
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 ledelse 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konsulenten 

Erfaringerne fra Projekt Nærvær i Arbejdet viser klart, at det, der betyder 

allermest for gode resultater på arbejdspladsen, er: 

 Bakker min ledelse aktivt op om udviklingsaktiviteter?  

 Bakker mine kolleger aktivt op om udviklingsaktiviteter?  

 Har jeg selv deltaget aktivt? 

Når arbejdsprocesser og ’kultur’ skal udvikles, gælder det om at løfte i flok. 

Anerkendelse er et nøglepunkt i god personaleledelse. I udviklingsmæssig 

sammenhæng viser lederen sin anerkendelse af medarbejderne ved at give den 

enkelte opgaver, som vedkommende er kvalificeret til, ved at tage afvigende 

meninger alvorligt, ved at se forskellighed og kritik som en styrke og ved at 

anerkende svagheder og mangler.  

Faglig udvikling og øget kvalitet i opgaveløsningen er næste skridt. Ny viden, 

dygtig organisering af arbejdsopgaverne og effektiv brug af de kompetencer og 

erfaringer, som medarbejderne allerede har, er nøglefaktorer på vejen til trivsel. 

Det giver nemlig både ledere og medarbejdere en oplevelse af faglig stolthed, 

som er afgørende for arbejdsglæde og engagement i jobbet. 

Endelig er prioritering eller et velovervejet valg af hverdagens mange 

muligheder og krav afgørende. En leders hverdag er præget af en lang række 

forventninger fra mange niveauer og forskellige parter på og uden for 

arbejdspladsen, og opgaven skal typisk løses inden for fastlagte ledelsesvilkår.  

Målet for god ledelse er at kunne navigere, så kravene om høj produktivitet og 

god trivsel ikke står i modsætning til hinanden, men bliver hinandens 

forudsætninger. 

 

Casen 

For afdelingssygeplejerske Anne-Grethe Kaas på kirurgisk afdeling på Bornholms 

Hospital er inddragelse af medarbejderne helt essentielt i arbejdet som leder. 

- Uden opbakning fra medarbejderne, kan jeg ikke forankre noget. Men når vi i 

fællesskab har taget en beslutning, hjælper alle hinanden med at fastholde 

aftalerne, fordi de ved, hvorfor den er blevet taget, og fordi de har haft 

mulighed for at sige deres mening i løbet af processen, siger hun. 

I afdelingen har man eksempelvis ændret mødetiderne, så man fjernede et 

overlap af personalet. Processen med at undersøge, hvordan arbejdstiderne 

bedst fungerer, hvem, der ville blive berørt af det, og præsentationen af 

arbejdet blev udført af en gruppe medarbejdere, og Anne-Grethe Kaas 

fungerede udelukkende som tovholder. 

- Det har betydet, at beslutningen er blevet fastholdt i afdelingen, selvom der 

var et par medarbejdere, der ikke syntes så godt om det i starten, siger hun.  

Metoden 

Dette værktøj kan du bruge forud for beslutning og detailplanlægning af 

udviklingsaktiviteter i din afdeling.  

Et godt råd: Gennemtænk spørgsmålene, før du involverer andre 

1. Identificer værdier og vaner: 

 Hvad synes medarbejderne godt om? Hvad gør dem kede af det eller får 

dem til at miste modet? 

 Hvad giver dem faglig stolthed og arbejdsglæde? 

 Hvordan er deres udholdenhed? 

2. Hvad er kernen i det, du ønsker at gennemføre. 

 Bliv helt klar og skarp på, hvad du ønsker, målgruppen skal kunne efter 

gennemført udvikling. 

3. Hvem bliver involveret? 

 Overvej projektet set fra forskellige sider. Forestil dig de forskellige 

interessenter og deres krav til et godt projekt. 

4. Konkretisering af aktiviteter, processer og evaluering. 

 Først nu vil du have data nok til at udarbejde mål, succeskriterier, 

aktiviteter og processer. 


