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Beskrivelse af projektet

Et belastende arbejdsmiljø har medført et 
sti gende sygefravær på landets hospitaler 
og insti tuti oner.  

Den faglige kvalitet falder, og det medfører et stort 
gennemtræk og problemer med rekrutt ering af 
personale. 

NærværsAkademi
Ideen med NærværsAkademi

Akademi tanken kommer fra de gamle grækeres 
måde at mødes og udveksle erfaringer.

På NærværsAkademiet skal deltagerne udveksle 
deres erfaringer – gode som dårlige. Få inspirati on 
fra andre arbejdspladser og klædes på med facts, 
teorier og fremgangsmåder.

Sammen skal deltagerne fra de 18 arbejdspladser 
udvikle hinanden.

…omsætt e den nyeste viden ti l udvikling i praksis
…skabe metoder, der er medarbejder-involverende og ledelses-udviklende
…skabe netværk, der kan moti vere, inspirere og provokere
… og en perlerække af udviklingsakti viteter

Denne negati ve udvikling skal projekt 
Nærvær i Arbejdet være med ti l at vende. 

18 arbejdspladser og arbejdsmiljø- og andre fag-
folk arbejder sammen om, at:

NærværsAkademi-dag 15. april 2009

Platon i sit akademi

“Nærvær i Arbejdet”
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Medarbejderne siger bl.a. de er syge på 
grund af:

”Travlhed, manglende anerkendelse”

”Krav og ressourcer ikke stemmer overens 
og medføre stress”

Tal om samarbejde og sygdom

Langt de fl este medarbejdere har et 
godt samarbejde med deres  kolle-
gaer.

Er der et godt samarbejde blandt 
kollegaerne på din arbejdsplads?

Total
Procent Antal

I meget høj grad 27% 210
I høj grad 57% 449
Hverken eller 14% 113
I ringe grad 1% 10
I meget ringe grad 0% 2
Ved ikke/ikke relevant 1% 5
Total 100% 789

På spørgsmålet: I hvor høj grad kan man sige, at du 
har et godt samarbejde med din nærmeste leder?, 
svarer 70 % ’I høj grad’, eller ’Meget høj grad’. 

Kan bedre information 
sænke sygefraværet?
Resultatet fra den individuel spørgeskemaundersø-
gelse ti l medarbejderne.

Der er udsendt spørgeskema ti l medar-
bejderne på 16 arbejdspladser.

62% af medarbejderne på arbejdspladserne har 
svaret på spørgeskemaet – i alt 789.

119 (15 %) siger, at de i det seneste år har været 
sygemeldt grundet forhold i arbejdet. 

Resultatet fra den  overordnet spørgeskemaunder-
søgelse ti l arbejdsstederne.

Langt de fl este deltagende  arbejdsplader har ret-
ningslinier for sygemelding.

Næsten alle arbejdssteder mener, at sygefraværet 
kan sænkes med bedre informati on fra ledelsen.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse

’Hvilken Ledelsesmæssige ti ltag mener du vil kunne sænke sygefraværet på arbejdspladsen?’
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I forbindelse med akademidagende blev 
deltagerne spurgt om:

Hvad husker du bedst lige nu om akademida-
gen den 2. juni?
 
Hvilke ti ng lærte du/I som I kan bruge frem-
over?
 
Hvad vil I rigti g gerne vide noget mere om?

(Billeder fra Akademidagen, udsagn på baggrund af 
telefoninterview)

akademidag d. 2. juni 2009

”Nærværsstafett en 
– det var et muntert ind-

slag, Jeg synes det var en rigti g 
god beskrivelse af, hvad det vil 

sige at være en god kol-
lega”

”Det, 
der står klarest lige 

nu fra nærværsdagen, er da 
Keld Blom, som havde stafett en, 

skulle fortælle som nærværskollega 
om nærvær. Han havde lavet en kanon 

over Mester Jakob med 10 vers om 
nærvær, som vi sang sam-

men”

“Opdelingen 
i mindre grupper gjorde er-

faringsudvekslingen nærværende, og det 
var utroligt værdifuldt for mig. Også at der var 

en stor spredning af mennesker i gruppen. Jeg var 
både i gruppe med nogle der ligger funkti onsmæs-

sigt langt fra mig og tæt på mig. Det var med ti l 
at give en god sparring på tværs”

”Det 
var kanon. Her blev vi 

rystet sammen, og der var godt 
humør, som jo også er vigti gt når vi 

taler om nærvær”

”Work-
shopperne var rigti g 

interessante. Vi var fi re personer af 
sted. Vi sørgede for at dele os ud i de forskel-

lige grupper. 
Workshoppen om projektledelse var rigti g rel-

evant for os, og så kunne en af de andre gå i den 
gruppe i anden omgang. Det var rigti g godt 

med to workshops”
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”Jeg 

husker bedst det 
festlige indslag om en god 

nærværskollega. Vi grinede og fi k 
skabt en god stemning”

”Det 
var en dag, hvor der 

kom mange ord, som vi kunne 
bruge ti l noget. Det er også godt 

med forskningsresultater, at få sat 
nogle tal på”

Alle 
skulle fremlægge deres pro-

jekter fi k vi megen god inspirati on ti l hvad, 
vi kan arbejde videre med. Også workshopperne 

var meget relevante. Problemet var bare, at der var 
for kort ti d. Vi kunne have ønsket, at de var 

mere dybdegående”

”Det 
er det at få det omsat 

ti l hverdagen, der er udfordrin-
gen – at sælge idéen ti l kollegerne. Her 

lærte vi noget om formidling, men vi har 
nok brug for en konkret oversætt else 

ti l vores arbejdsplads”

”Det var 
på mange måder et 

grænseoverskridende kursus ift . at 
vi var 66 mennesker, der på et ti dspunkt 

sammen skulle lave en leg. Jeg er normalt 
meget udadvendt, men det var forvirrende 

at man ikke kendte de andre, og vidste 
helt hvad projektet går ud på”

”Jeg 
har lært noget om, hvor 

vigti gt det er at lytt e ti l hinanden, og 
hvordan man kan gøre det – at det han-

dler om at være nærværende. Det er brugbar 
viden for der kan jo være forskel på, hvordan 

man oplever noget, og det fi nder man 
kun ud af ved at lytt e”



En nærværskollega, en nærværskolleg a / er social, er social  / tænker p

å d
e andre, tænker på de andre / husker mig, husker mig – 

 N
år

 m
in

 k
ol

le
g a

, n
år

 

Den gode nærværsleder 
(Anne-Grethe Kaas-Claesson, Afd.sygeplejerske, Kirugisk afd., Bornholms hospital)

“Personalet blev spurgt hvordan den ideelle 
nærværsleder skulle se ud. Budene var mange 
– og med vægt på de bløde værdier”.

Det er vigti gt, at man som leder er et for-• 
billede for sine ansatt e

Det er vigti gt, at du alti d ligner en, der er • 
100% moti veret ti l alle opgaver 

Du skal lytt e og kunne huske de vigti gste ti ng • 
om hver enkel medarbejder

Det er vigti gt, at man som leder er troværdig, • 
ærlig og retf ærdig

Du skal være omgængelig og være genkend-• 
elig i alle situati oner

Man ved alti d, hvad du vil mene om ti ngene • 
– uden at spørge dig

Du skal vise forståelse og være omsorgsfuld• 

Du skal vise samvitti  ghed overfor medar-• 
bejderne

God vagtplan: det er vigti gt at man kæmper • 
for at ti lgodese alles ønsker

God personalepleje, hvor alle behandles ens• 

Synlighed i afdelingen og ved problemer• 

Skulle turde uddelegere opgaver• 

Er intelligent og kan gennemskue problem-• 
sti llinger

Man skal Ikke frygte sin leder• 

Og lederen skal i den grad indeholde humor• 
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Kelds sang: Den gode nærværskollega 
(Keld Blom Sikkerhedsrep., Bornholms hospital)



En metode: Hemmeligheden ved at få ti ng gjort… 
som Perler på en snor

Der er mange metoder ti l at skabe forandring. En 
metode er at fi nde og fokusere på de små ti ng, 
som man mener kan gøre forskellen. Bruge ti den 
på de ti ng der kan lade sig gøre – det som kan 
virke. Dyrke de små ideer som samlet set kan gøre 
en stor forskel. Der skal ikke opfi ndes dybe tall-
erkner, men bygges videre på de planer som alti d 
er i skrivebordskuff en - og få det ti l at virke som 
perler på en snor… 

Del dit mål op i delmål af mindre og håndterlige 
småbidder. Del op i ’lad-sig-gørlige’ opgaver: 
Diskuter -> beslut jer -> prøv det -> ti lret -> kør -> 
næste opgave…  

Etik er arbejdspladsens vigtigste værdi 
En arbejdsplads erfaring med arbejde omkring nærvær på arbejdspladsen

Del arbejdet op  i små bidder

Boti lbuddet ‘Bo Horsens’ har i et forløb på arbejd-
spladsen involveret alle medarbejdere i at formul-
ere  organisati onens værdier. I den forbindelse var 
de særligt optaget af eti kken i deres hverdag, f.eks 
.eti kken i mødet mellem medarbejder og borger, 
men også eti kken imellem leder og medarbejder 
og medarbejderne imellem. 

Det eti ske kodeks er en fælles referenceramme for 
de ansatt e.  Det er det blevet ved, at alle medar-
bejderne sammen med konsulenter med teolog 
baggrund arbejdede med værdier og eti k i et kon-
centreret forløb over to dage. 
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Eksempel fra temadag for Børne afd. B16 på 
Viborg Hospital:
Medarbejderne arbejdede med 8 over-
ordnede temaer. Ét tema var eksempelvis 
Anerkendelse, hvor medarbejderne bød ind 
på, hvad der var anerkendende i jobbet. 
Ideerne blev prioriteret,  og de blev omsat 
ti l konkrete initi ati ver. Det blev planlagt, 
hvornår og hvordan de skulle foregå, og en 
opgaveansvarlig blev udpeget.

Eksempel på konkret arbejde med temaet 
Udviklingsmuligheder:

Overordnet ønske: Større faglighed ->• 

Konkret handling:  • 

Alle på Børnekursus ->• 

Hvornår: Fra eft eråret 2009 -> • 

Opgaveansvarlig: Lise• 

Konsulenterne ledte medarbejderne gen-
nem involverende processer om eti k og 
værdier.

Medarbejderne blev udfordret gennem 
spørgsmål om håndtering af eti ske dilem-
maer. De blev udfordret ift . formulering af 
det eti ske kodeks. 



Projektet ’Nærvær i Arbejdet’ vil fremme trivsel, arbejdsglæde og moti vati on for medarbejderne på en 
række arbejdspladser. Der deltager 18 arbejdspladser fra Region Midtjylland og Region Hovedstaden i 
projektet. De deltagende arbejdspladser er af forskellig størrelse og der er ansat fra 20 ti l 450 medar-
bejdere på arbejdsstederne. I alt omfatt er projektet ca. 2.000 medarbejdere som er SOSU-assistenter, 
portører, rengøringsassistenter, sygeplejersker og pædagoger.

De deltagende arbejdspladser er hjemhørende på hospitaler, bosteder, psykiatrien og transport og drift  
området.

Fra det somati ske område deltager:

Kirurgisk-, Neurologisk- og Intensivafdeling, Bornholms Hospital • 

Anæstesiologisk afd./OP, Regionshospitalet Viborg• 

 Barselafsnit Y07, Regionshospitalet Viborg• 

 Børneafdelingen B16, Regionshospitalet Viborg • 

 Akut Medicinsk afd. (AMA), Regionshospitalet Herning• 

 Medicinsk afd., Regionshospitalet Herning• 

Fra det psykiatriske område deltager:

 Regionshospitalet Hammel Neurocenter• 

 Regionspsykiatrien i Herning• 

 Sønderparken i Hornsyld• 

Fra bostederne deltager:

 Bostedet Blåkærgård, Viborg• 

 Bo Horsens, Horsens• 

 Bostedet Fogedvænget, Hedensted • 

 Nørholmkollegiet, Herning• 

Fra drift  og transport deltager:

 midtVask, Århus • 

 Transportafdelingen, Regionshospitalet Viborg • 

 Rengøringsafdelingen, Regionshospitalet Viborg og Skive Hospital• 

Konsulenter fra Teknologisk Insti tut - Center for Arbejdsliv - arbejder sammen med konsulenter fra 
Region Midtjylland og arbejdspladsernes lokale projektgrupper på at skabe øget nærvær og trivsel. De 
lokale projektgrupper gennemgår et uddannelses- og udviklingsforløb i ott e Nærværs Akad¬emier og 
forankrer det gennem deres lokale interventi onsprojekter. På den måde vil medarbejdere og ledere på 
arbejdspladserne i samarbejde skaber de bedste arbejdspladsforhold, og øge nærværet og trivslen.


