
Nærvær på din arbejdsplads 

Øget nærvær giver mindre fravær, men hvordan opnår man øget nærvær på 

arbejdspladsen? 

Denne folder samt fire andre giver bud på fem områder, der er essentielle, hvis 

man ønsker at skabe mere nærvær og mindre fravær. Rådene bygger på 

erfaringer fra det 2-årige projekt Nærvær i Arbejdet. 

18 arbejdspladser på sundhedsområdet deltog i projekt Nærvær i Arbejdet, der 

berørte over 2000 ansatte i Region midtjylland og Region Hovedstaden. 

Konsulenter fra Fysisk Arbejdsmiljø, Region midtjylland - Koncern HR og Center 

for Arbejdsliv på Teknologisk Institut bistod med projektstyring og løbende 

sparring. 

Er du interesseret i at høre, hvordan din arbejdsplads kan øge nærværet og 

sænke fraværet, så kontakt:  

 Region midtjylland - fysiskarbejdsmiljoe@stab.rm.dk 

 Region Hovedstaden – HR@regionh.dk  

 Teknologisk Institut - arbejdsliv@teknologisk.dk 

 

 

Indflydelse  

på eget arbejde  



Konsulenten 
Erfaringer fra projekt Nærvær i Arbejdet viser, at det har en positiv effekt på 

arbejdsmiljø og nærvær, når medarbejderne har indflydelse på deres eget 

arbejde. 

Arbejdspladserne har fået inspiration og vejledning til at udpege de områder, 

hvor det er muligt at arbejde med indflydelse på eget arbejde. Endvidere har de 

fået hjælp til at igangsætte processer, der sikrer medinddragelse af alle 

medarbejdere uanset arbejdstid og faggrupper.  

Flere steder tilrettelægger medarbejderne nu selv deres arbejdstid, hvilket giver 

større fleksibilitet og bedre balance mellem arbejdsliv og fritid. 

På andre arbejdspladser har medarbejdere på baggrund af faglig rådgivning selv 

indrettet deres arbejdsplads, så de fysiske rammer passer bedst muligt til de 

arbejdsopgaver, der skal udføres. De har desuden fået hjælp til 

arbejdsganganalyse. Resultatet har været mere hensigtsmæssige arbejdsgange, 

bedre indretning og mindre stress og uro.  

Uddelegeringen af et større ansvar til medarbejderne har givet bonus ved øget 

arbejdsglæde, større engagement og mindre korttidssygefravær. 

 

 

Casen 

På bostedet Blåkærgård ved Viborg har man i projektperioden indført et IT-

baseret program til vagtplanlægning – ”Og det er kommet for at blive”, siger 

afdelingsleder Tine Jespersen. 

- Vi har færre ”drop-sygedage” og dermed en nedgang i antallet af vikarer. Det 

har naturligvis en økonomisk fordel, men giver også mere ro på bostedet for 

både beboerne og det faste personale. 

Når man selv har valgt, hvornår man vil arbejde, er der et større engagement. 

Omvendt kan man holde fri, når man har brug for det, hvilket giver en stor 

fleksibilitet i forhold til fritid og privatliv, siger Tine Jespersen.  

 Metoden 

På flere af arbejdspladserne i Projekt Nærvær i Arbejdet har man valgt at 

arbejde med vagtplanlægning. Ikke alle har gjort det ens, men her skitseres en 

fremgangsmåde: 

- I første fase kan medarbejderne frit ønske, hvornår de gerne vil arbejde. Der 

kan ønskes flere måneder frem.  

- Med udgangspunkt i aftalte kriterier skal medarbejderne herefter samarbejde 

om så vidt muligt at få vagtplanen til at gå op.  

- Til sidst færdiggør lederen den endelige vagtplan. 

- Man kender sin arbejdstid fem uger frem. 

- Intet er stationært. Der ligger en ny vagtplan hver uge. Vagternes længde 

varierer.  

- Mulighed for tilrettelæggelse efter individuelle behov.  

- Den enkeltes arbejdstid kan i perioder være i enten plus eller minus og lægges 

i en såkaldt timebank. Det gamle begreb ”normtider” findes ikke længere.  

 


