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Nærvær i arbejdet – Anden akademidag – tirsdag 2. Juni 2009  

Hovedtema: Implementering – fra teori til praksis  

 
Arbejdsdefinitioner 
Implementering: Vi ruller ud – vi gennemfører de nye ting vi har besluttet i et projekt 
Forankring: Når projektdelen er slut, konsulenten rejst og pengene brugt – hvad så… 
 

Punkt 
 

Indhold Program  Bemærkninger  

10-10.15 
Prolog 

Rammen sættes – siden sidst 
– dagens program 
 

  

10.15-10.45 
Hjemmeopg
aven 
afleveres 

Hjemmeopgave afleveres Arbejdsgrupperne fremlægger 
 

 Se fordeling af arbejdspladser og 
konsulenter på næste side  

 Se detail plan på næste side 

Slide på gruppe opdeling 
 Seks grupper med 3 arbejdspladser/ca. 12 deltagere i hver 
gruppe – fordeler sig i lokalet  
 
En konsulent som ordstyrer i hver gruppe – 1 
En konsulent samler to pointer til plenum – 2 
 

10.45-11 Pointer fra 

hjemmeopgaverne 

Konsulent 2 fremlægger Kort, skarpt og opmuntrende 

11-11.15 Pause   

11.15-12 
 
Viden  

Nyt og aktuelt fra 

forskningsfronten inden for 

nærvær og fravær 

 

Implementering og forankring 
 
Hvad kendetegner den gode arbejdsplads? 
Den gode leder – den gode kollega? 
 
 

Merete og Mogens 
 
Hvad kendetegner den arbejdsplads, der lykkes med at 
forankre? 
Og den der ikke lykkes med at forankre? 
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12-12.45 Frokost   

12.45-13.00 

Stafetten 

 

Den gode nærværsleder / 
den gode nærværskollega 

 Leder 
Hanne Berg – B5 
Ole Sprange – transport 
Nørholm souschef  
Pernille Lundvang - Midtvask  
 
Medarb 
Sten Vejgaard – midtvask 
 

13-14 

Udviklingsfel

tet 

 

Nærvær og good practise  

Projektudvikling ud fra 

information og gensidig 

inspiration 

 
 
Implementering og 
forankring 
Første gang 
 

1. Interessent analyse – Lisbet + Tue 
2. Kommunikation – kompasset + 

nyhedstrekanten + retoriske figurer – 
hvordan taler vi om nærvær og 
sygefravær? Casper + Curt 

3. Forandringsledelse – planlæg kort – 
gennemfør grundigt – Ulla + Thilde  

4. Projektledelse – A3 – Helle + Mette evt. 
5. Involvering – Eva-Carina + Ditte  
6. Ledelsesrummet – for 

institutionslederne – Birgit + Lajla  
 

Se detail fremgangsmåde på næste side 

14-14.15 pause   

14.15-15.15 Implementering og 
forankring 
Anden gang 
 

De fem workshops gentages 
 
(Ledelsesrummet gennemføres kun en gang) 

 

15.15-15.30 

Hjemmeopg

ave og 

epilog 

Opsamling – Formidling – 
Næste skridt 
 
Frikøbs puljen 
Andre praktiske spørgsmål  

Hjemmeopgave: Gå hjem og planlæg et 
nærværsprojekt – lille og overskueligt – 
gennemfør det – og fortæl 17. september – 
hvordan I gjorde (jeres erfaringer med det – 
Skema  A) 
Hvis I allerede har startet, tager I bare det 
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Meld ind til jeres nærværskonsulenter ved 
næste arbejdsplads besøg, hvad I kunne 
tænke jer at søge timer i frikøbspuljen? 
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Anden akademidag – 2. juni 2009 
Gruppearbejde omkring hjemmeopgave  
Ca. Kl 10.15-11 
 

Gruppe 
 

Arbejdspladser Konsulenter 

1 Kirurgisk (BOH) 
Barsel (Viborg) 
Psyk. Syd (?) 

Birgit (1) 
Mette (2) 

2 Medicinsk (BOH) 
Børn (Viborg) 
Psyk. Vest (Herning) 

Thilde (1) 
Casper (2) 

3 Intensiv (BOH) 
Anæstesi og OP (Viborg) 
Egebjerg 

Eva-Carina (1) 
Ditte (2) 

4 Rengøring (Viborg) 
Blåkærgaard 
AMA (Herning) 

Helle (1) 
Ulla (2) 

5 Transport (Viborg) 
Fogedvænget 
Hammel Neurocenter 

Lisbet (1) 
Curt (2) 

6 midtVask  
Nørholm 
B5 (Herning)  

Tue (1) 
Lajla (2) 

 
Tidsramme: 30 minutter.  
Opsamling i plenum umiddelbart bagefter – 15 minutter. 
Formål: At dele viden, erfaring og inspiration, skabe netværk samt træne opmærksomheden på nærvær i arbejdet 
 
Opgaver: 
Konsulent 1 Ordstyrer    Konsulent 2: Samler 2 pointer op fra fremlæggelsen, der fremlægges i plenum. 
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Udviklingsfeltet 

 

Nærvær og good 

practise  

Projektudvikling ud 

fra information og 

gensidig inspiration 

 
 
Implementering og 
forankring 
 
Hver workshop køres 
2 gange 
13-14 
14.15-15.15 
 

Formål med punktet 

 Undervise deltagerne i emnet: Relevante 
modeller, skemaer + vejledninger 

 Træne med deltagerne, så de lærer at bruge 
de forskellige metoder 

 Skabe netværk mellem deltagerne 

 Skabe rum for udveksling af synspunkter og 
erfaringer 

 
Workshops 

1. Interessent analyse – Lisbet + Tue 
2. Kommunikation – kompasset + 

nyhedstrekanten + retoriske figurer – 
hvordan taler vi om nærvær og 
sygefravær? Casper + Curt 

3. Forandringsledelse – planlæg kort – 
gennemfør grundigt – Ulla + Thilde  

4. Projektledelse – A3 – Helle + Mette evt. 
5. Involvering – Eva-Carina + Ditte 
6. Ledelsesrummet – for institutionslederne 

– Birgit + Lajla  
 

Deltagerne vælger workshops – styres af Lisbet og Birgit på 
dagen  
 
 
Hver workshop bemandes af 1-2 konsulenter, som i 
fællesskab tilrettelægger workshoppen  
 
Forløb: 

1. Oplæg om emnet 
2. Træning 

 
For hver workshop skal konsulenterne på forhånd udarbejde 
et lille undervisningsmateriale – handout - som kan 
udleveres til alle – også dem der ikke deltager i 
workshoppen 
 
 Handout: 2-3 s med modeller, skemaer og vejledninger 
Handout lægges på Groupcare + afleveres til Christina 
sekretær, som printer til uddeling på dagen – 
christina.rosendahl@teknologisk.dk 
 
Deadline 20. Maj:  
Handout + navn på workshoppen + behov for AV udstyr 
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