
 

 Den 30. november 2011 

Arbejdsmiljøet på dagsorden 
Hvordan bruger vi MED systemet? 

Samarbejdet mellem AMR og TR? 

Dialogen til kollegaerne? 

Håndtering af arbejdsmiljøsager 
Hvad skal vi være opmærksomme på? 

Hvad gør jeg og hvad gør jeg i forhold til andre?  

Vi udvikler et hjælpeværktøj  

Sted: FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg 

FOA i Region Hovedstaden 



Dato: 19. sep. 2011 

 

 

Kære arbejdsmiljørepræsentant og fællestillidsrepræsentant 

Du inviteres til temadag om arbejdsmiljøet d. 30. november  

Hvor temaerne er:  

Arbejdsmiljøet på dagsorden 

Hvor vi sammen skal drøfte arbejdsmiljøet i forhold til, hvordan vi bruger MED systemet? hvordan 
fungerer samarbejdet mellem AMR og TR? Og hvordan er dialogen og samarbejdet til kollegaerne? 

Vi skal endvidere gennemgå hvornår et arbejdsmiljøproblem er en AMR sag og hvornår det er en både 
AMR og TR sag. 

Håndtering af arbejdsmiljøsager 

Vi sætter fokus på jeres rolle, hvilke krav stilles der til jer? Hvad er jeres rettigheder? Dokumentation? 
Og sanktioner? 

Vi skal også arbejde indgående med, hvad I gør eller skal gøre i forhold til sikkerhedsgruppen, MED 
udvalg, MED netværk, kollegaer, arbejdsgiver, FOA afdelinger når I har en arbejdsmiljøsag. Og er der 
forskel på om det er en arbejdsskadesag eller arbejdsmiljøsag? 

Afslutningsvis skal vi sammen udvikle ”DET GRØNNE KORT”, som skal være et hjælpeværktøj til jer, 
når der er en arbejdsmiljøsag på arbejdspladsen.   

Husk at I som AMR kan inviterer jeres tillidsrepræsentant med på temadagen. 

Med venlig hilsen 

Regionskonsulent, Martin Hansen 

På vegne af 

De arbejdsmiljøansvarlige fra FOA afdelingerne i Region Hovedstaden 

 

Praktisk 
Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, samt 

tillidsrepræsentanter fra arbejdspladser, hvor arbejdsmiljørepræsentanten 

kommer. 

Tid:  30. november, fra kl. 9.30 til 16.00 

Sted:  Social- og Sundhedsafdelingen, Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg  
(mødesalen, 2 sal, baghuset) 

Tilmelding: Til Vibeke Slivsgaard, FOA Social- og sundhedsafdelingen,  
    e-mail: udda050@foa.dk – Tlf.: 46 97 21 69 
    Husk at oplyse navn + cpr. nr. og enten mailadresse eller hjemmeadresse 

    Frist for tilmelding: Fredag d. 16. november   
 
Kursus nr.: 9801-11-80-19 

Evt. frikøb og kørselsgodtgørelse skal foregå gennem din lokale FOA afdeling. 

Der vil være morgenbuffet fra kl. 9.00 og frokost ca. kl. 12.00 


