
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 

 

At bruge og have 

de rette kompetencer 

 

 

 

 



Konsulenten 

Det er alfa omega for arbejdsglæden, at man rent faktisk arbejder med det, 

man er god til. Hvis man som medarbejder oplever, at ens kompetencer ikke 

svarer til de opgaver, man bliver stillet overfor, giver det let anledning til 

frustrationer. Derfor handler det om, at skabe en balance mellem de opgaver, 

man er fortrolig med og de opgaver, hvor fremtidige udviklingsbehov kræver, at 

man bliver klædt bedre på. 

Den effektive arbejdsplads 

Vi lever i en foranderlig verden, hvor tingene går stærkt, det er derfor vigtigt, at 

arbejdspladsen ruster medarbejderne til fremtidige arbejdsopgaver:  

 Arbejdspladsen skal først og fremmest skabe sig et overblik over 

arbejdspladsens kompetencer for bedre at kunne udnytte dem. 

 Arbejdspladsen skal beskrive de nødvendige kompetencer for at kunne 

bestride jobbet, både hos nyansatte og medarbejdere, der har været 

ansat i flere år. 

 Arbejdspladsen skal udarbejde målrettede uddannelsesplaner for den 

enkelte medarbejder.  

 Arbejdspladsen skal forbedre sin markedsføringsværdi – både over for 

kunden gennem bedre service, ved at opbygge et brand med fokus på 

faglighed og udvikling samt ved at være opmærksom på nye 

forretningsområder. 

I Projekt Nærvær i Arbejdet har flere arbejdspladser gjort brug af 

kompetenceværktøjer, der kan give den enkelte arbejdsplads det ønskede 

overblik over medarbejder  kompetencer for bedre at kunne udnytte dem. 

 

Område Kompetence Forklaring Niveau 

0 1 2 3 4 5 

Fagligt God forståelse for 
den systemiske 
tankegang 

Kursus i systemisk 
teori og praksis 

  X    

Godt kendskab til 
forflytning og 
ergonomi 

Forflytnings- og 
ergonomikursus 

    X  

Adfærdspædagogik God til at arbejde 
med mennesker 

med ’svær adfærd’ 

  X    

Eksempel på hvordan kortlægningen af kompetencer kunne se ud. 

 

 

Casen 

På bostedet Nørholm Kollegiet i Herning har man defineret en række 

kompetenceområder, som medarbejderne skal leve op til. Medarbejderne 

forholder sig til, i hvor høj grad de kender til det enkelte kompetenceområde, og 

hvor ofte de har arbejdet med området på en skala fra et til fire. 

Efterfølgende bliver der afholdt en medarbejdersamtale, hvor leder og 

medarbejder gennemgår medarbejderens kompetenceniveauer. 

- Det giver en synliggørelse af medarbejdernes faglighed. Medarbejderne bliver 

skarpe på, hvad de kan, og de får mulighed for at blive bedre på nogle områder, 

som de måske ikke føler sig så stærke i, og det styrker både fagligheden og 

trivslen, siger Lisbeth Bødker. 

- Desuden har vi en oplevelse af, at de personlige kompetencer ikke 

udelukkende tilfalder den medarbejder, der får et kompetenceløft, men hele 

afdelingen, fordi der er synlighed omkring det, og lederen dermed bliver 

opmærksom på at bruge alle kompetencer, siger hun. 

 

Metoden 

På flere arbejdspladser har ledere og medarbejdere sammen defineret, hvilke 

kompetencer medarbejderne skal have for at kunne varetage deres job. Det har 

de gjort ved at udfylde en række kompetenceafklaringsskemaer. 

1. Tydeliggør de kompetencekrav og forventninger, der knytter sig til de 

forskellige jobfunktioner 

2. Undersøg, hvorvidt medarbejderne lever op til de formulerede krav. 

3. Beskriv de kompetencekrav, der er arbejdspladsens ønskede mål hos 

nyansatte og for medarbejdere, der har været ansat i et år, to år, tre år og så 

videre. 

Ved at arbejde målrettet med medarbejdernes kompetencer og faglige udvikling 

øges medarbejdernes forståelse af egen værdi, hvilket igen øger trivslen.     

Find mere information og relevante skemaer på www.nærvær.net 

http://www.nærvær.net/

