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Første akademidag 15. april 2009 – Opsamlinger fra gruppearbejdet om 
arbejdsgruppernes erfaringer og ideer til Akademiet 

Opsamling –Tues gruppe: 

- for meget statistik 
- for lidt statistik 
- statistik og resultater skal være så målrettede projektets målgruppe som muligt (sosu/servise gruppen) 
- Der var for meget tidsnød 
- Godt med motion og pauser undervejs 
- Der ønskes flere praktiske øvelser/erfa/arbejdsøvelser undervejs 
- Når der holdes oplæg, ønskes der at slides uddeles i kopi inden oplægget 
- Det er godt at mødes i grupper med dem man ikke kender – ERFA på tværs af faggrupper og geografisk 

tilhørssted 
o Disse må meget gerne være styret af konsulenterne, både sammensætningen af grupperne (evt. helt 

utraditionelle sammensætnings kriterier – antal børn man har, skostørrelse mv.) og processerne i 
grupperne 

- Undgå kø ved frokosten – bedre organisering. 
- Det lyder meget positivt med flere dobbeltdage som akademier – også fra ”ikke Bornholmere” 

o Det giver meget mere tid til ERFA 
  
Opsamling vedr. gode eksempler på nærværstiltag lokalt (Tue): 

- Inden gennemførelse af APV 
o Drøfte hvad man vil med dette tiltag. 
o Drøfte hvordan man håndterer konsekvenserne af resultaterne 
o Det kan være svært at vide om resultaterne er gode eller dårlige, da der ikke er 

sammenligningsgrundlag fra andre arbejdspladser. 
o Godt at bruge teatergruppen Dacapo. 

- Erfaringer fra Silkeborg (Tine): ”Hvordan gør vi livet lettere for medarbejderen” 
- Erfaringer fra AMA Herning: Tiltag med fokus på anerkendelse og ros (man giver fisk (små papfigurer) til 

hinanden som tegn på anerkendelse og ros. 
- Give blomster til den sygemeldte 

  

 

Opsamling – Lajlas gruppe:  

Generelt i gruppen var der ingen af gruppens medlemmer der tidligere havde lavet sygefraværsprojekter.  
Enkelte havde fokuseret på sygefraværet og havde udarbejdet sygefraværspolitikker, men var meget i tvivl om det 
havde ændret noget i afdelingerne. Skal nu til at revidere det skriftlige materiale og prøve at monitoreret 
sygefraværet.  
 
Dagens forløb. 
 
Gode ting. 

 Statistisk kortlægning af sygefraværet var godt. Giver anledning til at kunne have noget konkret at arbejde 
med. 

 Godt at få fremhævet faktorer der påvirker sygefraværet. 

 Godt engagement og god formidling fra oplægsholderne. 

 Akademidag o.k. da der var en god vekselvirkning imellem teori og praksis. 

 Følte at de var blevet klædt bedre på til opgaven efter denne dag. 

 Blevet mere nysgerrige og vil gerne have gode værktøjer til at få glade medarbejdere. 
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Mindre positive ting. 

 ”Floffy” fornemmelse da spørgeskemaer, budgetter, hjemmesider, vejledninger ikke var på plads inden 1. 
Akademidag. Rammerne er stadig udefinerede. 

 Dagens emne var projekt, men stadig tvivl om hvad dette egentlig indebærer. Rammerne er ikke defineret 
godt nok. 

 Presset dag. 

 Manglende program for dagen på forhånd.  
 

Opsamling – Eva-Carinas gruppe: 

 
Denne første akademidag har været en god startindsprøjtning. 
 
Merethes indlæg 
Indlæg fra Merethe var rigtig godt. Det var interessant at få sat tale og data på. 
Interessant pointe at 1/3 af sygefraværet kan forklares med baggrund i arbejdsmiljøet 
Hvordan kan vi omsætte resultaterne fra Merethe lokalt? Hun deltager gerne ude på arbejdspladserne f.eks. ved at 
hjælpe med at lave spørgeskemaer udformet for den enkelte arbejdsplads. 
 
Fokus på handling 
Arbejdspladserne er meget interesseret i handling. Konceptet (projektet) ligger klar og arbejdspladserne kan gå 
direkte. Men det er positivt at det ikke er bestemt koncept/program som presses nedover arbejdspladserne. 
En deltager giver udtryk for at de på arbejdspladser er dødtræt af at tale ’psykisk arbejdsmiljø’ – vi vil til handling. 
 
Projektperioden 
Projektet kører en rimelig lang periode og der er midler med. Det er positivt. 
Vi får tid til at gøre os nogle erfaringer og prøve os lidt frem. 
 
Gode erfaringer med intervention 
At sætte konkrete mål på interventionen.  
F.eks. formulere konkrete mål på kommunikation. 
Små bidder, og handle på dem. 
Vigtigt at afklare ledelsen – hvem styrer delprojekterne/aktiviteterne. En giver udtryk for en god erfaring med at 
afdelingssygeplejerske var ansvarlige (ikke lægge for meget ud til medarbejderne). 
 

Opsamling – Birgits gruppe: 

Dejligt at dette projekt retter sig mod os selv – og ikke kun patienterne/brugerne – vi føler os meget privilegerede 
over at være med! 

Ønsker til kommende temaer 

1. Noget om fusioner – når afdelinger fusionerer og pludseligt er dobbelt så store 
2. Noget om intro programmer – det betyder så meget, at de nye bliver introduceret ordentligt 
 
3. Udbrændthed i fag med mennesker: Gerne noget om empati mere end 5 t om dagen – underviser Ole 

Schouenborg som Merete nævnte – og noget for både psyk og somatikken  
4. Gerne gode muligheder for videndeling mellem arbejdsgrupperne på akademidagene 
5. Meget gerne noget om forskellige perspektiver på ledelse – fra medarbejderen, lederen, AC’erne osv 
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Opsamling – Thildes gruppe: 

Hermed som lovet en sammenskrivning fra opgaven "Hvad virker i virkeligheden - erfaringer med interventioner" 
  
Tidligere interventioner og erfaringer hermed: 
 Stresspolitik udarbejdet efter sikkerhedsgruppen havde været på uddannelse – den vanskelige kunst er at få 

det implementeret 
 Sygdomspolitik – samtaler afvikles efter 3 sygeperioder over 2 mdr. En sygeperiode kan være en dag eller 

mere. Det har været spændende, men det er en hård nød at knække at få medarb. til at opleve at 
udgangspunktet er omsorg for dem… 

 Psykisk arbejdsmiljø – svært at få gruppen til at få ejerfornemmelse -> vigtigt at sælge projektet til dem før 
opstart 

 Psykisk arbejdsmiljø - krisekuverter, kollegial supervision hv. 14. dag – får taget nogle ting i opløbet 
 Selvbeskyttelse – handlingsplan, nødkuvert m. kontaktperson, som følger op 
 Kollegial relation – supervision 
  

Akademidagen i dag: 
Har været fin, inspirerende, lang dag, Merete var super go´, bliver spændende og se om vi bliver klogere på hvor er 
årsagen til sygefravær jf. Mogens´ oplæg 
  
Ideer til kommende akademier: 
  
Det nyeste om anerkendelse, må godt indeholde en kritisk tilgang 
  
Implementering 
 

Opsamling – Dittes gruppe: 

Akademiet var lidt travlt – lidt maratonagtigt 
Hvordan får vi indholdet serveret til vore kolleger? 
Resurser – hvordan får vi tid til det? 

Tidligere interventioner 

Sygefraværssamtaler inkl barselssamtaler har vi gode erfaringer med 
Analyse af fraværsdage – system på P møder – konfrontationer på den enkelte 
 
Gode erfaringer med at gøre sygefraværet synligt i tal på p møder 
Tale om løsninger 
God oplevelse for ledelsen at tale om det og hvad fraværet betyder for afdelingen 
Omsorgssamtale efter 8 fraværsdage 
 
 

Opsamling – Mettes gruppe: 

Oplevelse af dagen i dag: 
Fint 
Det bliver endnu bedre, når vi lærer hinanden bedre at kende 
God måde at kickstarte projektet på 
Gode foredragsholdere 
Godt at have fokus på fravær – næste gang skal der fokus på nærvær 
Det bliver stort – der ligger et stort ansvar på os! 
Det skal vendes til at handle mere om nærvær 
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Erfaringer: 
Gitte Berg:  

Har afholdt individuelle samtaler med alle medarbejdere med udgangspunkt i sygefraværsstatistikken. 
Det har mindsket sygefraværet. 

Lise Elskjær: 
I arbejdet med værdigrundlag afholdtes en hel dag med en konsulent fra HR med fokus på at ”være en 
god kollega”. Det var rigtigt godt. 
1. punkt på hvert personalemøde er sygefravær. Det har ikke haft nogen synlig effekt. 

Ole Sprange:  
Vi har ikke været gode til at italesætte sygefravær. 

Jette Svensson: 
Udarbejdelse af vagtplaner er nu lagt ud til medarbejderteams for at forbedre arbejde-fritids-
balancen. Det er nu i teamet man bevilliger fri. Det har forbedret ledelsens image, som før var ”dem 
der modarbejdede en god vagtplan”. Der arbejdes videre med dette. 

 
Emner til næste akademidag: 

 Implementering – hvordan? 

 Input til hvordan kommer et projekt godt fra start 

 Betydningen af at have / lave noget socialt sammen. Den sociale / kulturelle dimension. Ditte Huges har holdt 
et foredrag for nylig om kultur – måske kan hun bruges? 

 Aflæring af gamle vaner/kultur 

 Modstand mod forandringer. Fx Ejnar Bryld. 

 Hvordan sælger vi projektet, så der bliver skabt tid til det nye? 
 

Opsamling – Solvejs gruppe: 

Hvad virker i virkeligheden?  
Erfaringer med intervention og syn på 1. akademidag. 
Gruppe bestående af medarbejdere fra: Psykiatrien, bostederne, Århus Midtvask, psykiatrisk afd., akut afd., voksen 
handicap og kardiologisk afd. 
 
Konsulent: Solvej Hune 
 
Generelt om akademidagen: Det har været en rigtig spændende akademidag med god inspiration og faktuel viden i 
forhold til sygefraværsproblematikken. Måske lidt for mange tal (grafer og lign.) og for presset et program. En 
mellemleder i gruppen synes dog, at det har været inspirerende med tal og økonomi i forhold til forståelsen for 
sygefravær på egen arbejdsplads. ’Der er bestemt materiale, som jeg kan bruge i mit videre arbejde i målsætningen 
om at nedbringe sygefravær og skabe bedre trivsel’. 
 
Et andet udsagn: ’Akademidagen er en rigtig god anledning til at skabe netværk og videndeling på tværs af de 
forskellige arbejdspladser’. 
 
Generelt om intervention på de enkelte arbejdspladser og ønsker til kommende akademidage med fokus på 
bestemte temaer:  
 

 Hos os ønsker vi, at skabe en større åbenhed om sygefravær. Der er meget rigtigt i udsagnet: ’Svesken på 
disken’.  

 Vi har rigtige gode erfaringer med den nødvendige fridag. Vi har tidligere haft et sygefravær på over 5 
procent. Nu har vi fået sygefraværet nedbragt til ca. 2 procent. Det skal være ’lovligt’ at tage en 
afspadseringsdag efter behov. Det har været med til at give en bedre trivsel på arbejdspladsen og nedbragt 
vores sygefravær, markant. 

 På vores arbejdsplads har vi fokus på ’stop volden’. Mange medarbejdere er dagligt udsat for voldelige 
brugere, hvilket er en utrolig stor belastning. Det medfører konkret langt flere sygemeldinger og opsigelser. 
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Derfor ønsker vi fortsat, at fokusere på emnet og få kendskab til metoder, der kan afhjælpe den enkelte 
medarbejder i dagligdagen, så vi kan fastholde de kompetente medarbejdere inden for vores fagområde. 

 Som teamleder har jeg fokus på arbejdsglæde. Særligt i forhold til rummelighed versus ’begrænset 
rummelighed’. Med det menes, at der er grænser for hvor rummelig en arbejdsplads kan være, før 
medarbejdere, der ikke er syge, begynder at reagere. Nogle ønsker ikke rummeligheden, fordi det koster på 
en anden ’konto’. Der er med andre ord fare for, at de medarbejdere der er ressourcestærke og som yder en 
ekstra indsats – selv bliver syge, fordi de kører sig selv for hårdt. 

 Vi ønsker synlighed om fravær og flere redskaber til bedre rekruttering og fastholdelse eksempelvis 
mentorordninger. 

 Vi ønsker bedre kommunikation. 

 Vi vil ønske, at vi på vores arbejdsplads bliver langt bedre til implementering. 

 Vi har fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere – især når flere afdelinger skal lægges sammen. Det 
giver særlige udfordringer i forhold til de medarbejdere, der skal oplæres i nye arbejdsopgaver. De føler sig 
ikke trygge ved de mange nye arbejdsopgaver, og det medfører større sygefravær og flere opsigelser. Vi har 
med andre ord, svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. 

 

Opsamling – Caspers Gruppe: 
 
Generelt så var det som deltagerne nævnt, og som de mente virkede ift. sygefravær: 

- Fraværssamtaler: Afholdelse virker positivt 

- Kontakt til den syge: Den syge føler sig husket 

- Teamorganisering: Fælles forpligtigelse og tætter personlig kontakt 

- Statistikkerne - Brug dem! Giver overblik, og kan være med til at vise udfordringens omfang og 

sammensætning 

- Hjælp til implementering/forankring: Går fint i projektfasen, men mangler stabil implementering og 

forankring på arbejdspladsen 

1) Spørgsmål: Hvad har I prøvet før/tidligere erfaringer? 
RH-H B5 (Hanne Fog Berg) 

- Stresspolitik 

- Kurser for sikkerhedsrepræsentanterne  

- Dokumentation – Check-lister  

- Svært: Implementering, hvorfor virker det ikke i hverdagen? 

- Vil gerne sikre fastholdelse  

Viborg Hospital (Kirsten Jespersen) 
- Fokus på det fysiske: Gymnastik (1½ år forsøg, stoppet da penge slap op) 

- Teambuilding: Nærvær trivsel, medbestemmelse, uddannelse af  

BOH (Søren, Ida)  
- Kommunikation intensivt (Helle Petersen) Kommunikationspolitik 

- Fraværssamtaler (ringe til folk) 

Fogedvænget (Helle Sejr Gjedsted) 
- Statistik! Se på tal, 1/3 var på barsel 

RH-V Transport (Frank Lindgaard) 
- Problem: Stort fravær 

- Opdelt i teams, virker – men kun for dem der deltager… 

- Team spirit 
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2) Spørgsmål: Hvad har I fået med hjem? 
’Skal hjem og sælge’ 
’Projekt ideen er praksisnært’ 
’Har givet overblik over processen’ 
’Informeret om brug af konsulentbistand’ 
 


