindelse med flytningen af AUH Risskov er der udarbejdet et 
oplæg til, hvordan fusionen af Serviceafdelingen, Køkkenet og 
Modtagelsen skal foregå samt en beskrivelse af hvilke personer, 
der skal indgå i arbejdsgruppen om at skabe rammerne for den 
mest hensigtsmæssige overgang. 
 
Det indstilles, at HMU 
- Drøfter oplægget  
 
Bilag: 
- Notat om forberedelsen af AUH Risskovs flytning til Skejby 
- Brev til HMU på AUH og AUH, Risskov 
 

Punkter til orientering 
 
5. Orientering om økonomi og aktivitet (30 min) 

På mødet vil der blive givet:  
- aktuel orientering om økonomi og aktivitet i Psykiatri og 
Social. 
- orientering om økonomiaftalen for 2015 mellem danske 
regioner og staten 
- Orientering om tilførsel af midler til psykiatrien  
 
Det indstilles, at HMU 
- Tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag:  
- Plancher til gennemgang på mødet 
 

6. Politik om fuldtid (15 min) 
Status på Koncern HRs undersøgelser vedr. Politik om fuldtid. 
 
Det indstilles, at HMU 
- Tager orienteringen til efterretning. 

 
Bilag:  
- Politik om fuldtid fra Danske Regioner 

 
7. RMUs opmærksomhedspunkter til HMUerne (0 min) 

RMU har besluttet, at de i forbindelse med hvert møde vil drøfte, 
hvad de finder særlig væsentligt at videreformidle til HMU’erne.   
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Det indstilles, at HMU:   
- Tager bilaget og det udsendte referat med bilag fra RMU til 
orientering 
 
Bilag: 
- RMUs opmærksomhedspunkter til HMUerne 
 

8. Orientering om ”Kollegial debriefing i Specialområde 
Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge” (10 min) 
Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge har 
iværksat implementeringen af kollegial debriefing.  
 
Det indstilles, at HMU: 
- Tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag: 
- Kort beskrivelse af ”Kollegial debriefing” 
 

9. Status på byggerier – DNU og DNV (5 min) 
Der orienteres om de aktuelle aktiviteter i forbindelse med de to 
byggeprojekter i Gødstrup og Skejby. 

 
Det indstilles, at HMU:  
- Tager orienteringen til efterretning. 

 
10.  Orientering om arbejdstilsynets aktuelle engagement i 

Psykiatri og Social (5 min) 
Udvalget orienteres i form af vedlagte bilag med oversigt over 
Arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og social. 
 
Det indstilles, at HMU:  
- Tager den skriftlige orientering til efterretning. 
 
Bilag: 
- Arbejdstilsynets (AT) aktuelle engagement i Psykiatri og 
social(PS) 
 

11.  Orientering om opsamling på APV -og TULEproces på 
socialområdet vil finde sted på HMU mødet den 20. oktober 
2014.  (5 min) 

 
Det indstilles, at HMU:  
- Tager orienteringen til efterretning. 
 

12.  Orientering om omlægning af Specialområde - 
Socialpsykiatri Børn og Unge. (5 min) 
 
Det indstilles, at HMU: 
- Tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag: 
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- Nyhedsbrev af 17. juni 2014 
 

13.  Eventuelt 
 
 


