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Pkt. 1 og 2: Godkendelse af dagsorden for rådsmødet samt af referat fra rådsmødet den 3. juni
Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 3: Drøftelse og godkendelse af BFAs Aktivitetsplan og budget 2021
Rådet besluttede:
-

At BFA ikke afholder konferencer og træf i fysisk form i 2021. Rådet vil omkring juni 2021 vurdere
udviklingen af Covid-19-situationen, mhb på en evt. justering i forhold afholdelse af konferencer og
træf i efteråret, hvis situationen ændrer sig.

-

At godkende Aktivitetsplan og budget for 2021.

Der fremkom flere forslag og bemærkninger til aktiviteterne, herunder kemi-området. Sekretariatet
undersøger hvordan forslagene kan indarbejdes evt. som en del af den igangværende covid-19 aktivitet.
Sekretariatet undersøger om der er grundlag for en fælles aktivitet i regi af dialogforum.
Drøftelse af indstillingen om ikke at afholde træf og konferencer i 2021
Formanden indledte punktet med at redegøre for de overvejelser, der har været omkring afholdelse af træf
og konferencer i lyset af covid19. Her har overvejelserne blandt andet været, at BFA ikke kan stå som
afsender på arrangementer, hvor der kunne være – eller opleves - en risiko for smittespredning, særligt for
deltagere, som har direkte kontakt til borgere. En anden grund er, at BFA risikerer at hæfte for indgåede
aftaler, hvis et arrangement må aflyses. Hvis BFA må aflyse arrangementer pga. af, at deltagere melder
afbud, vil vi risikere at miste pengene.
Herefter blev ordret givet frit. Af drøftelsen fremgik flg.:
Der var bred tilslutning til indstillingen om ikke af afholde træf og konferencer i 2021, og om at følge
udviklingen tæt og i midten af 2021 at tage stilling til, om situationen har ændret sig således, at fysiske træf
vil være mulig i anden halvdel af 2021.
Der var en opfordring til at trække på de erfaringer organisationerne har gjort sig i forhold til at afvikle
virtuelle begivenheder. Der blev peget på, at de digitale medier kræver professionelle systemer og
håndtering. Det er vigtigt at BFAs digitale formidling (webinar, videointerview mv.) er af høj kvalitet og sker
via digitale platforme, målgrupperne kan og må benytte. Det er noget vi som BFA skal øve os i.
Der blev også peget på, at den digitale formidling i nogle tilfælde kan nå ud til målgrupper, som ellers ikke
vil have mulighed for at deltage i arrangementer med fysisk tilstedeværelse, fx fordi de digitale tilbud kan
være af kortere varighed og ikke kræver ekstra tid til transport. Samtidig blev det også fremhævet, at der
stadig er en værdi i de fysiske arrangementer, herunder det direkte fysiske møde med mulighed for
smalltalk og at netværke med kollegaer fra andre arbejdspladser.
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Under drøftelserne var der generel opbakning til aktivitetsplanen.
KEMI:
•

•

•
•
•
•

I forhold til aktiviteten om kemi, vil det være ønskeligt at det også kommer til at omhandle brug af
værnemidler (særligt mundbind), som særligt i sundhedssektoren bruges i større timetal, hvilket
nogle mener kan give indebære risiko for allergi og kontakteksem. Ligeledes blev der tilkendegivet
ønske om information om brug af værnemidler (masker) og hvordan man passer på sig selv, når de
generelle afstandskrav ikke kan overholdes, som f.eks. i skoler. I skoler bliver der også anvendt
visirer, for at eleverne kan aflæse lærerens mimik.
I forlængelse af ovenstående blev det bemærket at BFAs aktiviteter skal vi understøtte hvordan
arbejdsfællesskaberne/arbejdspladserne samarbejder på tværs, så vi ikke primært varetager egne
medlemmers særlige interesser om masker.
BFA bør undersøge, om der kan være grundlag for en tværgående aktivitet i dialogforum om
værnemidler.
Hvis der kommer et nationalt mål på kemiområdet, kan det også være relevant for BFA. EUdirektivet om biologiske agenser er ved at blive ændret.
Senfølger af Covid-19 kan blive et tema. BFAs rolle kan være at vejlede og inspirere til hvordan
arbejdspladserne i fællesskab kan forebygge Covid-19 og dermed senfølger.
Covid handler også om biologi – ikke kun kemi. Det er en sondring vi bør være opmærksom på.

Brug og målgrupper:
•
•

Det er godt at se, at der er stor fokus på implementeringen af BFAs værktøjer, sådan som det er
tilfældet i aktiviteten ”ord til handling”.
Det er vigtigt at alle faggrupper på tværs af BFA – arbejdsfællesskaber - kan genkende sig selv i de
materialer, der udvikles.

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø:
•

•

•
•
•

•

Godt at der er en aktivitet om den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, men BFA kan godt
være mere offensive i forhold til den og således ikke udelukkende gøre opmærksom på den men
også formidle, hvordan den kan bruges aktivt.
Vi afventer de nye mål, som vi også bør være opmærksom på i aktivitetsplanlægningen, der går i
gang i 2021. De nye branchemål kan betyde, at vi kan komme til at ny-fokusere nogle af BFAs
aktiviteter.
I forhold til den nye bekendtgørelse afventer vi ATs vejledninger, så vi har et fælles sprog.
BFA nævnes flere steder som det sted hvor bekendtgørelsen skal oversættes. Det er et stort ansvar
der påhviler rådet som vil tage tid så det kan forstås og bruges på arbejdspladserne.
AT gennemgår og konsekvensretter deres vejledninger i forhold til vold og krænkende handlinger i
løbet af 2020. Nye vejledninger om de tre øvrige emner, går AT i gang med i 2021, og de forventes
færdige ved udgangen af året.
BFA bør formidle noget om den nye bekendtgørelse nu. Nogle arbejdspladser ved ikke hvordan det
kan omsættes konkret. Vi må sætte en side op på nettet om den nye bekendtgørelse og henvise til
relevant materiale.
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•

Mht. senfølger kan BFAs rolle være at vejlede og inspirere til hvordan arbejdspladserne i fællesskab
kan forebygge Covid og dermed senfølger.

Pkt. 4. BFA Covid-19 aktiviteter
Rådet besluttede:
-

At tage drøftelsen til efterretning

Sekretariatet arbejder videre med de bemærkninger, der fremkom under rådes drøftelse.
Under drøftelsen i rådet fremkom følgende bemærkninger:
Der blev tilkendegivet tilfredshed med hvad BFA har udarbejdet i forhold til Covid-19.
Der blev tilkendegivet ønske om, i stil med hvad BFA gjorde i foråret, at indhente arbejdspladsernes
erfaringer med at håndtere covid-19 og samarbejdet og stille det indhentede materiale til rådighed på
hjemmesiden. FOA har lavet forespørgsel blandt medlemmer og forskningsrapport som kan være
inspiration
I forhold til temanet om håndvask kan man få det indtryk at man skal vaske hænder i 60 sekunder. Nogle
læsere, læser ikke videre og bliver således ikke opmærksomme på, at det er processen der tager 60
sekunder. Derfor blev det foreslået at tydeliggøre dette i teksten og her også se, hvad Statens Seruminstitut
skriver om det.
Det blev foreslået, at BFA også kan have fokus på det psykiske område. Selv om man på en arbejdsplads får
information, kan der være utryghed og bekymring i forhold til at komme til at smitte andre. Her kunne BFA
se på, hvordan arbejdspladserne kan håndtere det.
Materialet om rengøring blev fremhævet som et materiale der fint tydeliggør, hvad der er
arbejdsgiversansvar og hvordan retningslinjerne sikres efterlevet. Men der savnes information om
natterengøring, hvor der ikke altid er en dialog med medarbejderne. Det samme med de arbejdspladser
hvor rengøringen foretages af eksterne firmaer. Det kunne være en problemstilling, som kunne beskrives
indenfor rammerne af den nuværende covid-19 aktivitet.
Formanden opfordrede til at de organisationer der har udarbejdet undersøgelser i relation til covid-19,
sådan som FOA (ovenfor) deler dem.

Pkt. 5. Kriseberedskab
Rådet besluttede:
-

At godkende kriseberedskabet
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Pkt. 6 Status- og aktivitetsoversigt herunder web-statistik
Rådet besluttede:
-

At tage status og aktivitetsoversigten samt web-statikken til efterretning

Pkt., 7. Fælles præsentation og dialog om godkendte materialer
Rådet besluttede:
-

At tage præsentationen til efterretning.

Under drøftelsen i rådet fremkom følgende bemærkninger:
Rådet udtrykte stor ros til såvel materialerne som til præsentationerne.
Podcast som medie er kommet for at blive, men kan ikke stå alene. Der skal også være en formidling af
budskaberne i en anden form. Det kan f.eks. være korte pixieudgaver i relation til indholdet. Podcast er et
medie, som kan hjælpe BFA med at komme bredere ud.
Flere bemærkede, at det var interessant at tilbyde BFAs podcast til lokalradioer. Måske kunne man også
tilbyde indholdet til regionalradioer.
FOA arbejder en del med emnet arbejdsfællesskaber og har udarbejdet materialet ”Sig det højt og gør det
fagligt”, hvor fokus er på arbejdsfællesskaber og psykologisk tryghed. Link til materialet indsat her:
https://www.foa.dk/forbund/temaer/p-aa/sig-det-hoejt
(PowerPointpræsentationen fra rådsmødet er vedlagt referatet)

Pkt. 8. BFA til tiden
Rådet besluttede:
-

At tiltræde indstillingen og i første omgang at anvende dem til to af de foreslåede aktiviteter
”Fagligt træf 2021”og ”Krænkelser af seksuel karakter”

Preben Meier Pedersen fortalte, at der i øjeblikket foregår nogle overvejelser i Arbejdsmiljørådet om den
nye viden på natarbejdsområdet, og hvad den kan give anledning til. BFA bør afvente AMR.

Pkt. 9. Årligt møder mellem BFA og AT
Rådet besluttede:
-

At tage orienteringen til efterretning.
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Forretningsudvalget tager rådets input med til AT.

Formanden orienterede om det formøde med AT han havde deltaget i. AT har svært ved at have en bred
deltagerkreds, hvor man ikke kender hinanden - særligt i øjeblikket hvor møderne foregår virtuelt. Det har
BFA måtte tage til efterretning og acceptere mødeejernes ønske om at om, at det er forretningsudvalget,
der deltager i mødet.
Under drøftelsen i rådet fremkom følgende bemærkninger:
•

•
•
•

•
•

At Arbejdstilsynet igangsætter en tilsynsindsats indenfor et planlagt område, uden at blive
informeret om det. Der springer meget viden ud af tilsynsbesøgene, som det vil være godt for BFA
at kende.
AT er ude på tilsyn i døgn- og hjemmeplejen, hvor det psykiske arbejdsmiljø og Covid-19 er i fokus.
Hvad ser de under deres besøg og hvad er det for reaktioner de giver?
Kunne vi sammen med BFA lave en aktivitet om åndedræts- og værnemidler som er brede end blot
en FAQ?
Når vi som organisation søger dialog med AT oplever vi, at de ikke svarer konkret. Vi har forsøgt at
ringe flere gange om konkrete/specifikke ting. Her kunne vi godt tænke os mere dialog om de ting
tilsynene giver anledning til og hvordan vi kan følge op.
Vi skal finde et til et samarbejde om hvordan parterne inddrages og hvordan viden formidles, når
AT udpeger nye fokusområder. Vi skal tale med AT om hvordan vi kan forbedre dialogen.
Vi har medlemmer der har oplevet tilsynsbesøg og som har oplevet det som en tynd kop te. Derfor
kunne det være godt med en forventningsafstemning om hvad det er, de kommer ud og spørger til
og hvori besår tilsynet.

Pkt. 10 Gensidig orientering/evt.
•

Fra BFA Transport, Service - Turisme, Jord til Bord har fremsendt et forslag til en
dialogforumaktivitet, som BFA har bakket op om.
Det drejer sig om en ajourføring og opdatering af en branchevejledning om zoonoser fra 2006–
smitsomme sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker - som det tidligere BAR SoSu var
med til at udarbejde i samarbejde med BAR Jord til Bord, I-Bar, BAR Service- og Tjenesteydelser.
Projektet har til formål at opdatere de eksisterende beskrivelser af zoonoser samt evt. nytilkomne
zoonoser med ny viden om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, og fra
menneske til menneske kan undgås. Som forslagsstillerne skriver i udkastet til ansøgningen, skal
det ses i den særlige sårbare situation vi pt er i, pga. Coronaspredningen på verdensplan og
herhjemme.

•

Mette Skovhus Larsen stopper i BUPL pr. 27. november og deltog således i sit sidste rådsmøde. Der
var fra alle sider en stor ros til Mettes bidrag og engagement i rådet, og hun ønskes god vind.
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