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1. Mål med brug af metoden: 

Udgangspunktet har været at skabe nærvær og skabe en åben dialog om 

hvordan vi har det på vores arbejde.  ”Italesættelse” og aftaler om, at vi væl-

ger at have nærvær i arbejdet, at vi alle forpligter os til at skabe nærvær. 
 

2. Tidsforbrug: Personale møder samt en udviklingsdag. Men I høj grad i hverda-

gen vælger vi at tale sammen og med hinanden. 
 

3. Personer/deltagere: alle medarbejdere 

 

4. Materialer: tale og oplæg fra projektgruppen i forlængelse af akademier og 

konsulentmøder. 

5. Beskrivelse (Fra a til Z: hvordan gik I frem?)  

Vi har fokus på nærværet i vores arbejde. Det handler om at være gode nær-

værs kollager og leder og det nærvær, der er opbygget har gjort det lettere 

for os at tale om stress og hvad der gør den enkelte stresset. 

I forbindelse med vores personalemøder/udviklingsdag taler vi om: stress og 

hvad det er der gør, at vi bliver stresset og hvordan vi kan forebyg-

ge/håndtere det, således at vi undgå stress relateret sygefravær.  

Under disse mange drøftelser har vi valgt at lave et trivselskatalog med hen-

blik på at alle ved hvad og hvordan vi håndtere og sikre en god trivsel i afsnit-

tet samt sikre at vi forbliver gode nærværs kollager og leder.  

Vi har lavet følgende aftaler: vi Alle kontakter de medarbejdere der er fravæ-

rende.  Vi spørger ind til hinanden og ”holder øje” med hinanden, støtter og 

hjælper hinanden på de svære dage og acceptere, at vi er forskellige.  
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6. Kommentarer, varianter og fif (hvordan lykkedes det – hvad ville I forbedre til 

næste gang?) Vi kunne godt bruge mere tid – dvs. koncentreret tid, det at vi 

vælger at tale om det i det daglige gør at vi holder fast ved selv i denne tid hvor 

vi er hårdt presset. 

 

7. Ønsker du yderligere information - så kontakt:  

 

Regionspsykiatrien Vest - Døgnafsnit E1 

Projektgruppen: 

Afdelingssygeplejerske Lisbeth Poulsen 

Social og sundhedsassistent Yola Muntwiler 

AC-fuldmægtig: Birgitte Duchwaider 


