
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 

 

Nærværende  

kommunikation 

 

 

 
 

 

 



Konsulenten 

Nærværende kommunikation handler først og fremmest om at tale og skrive om 

det, der virker, og de ønsker, man har. Det skaber energi og fremdrift at 

kommunikere fra det positive udgangspunkt. Det giver inspiration til 

opgaveløsningen at fokusere på de gode eksempler samtidig med, at det øger 

fagligheden og selvværdet at huske hinanden på de ting, der fungerer godt. Det 

giver en behagelig arbejdsatmosfære, når et arbejdsfællesskab er optaget af at 

undersøge de gode eksempler og fremdriften. 

Samtidig er det utrolig vigtigt at have modet til at tage tyren ved hornene og 

turde tale med hinanden også om det, der er svært. Især på mange 

behandlingsarbejdspladser er der et stort sammenfald mellem fagligheden og 

personligheden – mellem opgaveløsningen og identiteten. Det kan gøre det 

vanskeligt at kommunikere om den opgaveløsning, der ikke fungerer optimalt. 

Netop derfor er det så vigtigt at være opmærksom på intentionen med det, der 

bliver sagt eller skrevet. Et pejlemærke er at være opmærksom på, om 

kommunikationen er bagudrettet og har til formål at kommentere noget, der er 

sket – eller om den er fremadrettet og indeholder ønsker til den anden.  

For at skabe den gode kommunikation er det nødvendigt at skabe tid og rum til 

den, så hver enkelt medarbejder oplever muligheden for at få respons på de 

problemstillinger de står i. Den nærværende kommunikation handler om at 

lægge mærke til hinanden.  

Casen  

I rengøringsafdelingen på Regionshospitalet Viborg, Skive har man valgt at 

indkalde til fraværssamtaler under sygefravær. Det viser omsorg for 

medarbejderne, og af og til kan der findes arbejdsopgaver, som godt kan 

udføres på trods af en skade eller sygdom, siger driftschef Helle Bennedsgaard. 

- Der er mange nuancer mellem en fuldstændig raskmelding og en fuldstændig 

sygemelding, og man har en tendens til at tænke, at når man er syg, kan man 

ikke arbejde, fordi man tænker, man skal løse de opgaver, man plejer at løse, 

men nogle gange kan vi finde alternative opgaver. Både i rengøringsafdelingen 

og transportafdelingen er der eksempler på, at nærmeste leder og den 

sygemeldte i fællesskab, har opdyrket nye arbejdsfelter, som kan kombineres 

med de ressourcer, den sygemeldte er i besiddelse af, og som ikke relaterer til 

sygefraværet. Senest har en chauffør og en portør med benbrud og skader 

kunnet varetage relevante administrative opgaver, siger Helle Bennedsgaard. 

 

Metoden 

Mål:  

 Få hurtigt kontakt til den medarbejder der er syg 

 Vær konkret, få samlet op på arbejdsopgaver og få viden om forventet 

sygdomsforløb 

 Husk omsorg for den sygemeldte. 

 

Beskrivelse: 

 Lederen tager telefonisk kontakt til den syge medarbejder på den dag 

de sygemelder sig. 

 Sammen prøver de at finde ud af, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen 

har, og om de kan overgives til andre kollegaer. 

 Sammen prøver man at danne sig et overblik over forventet længde af 

sygdom. 

 Lederne/arbejdspladsen har derved også mulighed for at tilbyde sin 

hjælp til den syge medarbejder. 

 Kontakt i forhold til sygefraværet skal også kobles sammen med en 

generel og løbende dialog på hele arbejdspladsen om arbejdsklima og 

trivsel. 

 

 


