
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 

 

 

 

 

 

 

Ny viden 
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Se verden på en ny måde 
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Konsulenten 

Det er en rigtig god ide at se og høre, hvordan kolleger på din og andre 

arbejdspladser udfører deres arbejde i det daglige. Det kan både være konkrete 

opgaver og mere generelle udfordringer. 

Man kan hurtigt komme til at gøre tingene som man altid har gjort, alene fordi 

man altid har gjort sådan, men måske findes der bedre måder at gøre arbejdet 

på, hvis man kan se på arbejdet med nye øjne. 

 

 

Casen 

På Børneafsnit B 16 i Viborg har der været stort fokus på videndeling. 

Projektgruppen blev via Projekt Nærvær i Arbejdet præsenteret for begrebet 

"Fotosafari" og besluttede efterfølgende at sende samtlige medarbejdere på 

arbejdspladsbesøg på andre børneafdelinger i landet. 

- Det har været rigtig godt for os alle sammen at komme på arbejdspladsbesøg. 

Man kan let i det daglige tænke, at græsset er grønnere på den anden side, 

men måske er det ikke sådan, når det kommer til stykket. Vi fik inspiration til, 

hvordan vi kan udvikle vores faglighed og lette nogle arbejdsgange, hvilket i 

sidste ende gerne skulle højne den sygeplejefaglige kvalitet i afsnittet, siger 

afdelingssygeplejerske Lise Eiskjær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoden 

1: Forberedelse 

Udvælg et emne, I gerne vil lære noget om. 

2: Fotobesøg 

Når I kommer til arbejdspladsen: 

 Undersøg, hvad de gør i forhold til det emne, I har valgt. 

 Gå tæt på motivet. 

 Tag mange billeder, og slet evt. bagefter. 

 Tag billeder med ’action’ og med mennesker på. 

 Lav billedserier – eller små situationer.  

3: Erfaringer 

Fotogruppen inviterer en gruppe kolleger. 

Vis alle billeder. Alle udvælger tre billeder. 

Spørgsmål til kolleger: Hvad ser I her? Hvilke tanker og følelser sætter det i 

gang hos jer? 

Fotogruppens egne erfaringer: Hvad lagde vi mærke til? Hvad kan vi bruge 

erfaringerne til? 

Udvælg de fem vigtigste billeder og fem pointer.  

 


