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Ledelsen skal være aktiv: Ledelsen skal tage ejerskab for projektet og løbende give 

accept og ressourcer til dets gennemførsel. Hvis ledelsen ikke giver projektet den 

nødvendige opmærksomhed, så gør medarbejderne det heller ikke.  

 

Sæt et mål – find vejen til målet: Projekter der ikke har nogle egentlige mål (som 

også kan vejes) har den tendens til at blive rodede, usystematiske – og helt blive 

glemt. 

 

’Svesken på disken’/’Orde t på bordet’: Man kan ikke tale om fravær og nærvær 

uden at tale om, hvordan folk har det med det og hinanden, og det er ikke altid lige 

positivt. Man kan komme til at såre hinanden – men det er misforstået hensyn at 

lade være. I stedet skal man vælge at tale frit, men også at tale ordentligt og kon-

struktivt til hinanden. 

 

Vend fra individets problem til fællesskabets problem: Det er ganske vidst den 

enkelte der er syg, men da en del af sygdommen opstår på arbejdspladsen som føl-

ge af arbejdsopgaver, patienter, brugere, trivsel evt. er det alles problem. 

 

Statistikerne – brug dem!: Alle arbejdspladser har mulighed for at trække fraværs-

statistikker, og få et billede af det ’rigtigt’ fravær. Tit taler arbejdspladser om fra-

vær for bestemte personer, eller har et overdrevet/underdrevet billede af fravæ-

ren, men de undlader at bruge de statistikker der er tilgængelige.  

 

Efterlev jeres egne politikker og regler!: Alle arbejdspladser har nogle regler for 

fravær, både fra Regionen men også lokale regler. Ofte ses det dog, at regler ikke 

efterleves – eller ikke gælder for alle. Hvis eksempelvis en regel for at indkalde til 

fraværssamtale ikke bliver overhold, så er der ingen der har respekt for en sådan 

regel. 
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Hvis det du gør ikke virker, så gør noget andet: Arbejdspladser og medarbejder-

grupper har tit mange gode ideer til hvad der skal gøres for at få mindre fravær. De 

har også tit opfattelsen ”af det har de prøvet” og ”det virker ikke”. Så må man prø-

ve noget andet – vende tingene på hoved, og danne en ny mening. 

 

Mobilitet og eksperimenter: Man bliver nød til at være fleksibel i sin tilgang til 

hvad der kan lade sig gøre, og hvordan virkeligheden er ’lige nu’. Der vil altid kom-

me noget på tværs af et projekt, eller noget der ikke virker som forventet. Det be-

tyder ikke at projektet skal droppe, det giver i stedet mulighed for at redefiner sit 

projekt, og justere på sine forventninger.  

 

Medarbejder på alle niveauer skal være med i processen: Projekter der kun er 

forankret i en projektgruppe, og som kun lederne støtter – men hvor hele persona-

legruppen ikke er taget i ed, har meget svært ved at bide sig fast – og gør sjældent 

en forskel. Alle skal derfor inddrages, orienteres, spørges for at få det bedste resul-

tat.  

 

Den enkelte medarbejder skal tage ansvar: Det er ikke nok at medarbejderne 

tænker, at det er de andres problem, at det er de andre der er syge. Arbejdsplad-

sen er for alle – og alle er ansvarlige for at være med til at skabe den gode arbejds-

plads. 

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt: 

 Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, Konsulent, Casper Burlin på  

tlf. +45 7220 2387, e-mail: cbu@teknologisk.dk 
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