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Årsberetning 2020 
 
 
 

Uddannelsesaktiviteter 
Aktivitetsniveauet i PUF for de seneste tre år er vist i skemaet nedenfor:  
 

Uddannelsestype 2018 2019 Kommuner 2020 Regioner 2020 I alt 

   Fysisk Virtuelt Fysisk Virtuelt Fysisk Virtuelt Total 

Arbejdsmiljøuddannelse 197 199 107 27 24 0 131 27 158 

Supplerende AM-
uddannelse 

13 18 7 0 0 0 7 0 7 

MED Grunduddannelse 154 156 75 13 13 0 101 13 114 

MED klippekortmoduler 73 84 12 1 12 0 34 1 35 

PUF Akademi 
(kursistdage) 

420 348     142 298 *) 440 

*) Heraf har 39 aktiviteter været at 1-2 timers varighed 
 
Generelt har aktiviteten i 2020 været lavere end tidligere som en direkte konsekvens af aflysninger og 
udsættelser af uddannelsesdage relateret til covid-19 restriktioner. Særligt på klippekort og supplerende 
arbejdsmiljødage er mønstret, at uddannelsesdagene aflyses og udskydes. På arbejdsmiljøuddannelsen og MED 
grunduddannelsen har en del rekvirenter benyttet muligheden for at omlægge til virtuelle uddannelsesforløb. 
 
I PUF Akademi er aktiviteterne rettet mod PUF-underviserne og de lokale MED-undervisere i regioner og 
kommuner. I 2020 har aktiviteten samlet set været på et højt niveau i forhold til året før. Dels har der været 
gennemført mange aktiviteter i akademiet for underviserne i forbindelse med omlægning til virtuelle forløb, og 
dels er akademidagene overvejende blevet afviklet virtuelt og derved gjort akademiet mere tilgængeligt trods 
covid-19 situationen. 
I 2020 blev der afviklet to MED-underviseruddannelser fordelt på henholdsvis forår og efterår mod normalt en 
MED-underviseruddannelse. 
 

Udviklingsaktiviteter 
 
Virtuelle uddannelsestilbud 
PUF har siden marts 2020 haft dispensation fra Arbejdstilsynet til at omlægge arbejdsmiljøuddannelsen til 
virtuelle uddannelsesforløb. Desuden har PUF tilbudt MED-grunduddannelse, klippekort og supplerende 
arbejdsmiljøuddannelsesdage virtuelt i 2020. 
 
PUF har understøttet de virtuelle uddannelsestilbud på flere områder: 

• IT-løsning: PUF har valgt at understøtte med Microsoft Teams, da det er en velafprøvet og accepteret 
løsning blandt rekvirenterne. Teams understøtter også undervisning godt og er løbende blevet 
tilpasset netop de funktioner der er relevant for undervisning. 
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• Teknisk support: PUF har indkøbt licenser til PUF-underviserne. Desuden er der indgået et samarbejde 
med et eksternt firma, som tilbyder teknisk support til underviserne. PUF-administrationen fungerer 
desuden også som teknisk support og sparringspartnere for underviserne.  

• Tilpasning af øvelser: Det virtuelle format udfordrer nogle af de anbefalede øvelser og PUF har 
løbende lavet anbefalinger og tips og tricks guides til underviserne, der understøtter virtuel 
undervisning. 

• Administration af virtuelle uddannelser: PUF har registreret omlægning til virtuelle uddannelser og 
tilpasset kontrakter, så de understøtter og matcher krav til virtuelle uddannelsestilbud.  

 
Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse 
PUF søgte i sommeren 2020 om at blive godkendt som udbyder af den Netbaserede arbejdsmiljøuddannelse. 
Arbejdstilsynet godkendte PUFs ansøgning med virkning fra 1. januar 2021. Den netbaserede 
arbejdsmiljøuddannelse vil gøre det muligt at lave uddannelsesforløb med en blanding af fysisk fremmøde, 
virtuelle møder og individuelle opgaver.  
 
Udvikling af metoder og materialer i arbejdsmiljøuddannelsen 
I 2020 har PUF afsluttet implementeringen af projektet med at udvikle nye metoder og materialer til 
arbejdsmiljøuddannelsen. 
PUF-A har fulgt implementeringen tæt ved at gennemføre observationsbesøg på AM-uddannelserne i 2019 og 
2020. Observationsbesøgene har haft til formål at indsamle erfaring og viden omkring brugen af de nye 
materialer og pædagogiske metoder – herunder de nye bøger. 
Samtidig har PUF-A haft lejlighed til at yde underviserne sparring på deres undervisning. 
 
Erfaringerne fra implementeringsforløbet er løbende blevet delt med arbejdsmiljøunderviserne, og den 
endelige opsamling på implementeringsforløbet blev delt med underviserne den 22. januar 2021. 
 
Udvikling af klippekortmoduler 
Projektets styregruppe gennemførte et to-dagsseminar januar 2020, hvor emner, temaer og ideer blev 
vurderet, og de endelige emner blev fastlagt i efteråret 2020, hvor PUF-S udarbejdede beskrivelser af 
uddannelsesdagenes formål og indhold. Det er ud fra den overordnede rammesætning, at arbejdsgrupperne 
skal arbejde videre med at udvikle materialer til emnerne. 
Det konkrete udviklingsarbejde gennemføres i 2021, hvor implementering også forventes at opstarte. 
 
Rekruttering af nye PUF MED-undervisere 
Parterne har udpeget 12 nye PUF-MED undervisere, som gennemførte PUF MED-underviseruddannelsen i 
2020. PUF har med udvidelsen af underviserkorpset fået kompenseret for et naturligt fald i antal af MED-
undervisere over de sidste 3-4 år. 
 
Ny hjemmeside 
PUF opstartede udviklingsarbejdet i efteråret 2020 og forventer at have den nye hjemmeside, inklusiv en ny 
webshop, klar til release i 1. halvår 2021. 
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Aktiviteter i PUF Akademi 
PUF Akademi henvender sig til PUF MED- og arbejdsmiljøundervisere samt lokale MED-undervisere, udpeget af 
de lokale hovedudvalg i kommuner og regioner.   
 
Underviserkonference 
Den årlige underviserkonference blev afviklet 100 % virtuelt i oktober 2020 med deltagelse fra 111 deltagere. 
 
Det primære indhold i årets konferencen var at skabe et fælles afsæt for en e-læringsdidaktisk ramme for PUF 
for tilrettelæggelse af og undervisning på virtuelle forløb. 
Konferencedagene indeholdt forskningsbaserede indlæg om e-læring og e-didaktik samt oplæg og øvelser, hvor 
deltagerne fik viden og praksis erfaring med e-læring. 
Pernille Steen Pedersen præsenterede desuden den nyeste viden indenfor stressforskning for deltagerne. 
Konferencen blev evalueret positivt af deltagerne trods det uvante virtuelle format.  
 
MED-underviseruddannelsen 
PUF gennemfører hvert efterår én MED-underviseruddannelse.  
I 2020 blev der dog gennemført 2 uddannelser, da uddannelsen fra efteråret 2019 blev udskudt grundet 
manglende deltagertilslutning. 
Den første MED-underviseruddannelse blev gennemført med opstart i februar. Her deltog 5 lokale undervisere. 
Den anden MED-underviseruddannelse blev gennemført med opstart i september. Her deltog 10 ny-udpegede 
PUF MED-undervisere og 7 lokalt udpegede undervisere. 
 
Akademidage 
I januar måned 2020 afholdt PUF to akademidage for undervisere om ”grafisk facilitering”, som anvendes i 
undervisningen som en metode til at understøtte læring i PUFs uddannelser. 
 
I august 2020 afholdt PUF en akademidag, hvor deltagerne blev undervist i “modstand i undervisningen” med 
det formål at styrke undervisernes viden og forståelse for, hvordan de kan håndtere modstand i 
undervisningen på en konstruktiv og professionel måde for både undervisere og deltagere. 
På akademidagen deltog 16 undervisere. 
 
I efteråret 2020 afholdt PUF fire akademidage for PUF AM og MED-undervisere samt lokale MED undervisere 
om temaet ”sådan bruger du teams”. Dagene har været en del af opkvalificeringen af underviserne til det 
virtuelle format. 
Dagene var tilrettelagt som opfølgning på underviserkonferencen, hvor der i evalueringerne blev efterspurgt 
mere viden om brug af teams som redskab i undervisningen. 
På de fire akademidage deltog i alt 57 undervisere. 
 
Netværksmøder 
Der er tre MED-undervisernetværk: Sjælland, Syddanmark og Nord-Midtjylland, og et 
arbejdsmiljøundervisernetværk hvor underviserne årligt mødes for at drøfte emner af fælles interesse.  
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De tre MED-undervisernetværksmøder blev gennemført virtuelt i maj og juni 2020, og deltagerne delte viden 
om, hvordan de håndterer covid-19 situationen med henblik på at søge inspiration til undervisningen. 
Netværksmødet for arbejdsmiljøundervisere blev udskudt og endte med at blive gennemført i januar 2021. 
 

Evaluering 
PUFs uddannelser evalueres af deltagerne. Alle deltagere modtager efter uddannelsens afslutning en personlig 
mail med et link til evaluering. Generelt er svarprocenten så høj, at PUF kan fæste lid til evalueringerne.  
 
PUF betragter evaluering som en kilde til læring, og vi deler de sammenskrevne evalueringer med underviserne 
og rekvirenterne. Evalueringerne indgår dermed som grundlag for den løbende dialog om, hvordan vi sikrer 
højst mulig kvalitet i uddannelserne. 
 
Arbejdsmiljøuddannelsen 
På arbejdsmiljøuddannelsen benytter PUF standardevalueringsskemaet fra Danmarks Evalueringsinstitut, som 
alle udbydere er forpligtet til.  
 
Sammentællingen for 2020 viser et stabilt niveau i evalueringerne i forhold til de foregående år. PUFs deltagere 
er igen i år meget positive i deres vurdering af både udbytte og form. Det bemærkes, at evalueringerne er et 
samlet udtryk for både de fysiske og virtuelle uddannelser. De virtuelle uddannelsesforløb har ikke givet en 
lavere vurdering af udbyttet i 2020 sammenlignet med tidligere, men mange bemærker, at det er anstrengende 
at følge undervisningen på lange dage foran skærmen. 
Samlet set vurderer: 

- 99 % af deltagerne, at uddannelsen har forberedt dem godt eller rigtig godt på, hvilke opgaver 
arbejdsmiljøorganisationen har. 

- 92 % at sværhedsgraden er passende.  

- 95 % at de har haft gode eller rigtig gode muligheder for at forbinde undervisningen med hverdagen på 
arbejdspladsen.  

- 98 % af deltagerne, at de i nogen eller høj grad er blevet klædt på til arbejdet i 
arbejdsmiljøorganisationen på uddannelsen.  

 
Deltagerne fordeler sig på hhv. 25 % ledere, 71 % medarbejdere og 4 % øvrige. 
 
MED-uddannelsen 
På MED-grunduddannelsen udfylder deltagerne et evalueringsskema, som Danmarks Evalueringsinstitut har 
udarbejdet særligt til PUF i forbindelse med den ny MED-grunduddannelse. 
Sammentællingen viser, at vurderingen er stabilt positiv og uændret i forhold til 2019.  

- 96 % vurderer, at underviser i høj eller nogen grad er en god formidler  

- 95 % oplever, at det i høj eller nogen grad var muligt at koble undervisningen til MED-arbejdet i 
organisationen. 

- 99 % har i høj eller nogen grad kendskab til grundbegreberne information og drøftelse samt forskellen 
på medindflydelse og medbestemmelse.  

 
46% af deltagerne har været aktive i MED-udvalget i mere end 12 måneder. 
Deltagerne fordeler sig på hhv. 23 % ledere, 69 % medarbejdere og 8 % øvrige. 
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Klippekort og supplerende arbejdsmiljøuddannelse 
På de supplerende uddannelser er der ligeledes stor tilfredshed. 94 % af deltagerne vurderer, at deres samlede 
udbytte af uddannelsesdagen har været godt eller meget godt. 
Deltagerne på klippekort fordeler sig på hhv. 32% ledere, 65 % medarbejdere og 3 % øvrige. 
Deltagerne på supplerende arbejdsmiljøuddannelse fordeler sig på hhv. 33 % ledere, 60 % medarbejdere og 7 
% øvrige. 
 

Organisation og ledelse 
PUF er formelt registreret som en FMBA – (Forening med begrænset ansvar). Medlemmerne er KL, Danske 
Regioner og Forhandlingsfællesskabet. PUF blev etableret i 2003. 
 
Uddannelserne skal medvirke til at understøtte medarbejdere og ledere i forhold til at indgå i udviklingen og 
kvalificeringen af kommunerne og regionernes personalepolitiske arbejde, samt kvalificere ledelses- og 
medarbejderrepræsentanter til at indgå i et samarbejde om løsning af kerneopgaverne. 
 
Bestyrelsen 
PUF ledes af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Pr. 31. december 2020 bestod 
bestyrelsen af:  
 

• Louise Koldby Dalager, KL (formand) 

• Helle Basse, Forhandlingsfællesskabet (næstformand) 

• Ole Lund Jensen, Danske Regioner 

• Henrik Würtzenfeld, OAO/FOA 

• Henrik Højrup Hansen, LC 

• Tine Asmussen, Akademikerne 
 
Sekretariatsgruppen 
Sekretariatsgruppen er sparringspartner for administrationen og medvirker til at forberede 
bestyrelsesmøderne. Den bestod pr. 31. december 2020 af:  
 

• Nadja Lund-Sørensen, KL 

• Nina Roth, KL 

• Clemens Ørnstrup Etzerodt, Danske Regioner 

• Henrik Carlsen, Forhandlingsfællesskabet 

• Sanne Nikolajsen, FOA/OAO 

• Hans Jessen, SHK 

• Tine Andresen, Akademikerne 
 
 
 
Administrationen 
Administrationen varetager med reference til bestyrelsen den daglige ledelse af PUF. Administrationen udgøres 
pr. 31. december 2020 af:  
 

• Dorthe Gustavsen 
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• Jens Nørlem  

• Kasper Ladefoged  

• Lotte Meinby Pedersen 
 
Undervisere 
PUF-underviserne er ledere og medarbejdere med baggrund i en region eller en kommune, som er udpeget af 
de centrale parter til at varetage MED- og/eller arbejdsmiljøuddannelse.  
De lokale MED-undervisere er udpeget af et hovedudvalg til at varetage MED-uddannelsen internt i egen 
kommune/region.  
 
Listerne over PUF-undervisere og lokale MED-undervisere opdateres dynamisk på http://www.puf.dk/om-puf. 
Ved udgangen af 2020 var der 34 PUF AM-undervisere, 33 PUF MED-undervisere og 40 certificerede lokale 
MED-undervisere. 

http://www.puf.dk/om-puf

