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”Formidling af nyeste forskningsmæssige viden – metoder 
der er medarbejder-involverende og ledelsesudviklende 
– netværk der motiverer, inspirerer og provokerer – en 
perlerække af udviklingsaktiviteter på arbejdspladserne”. 

Det var i al beskedenhed vores håb med projekt Nærvær 
i Arbejdet dengang for snart 3 år siden, da vi skrev den 
allerførste ansøgning til Forebyggelsesfonden. Nu er vi så 
langt i projektet, at vi er nået til den 8. og sidste akademi-
dag. Alle arbejdspladser har supertravlt med at omsætte 
den ny viden fra forskerne og inspirationen fra ’de andre’ 
arbejdspladser til bedre praksis og nærvær hos sig selv.

 
For nylig blev vi ringet op af en midtjysk nærværs-deltager, der spurgte, om vi dog ikke kunne lave nogle 
flere Akademier. ”Det er bare så godt at høre nyt og snakke med de andre”, sagde hun, ”og vores vaner 
bliver aldrig de samme igen for os, der var med i det serviceeftersyn, som vi skulle lave til hjemmeop-
gaven”. Den type beskeder indgår også i de seks beret¬ninger fra arbejdspladserne, som vi bringer i dette 
nummer af NærværsPosten. 

En af de mest spændende udfordringer i forhold til akademierne har været, om det kunne lykkes at 
formidle teori på en måde, der inspirerer deltagerne til at ændre praksis. En af udfordringerne er forskel-
ligheden; når vi mødes til en akademidag, er vi rigtig mange mennesker med ligeså mange forskellige 
forudsætninger og ønsker. Nu, mens vi skriver dette, har vi en stribe fotos fra akademidagene foran os; 
de lyser af opmærksomhed og fokus på underviseren og glæden ved dialogen med kollegerne rundt om 
bordet. Det kan altså ikke være gået helt galt, tænker vi. 

På bagsiden af denne NærværsPost finder du fire korte interviews med nøglepersoner inden for udviklin-
gen af sundhedsområdet i Danmark. De stammer fra en temadag om videnformidling, som vi gennem-
førte i forsommeren. Emnet var videntransfer – helt konkret hvordan formidler vi erfaringerne fra projekt 
Nærvær i Arbejdet til andre arbejdspladser, for eksempel kollegerne på samme hospital, i regionerne 
eller i det hele taget ud til danske virksomheder? Læs bagsiden og vid, at det er vores erfaringer, de taler 
om – rart ikke? 

Vi ses – på arbejdspladserne og til afslutningskonferencen den 4. marts 2011. Sæt gerne kryds i  
kalenderen – bare for en sikkerheds skyld. 

Fortsat rigtig god arbejdslyst. 
 
Birgit Lübker og Lisbet Harder

Birgit Lübker
Projektchef
Teknologisk Institut

Lisbet Harder
Projektleder, Koncern HR,
Fysisk Arbejdsmiljø
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Et af tiltagene er en ændret arbejdsgang 
på kontoret. Kontoret fungerer som dagligt 
mødested, hvor patienter kan møde ansatte, 
og studerende møder fastansatte osv. 
Denne trafik gav meget uro for den ad-
ministrative medarbejder, der arbejder på 
kontoret, så man valgte at flytte nogle af 
aktiviteterne, og det har givet mere ro - også 
omkring vagtskifte. 

Inddrag hele arbejdspladsen i arbejdet • 
med at skabe mere nærvær

Brug tid på at drøfte trivsel med hinan-• 
den kollegaerne imellem

Arbejdet med anerkendelse betaler sig• 

Gør processen enkel - små skridt kan • 
have stor betydning

Fotosafari

God organisering og tilstedeværende ledelse giver nærvær

Inspiration til nærvær fra andre arbejdspladser

Fra 2005 til 2007 steg sygefraværet fra 15 til 22 
dage i gennemsnit pr. medarbejder, men i det 
sidste år har man nedbragt sygefraværet med 11 
dage i gennemsnit pr. medarbejder.

Arbejdet på afdelingen er præget af meget ple-
jekrævende og komplekse patienter, skiftende 
arbejdstider, tidspres samt trusler og vold, så 
arbejdsgruppen har gjort det til et fælles projekt at 
have et godt arbejdsmiljø.

Deres råd til andre arbejdspladser er i den sammen-
hæng:

Mellem 3. og 4. akademidag blev der gennemført 
’Fotosafari’ i projekt Nærvær i Arbejdet. 

Det at besøge andre arbejdspladser er en god måde 
at få ny inspiration. Udfordringen kan dog nogle 
gange være at holde fast i de ideer og erfaringer, 
man præsenteres for. Metoden ‘Fotosafari’ er en 
måde at fastholde det man oplever. ’Fotosafari’ går 
ud på at finde nogle temaer, som man gerne vil lære 
noget om, og så tage billeder af de situationer, som 
man observerer på den anden arbejdsplads. 

Efterfølgende kan man vise sine kolleger, hvad man 
har erfaret gennem besøget på en anden arbejds-
plads. 

Arbejdspladserne besøgte hinanden parvis, og 
efterfølgende præsenterede de deres billeder for 
hinanden på 4. og 5. akademidag.

Se beskrivelse af ’Fotosafari’ metoden på Nærvær i Arbejdets 
hjemmeside www.nærvær.net under ’3. akademidag’. Se samtlige 
arbejdspladsers præsentationer af ’Fotosafari’ under ’4. og 5. aka-
demidag’.

Regionspsykiatrien Vest, Herning

Hjemmeopgave



“Inspiration, 
eftertanke, tid til 

fordybelse. Gang i 
projekter.”

“Ny inspira-
tion til problemløsning i 

hverdagen. At kunne se mu-
ligheder, der kan give en 

bedre arbejdsplads.”

“Ser at der er 
andre muligheder for at 
handle. Ser at det vi gør, 

også har en værdi.”

“Hvad er det ved NærværsAkademierne, der 
giver dig mest i forhold til din arbejdsplads?”
 
 - svar fra midtvejsevalueringen:

“Inspiration til arbejds-
pladsen, vi kan bruge meget af 

det i dagligdagen. Inspiration fra de 
andre afdelinger. Samværet med  

kolleger, muligheden for at diskutere 
forhold, og hvordan vi fremadrettet 

skal planlægge og implemen-
tere.”

“Det at møde andre ar-
bejdspladser, og Akademierne 

er med til at holde ‘gryden i 
kog’.”



“Især når der 
‘sparres’ med andre 

afdelinger. Ny inspirerende 
viden.”

“Nærværet i 
projektgruppen. Samtal-

en med en anden arbejds- 
plads (hjemme- 

opgaven).”

“Ny viden. Inspi-
ration fra andre arbejds-

pladser. Oplægsholdere/kon-
sulenter signalerer gejst og 

arbejdsglæde.”

“Forskellige oplæg – 
f.eks. omkring arbejdsplan-
lægning – at høre hvad der 

sker andre steder.”
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Det giver nærvær at sætte fokus på nærvær

Det giver nærvær at 
blive set og hørt

Summehjulet 
Formål:  Reflektere sammen, skabe nye 
forståelser og høre hinanden.
Tid: 5-10 min. 
Egner sig bedst til gruppestørrelse:  
10 – uendelig 
Beskrivelse: Deltagerne stiller sig i to 
rundkredse, en inder- og en yderkreds. 
Lige mange i hver kreds, med front mod 
hinanden. Deltagerne summer nu over et 
spørgsmål f.eks. ’Hvad tænker vi når vi siger 
trivsel på arbejdspladsen’ med den der står 
overfor - i 1 minut. Herefter roterer den ene 
kreds (evt. begge kredse roterer i hver deres 
retning), hvad der svarer til to personer til 
enten højre eller venstre. 
Dialog igen i 1 minut, summehjulet snurrer 
3-4 gange.

I forbindelse med pilotprojektet er følgende 
ting sat i værk for at hjælpe medarbejderen 
hurtigere tilbage på arbejde:

Samtale om medarbejders trivsel• 

Aftale om ekstra fridag• 

Skånehensyn (fysisk aflastning, hvile • 
under vagt)

Tilpasning af vagt (f.eks. fra dag- til • 
aftenvagt)

Tilpasning af jobindhold (ændring af • 
arbejdsopgaver, undgå bestemt patient 
eller pårørende i en periode mv.)

Ændring af arbejdstid for en periode• 

Booke personalefysioterapeuttid• 

Rådgivning om anden behandling/un-• 
dersøgelse

Konflikthåndtering• 

Hammel Neurocenter er en af de største arbejds-
pladser i projekt Nærvær i Arbejdet med over 500 
ansatte.

I foråret 2010 gennemførte man en temadag der 
hed ‘Fra måling til handling’. Temadagen var for 
alle afsnitsledere, sikkerhedsgrupper og det lokale 
medarbejderudvalg – de der har en aktiv andel 
i at få en måling (ArbejdsPladsVurdering, triv-
selsmåling mv.) omsat til handling i dagligdagen, til 
forbedring af arbejdsmiljøet.

På temadagen arbejdede deltagerne med, hvordan 
man bedst tilrettelægger opfølgning på en triv-
selsmåling. 

Deltagerne fik konkrete ideer til, hvordan man kan 
kigge på tal og statistikker og omsætte dem i hand-
lingsplaner. Der blev også præsenteret metoder til, 
hvordan man i det daglige kan give hinanden mere 
nærvær. 

En af måderne er at bruge små øvelser, der sæt-

Hammel Neurocenter har i en seks måneders 
forsøgsperiode set på, hvad man kan opnå ved 
kontakt fra lederen på første sygedag. 

Ideen bag var, at fremmøde kan øges, hvis man har 
direkte kontakt med sin leder ved sygemelding og 
her kan tale om, hvordan medarbejderen bedst 
muligt kan vende tilbage til arbejdet.

Pilotprojektet er gennemført over vinteren 2009-
2010 i to afsnit. Der blev på forhånd udarbejdet 
en spørgeguide til lederne, ligesom der blev ført 
logbog over de enkelte samtaler. Pilotprojektet er 
blevet evalueret gennem kvalitative interview. Det 
er nu vedtaget, at ordningen med nogle juste-
ringer bliver fast praksis i hele organisationen fra 
efteråret 2010. En vigtig erfaring er, at kontakten 
skal følges af andre indsatser, der medvirker til at 
skabe en kultur præget af omsorg og trivsel. 

ter fokus på nærvær. Et eksempel på en øvelse der 
blev afprøvet, er beskrevet her.

Hammel Neurocenter

Hammel Neurocenter



På Nørholmkollegiet i Herning har ledere og med-
arbejdere sammen defineret, hvilke kompetencer 
medarbejdere skal have ved ansættelse på bo-
stedet, og hvilke kompetencer, de skal have efter 
at have været der et år.

Senere i processen er det meningen, at medar- 
bejderne skal holdes op mod forventningerne, så 

de kan udvikle sig målrettet i den rigtige retning.
Fokus på kompetencer og faglig udvikling øger 
medarbejderens forståelse af hans eller hendes 
værdi, hvilket ofte øger trivslen.

Når man vurdere kompetencer på Nørholmkollegiet 
er det både de faglige, personlige og sociale, samt 
de forretningsmæssige kompetencer man har med.

Faglig udvikling giver nærvær i opgaveløsningen

Tid og penge giver mulighed for nærvær
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Foto: Bornholms hospital

Her er et eksempel på, hvordan 
kortlægningen af kompetencer 

kunne se ud:

Nørholmkollegiet, Herning

Bornholms Hospital

Det er utrolig vigtigt at have ressourcer som tid 
og penge, når man skal gøre noget ekstra for 
nærværet.

Nærværsprojektet har givet afdelingerne ressour-
cer til at prioritere arbejdet med nærvær, uden at 
det går ud over andre vigtige initiativer. Desuden 
har vi haft råd til at frikøbe medarbejdere, så de 
kunne komme til akademier og møder. Mange 

aktiviteter har været i Jylland, og havde vi ikke de 
ekstra penge, var vi aldrig kommet nogen steder.

Uden tid og penge kan de gode initiativer hurtigt 
drukne i dagligdagens arbejdspres, og det er vigtigt 
at have penge, der er øremærket præcist til denne 
opgave. Vi har derfor heller ikke behøvet at ned-
prioritere andre opgaver for at deltage i nærvær-
sprojektet.



Frem med de gode historier
I Forebyggelsesfonden har vi en forpligtelse
til at formidle om projekterne, og det kan 
foregå ved konferencer eller gennem vores 
hjemmeside. 

For at sprede erfaringerne tror jeg, det er en 
rigtig god ide at mødes med andre i og uden 
for projektet. 
Der skal fokus på det, vi gerne vil opnå. Hvad er det, der rykker? Vi skal ikke 
fokusere på de problemer, der opstår, men på de gode historier. 
Man kunne også have nogle metoder på arbejdspladserne, hvor man kan spørge sig 
selv ”hvad var godt og skidt ved den her forandring, og hvordan er det gået?”

Jeg tror, det er vigtigt 
at have fokus på de 
gode resultater. 

Hvad har andre gjort? Er der 
noget af det, vi kan bruge og 
overføre til vores organisation?

Det er vigtigt, at man bruger de 
rigtige kanaler. For eksempel 
konferencer eller direkte kontakt 
mellem medarbejdere på for-
skellige arbejdspladser, selvom 
det selvfølgelig er begrænset 
hvor mange personer, der kan 
tage ud til andre arbejdspladser.

Det kan godt være, det ikke er 
alle, der hører om et projekt, 
som går hjem og ændrer deres 
arbejdsrutiner, men bare der er 
nogen, der føler sig inspireret, så 
gør det en forskel.

Den stærkeste formidling 
er fra dem, der har 

været med i projektet. 

Hvis de møder deres kolleger an-
dre steder, kan de sige: ”Det her 
har betydet noget for os, og vi 
tror på, det kan hjælpe jer.” Men 
de skal ikke stå alene. Det skal 
være sammen med konsulenter 
fra for eksempel Teknologisk 
Institut. Det skal være professio-
nelt assisteret. Kommunikation 
fra arbejdsplads til arbejdsplads, 
tror jeg, er meget god, selvom 
det kan være hamrende svært.

Det er også relevant at nå ud til 
ledelsen og faggrupper, men i 
kommunikationen til dem ligger 
der en oversættelse, som man 
undgår ved at tale direkte til 
medarbejderne.

Hannah Weil
Chef i 
Videncenter for 
Arbejdsmiljø

Jonna Pedersen
Chef for 
Fysisk Arbejdsmiljø
Koncern HR, 
Region Midtjylland

Charlotte Fuglsang
Direktør i 
Forebyggelsesfonden

Sven Skovmand
Personalepolitisk 

chef i Region 
Hovedstaden

“Hvad skal der til for at 
sprede den viden, der er 
kommet i for eksempel pro-
jekt Nærvær i Arbejdet?”

Husk at du kan finde mere info om projektet på www.nærvær.net

Netværksmodellen i Nærværs-
projektet har vist sig stærk - ikke 
kun til at sprede viden som når 
man kaster én sten i vandet - 
men til at skabe det spændende 
og levende billede der opstår, 
når man kaster en hel håndfuld 
sten i vandet på én gang.
 
Den inspiration, der har været 
mellem de indbyrdes projekter 
undervejs, organiseret og under-
støttet af forskere og konsulenter 
i projektet, har givet en ny og 
krydret vekselvirkning mellem 
forskning og den praksis- og 
handlingsorienterede søgen efter 
gode resultater. Det har efter min 
vurdering inspireret på tværs og 
også kvalificeret den indsats, der 
er gennemført i praksis, så den 
er blevet langt mere interessant 
og med en gennemslagskraft, der 
ellers ikke ville være opnået.


