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Et forslag til indhold og drejebog for en temadag ”Fra måling til handling”. 

Temadagen blev planlagt for afsnitsledere, sikkerhedsgrupper og tillidsrepræsentationer i 

arbejdspladsens lokale medarbejderudvalg. Her er et udsnit af den invitation som blev sendt 

til deltagerne. 

”I forbindelse med "Projekt Nærvær i Arbejdet" har styregruppen valgt at lave en temadag 

for alle, som har en aktiv andel i at få en måling (APV, AKU o.a.) omsat fra kvantitative data 

til handling og kvalitativ forståelse. 

Dagen vil dels indeholde eksempler på, hvordan vi kommer fra måling til handling, dels 

præsentation af et redskab som kan anvendes til trivselsmåling i afsnittene/klinikkerne efter 

behov.  

I får mulighed for at arbejde med en proces fra eget afsnit, så medbring et tema / en pro-

blemstilling I gerne vil have sat i proces. Det kan være fra APV´en, som er en meget aktuel 

måling at tage fat i for mange, men I har frit valg. 

Det giver mulighed for at give alle jer, der hver gang vrider hjernen for en metode til at ar-

bejde videre med APV, AKU osv., nogle bud på, hvordan I fremover kan gribe processerne 

an.” 

 

PROGRAM

PUNKT  

AKTIVITET MÅL MED PUNKTET 

 

ONSDAG 4. MAJ 

9.00 ANKOMST OG LANDING 

Formålet er at lægge en hverdagsmorgen bag sig, og indstille opmærksomheden 

på samarbejdet i deltagergruppen og det program der ligger foran. 

Velkomst Vibeke/Ulla byder velkommen + 

kort om baggrunden for temada-

gen 

Eva-Carina og Thilde fortæller om 

programmet og at programmets 

opbygning lægger op til løbende at 

afprøve metoder, de kan bruge ef-

terfølgende 
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 Fortæl om din dag indtil nu: 2 min. Deltagerne får styrket relatio-

nen mellem hinanden og får 

inspiration til at bruge histo-

riefortælling som metode 

Hjørne-

øvelse 

Med fire udsagn om hvad de øn-

sker at få ud af dagen 

 

   

9:30 OPLÆG 1 

Anbefalin-

ger om triv-

selsmålinger 

Præsenterer vores tilgang og 20 gode råd 

om trivselsmålinger overordnet 

Eva-Carina 

 Snak ved bordene om jeres erfaringer om 

trivselsmålinger – hvad giver disse anbefa-

linger jer af tanker – kort opsamling i ple-

num 

Thilde 

10.15-10.30 Øvelse – At se hinanden (se på hinanden, 

vend jer bort fra hinanden, lav en fysisk 

forandring, vend jer igen og se om I kan 

gætte hvad det er.) 

Thilde/Eva-Carina 

10:30 OPLÆG 2 

10.30 – 

11.00 
Eksempler på kvantitative målinger og 

hvordan de kan omsættes til handling (op-

læg og debat) 

Eva-Carina og Thilde 

10:30 OPLÆG 3 

11:00-

12.00 
Fra måling til handling – præsentation af 

metoder  

Afprøvning af udvalgte metoder 

Eva-Carina og Thilde 

Deltagerne sætter 

sig klinikvis eller af-

snitsvis 

12.00 FROKOST 

 

12:45 OPLÆG 3 FORTSAT 
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Ønsker du yderligere information, så kontakt: 

 Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, Seniorkonsulent, Eva-Carina 

Nørskov på tlf. +45 7220 2396, e-mail: ecn@teknologisk.dk 

 Region Midt Koncern HR, Udvikling og Arbejdsmiljø Region Midtjylland, 

Arbejdsmiljøkonsulent Thilde Guldberg på tlf +45 8728 5654, e-mail: thil-

de.guldberg@stab.rm.dk 

 

Du kan også kontakte en arbejdsplads, der i projekt ’Nærvær i Arbejdet’ har 

erfaring med anvendelse af værktøjerne: 

 Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel. 

Kontaktperson: Ulla Gaarsdal, tlf. +45 8762 3501, e-mail: ullagaar@rm.dk 

 

12.45 Præsentation af metoder – fortsat 

Afprøvning af udvalgte metoder 

Eva-Carina og Thilde 

14:00-14.15 Kaffepause med frugt og chokolade Eva-Carina og Thilde 

14:15-15:00 Opsamling på gruppearbejdet, afklarende 

spørgsmål og tak for i dag.  

Alle 
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