Referat fra møde 08.03.17 i arbejdsmiljøgruppen (AMG)
Deltagere: Mads, Kristian, Lone, Sonja, Susanne, Kenneth og Jette(referent).
Afbud: Lonny (syg)
1. Referat fra 30.11.16: Referatet godkendt.
2. Indkomne sager:
Lone: Der er planlagt en runde, hvor Lone og Merete fortæller om projekt med sundhed vedr.
KRAM faktorer.
Jette/Sonja: Jette er blevet gruppeleder for § 103, § 104 og Huset – Anne er gruppeleder for
Labyrint og klub senhjerneskade dvs., at Sonja fremover skal referere til 2 gruppeledere
Kenneth: 2 sygemeldte pga. vold og trusler fra borger på GA. Asmus fra HR har været på GA i
forhold til konflikthåndtering / ”at passe på sig selv”. Ros til Gruppeleder Jane for hendes
håndtering af episoden. Skabelon – risikovurdering i Nexus er anderledes end den, som er gemt på
K: drev og som vi har vejledning i at benytte. Hvorfor en skal vi benytte? Drøftes på MED
udvalgsmødet d. 22.03.17
Kristian: 2 nye socialvejledere ansat i team Nord, § 85 – Brian fra Boligerne og 1 ekstern. Lisbeth fra
team Nord er flyttet til Kollegiet. Har snakket med Henrik vedr. genopfriskning af nænsom
frigørelsesteknik – skal undervisning genopfriskes? Skal tovholderfunktion indføres på de øvrige §
områder udover Bo tilbud? Sættet til drøftelse på MED udvalgsmøde d. 22.03.17
Mads: CFA anvender KL s screeningsværktøj – hvor ansat psykolog laver analyse for at spotte
psykisk sygdom. Der er aftalt videoovervågning ved indgangsdøre til CFA.
3. Årlig arbejdsmiljødrøftelse:
Vi drøftede inspirationsspørgsmål og aftalte hvad i skulle skrive i redegørelsen. Jette sætter det ind
i den nye skabelon og sender efterfølgende til AMR til godkendelse.
4. Statistik 2016:
Vi gennemgik statistik for antallet af grænseoverskridende adfærd, magtanvendelser, vold mellem
borgere og arbejdsskade. Drøftes på MED udvalgsmøde d. 22.03.17
5. Alarm/personsikring:
Vi drøftede vores procedure/vejledning – Susanne opdaterer den og sender til Rasmus, - punkt til
MED udvalgsmøde d. 22.3
6. SPARK:
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Arbejdsmiljø projekt i ældreområdet som Hoved MED overvejer om det kan bruges andre steder i
kommunen. Jette har sendt notat vedr. SPARK på mail til AMR m.h.p. drøftelse. Punktet udsættes
til næste møde.
7. Fra AMG til MED:
1. Årlig arbejdsmiljødrøftelse + statistik for 2016
2. Personsikring/alarm – opdateret version
3. Risikovurderinger – anden udgave i Nexus end den, som vi er instrueret i at benytte. Hvad skal
vi?
4. Behov for at uddanne nye tovholdere i.f.t. nænsom frigørelse – Skal der også være tovholdere
for de ud kørende medarbejdere på samme måde som Bo tilbud?
8. Evt.:
Skal vi omfordele de områder som AMR dækker nu? Sættes på som punkt på næste AMG møde

Næste møder: Onsdag d. 26. april, onsdag d. 13. september og onsdag d. 08. november
Jette sender dagsorden ud ca. 14 dage før møderne.

2

