
 
 

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN 
 

Velkommen til kick-off 20. juni 2011  



Dagsorden – Første del  

• Velkomst af Vibeke Westh – Hoved MED 
 

• Kort fortælling om ”5 i 12” – formål og aktiviteter.  
 

• Præsentation af KHR, Arbejdsliv, DPU og CAF 
 

• Hjemmeopgave: Hvordan er der hjemme hos os 
 

• Frokost i restauranten 11.30 – 12.30 



Dagsorden – Anden del  

• Hvad skal der ske de næste 2 år – lidt mere i 
detaljer 

• Hvordan det er at være med i et større 
tværgående projekt 

• TrivselOP-målingerne. Hvordan kan vi bruge 
dem? 

• Papegøje fodspor…, Refleksionsrum og samtaler 

• Opsummering på dagen – Afslutning og festlig 
finale   



Sven’s velkomst 

• Et nyt og spændende projekt i regionen  

• Der er mange forventninger – regionsrådet, 
arbejdspladserne, vores virksomheder, 
konsulenterne, Forebyggelsesfonden 

• Målsætningen er klar – Vejen er ikke fastlagt – 
kun spor er udlagt 

• Vi starter vejen i dag – vi går den sammen 



 

 

Sven, Vibeke og den røde snor…  



Velkomst Vibeke Westh 

• RegionH MED’s forventninger og forhåbninger 
til projektet 

• Både kollektiv og individuel tilgang 
• Positiv tilgang; fokus på at fremme bedre 

arbejdsvilkår og større arbejdsglæde 
• Lokalt fokus – med baggrund i TrivselOP 
• Inspiration fra hinandens forskelligheder 
• Videndeling – mellem deltagerne og til resten 

af regionen   



5 i 12 – formål og aktiviteter 

• Mål: Sygefraværet må ned – gennem lokal indsats 
• Fokus: Aktiviteter på arbejdspladser og egne aktører 

er i centrum 
• Nyt: Vi vil afprøve den nyeste viden om udvikling af 

arbejdspladser og støtte i.f.m. fravær 
• Udbrede: Vi vil formidle resultater og de processer, 

så de kan bruges af andre arbejdspladser 
• Givtigt samspil: Vi vil have et godt samarbejde og 

berige hinanden med ideer og viden 



Kort om Koncern HR 

• KHR har det overordnede ansvar for arbejdsmiljø – 
herunder sygefravær 

• I mange år haft opgaver og fokus på sygefraværet 

• Vi har meget viden om analyse og statistik – det kan 
vi på fingrene 

• Vi har bidraget til mange projekter – vores opgave er 
at skabe rammer for arbejdspladser 

• Vi har gode erfaringer – især fra Bornholm 



 

Hvad vil du gerne have mere viden om i dag? 

 

Snak med sidemanden i 2 minutter  



II 

 

 

Arbejdsliv om Arbejdsliv 



Teknologisk Institut   

• 1200 medarbejdere, Taastrup, Århus, Odense, 
Sverige, Polen 

• 40 centre der rådgiver om teknologi, 
fødevarer, klima, energi, sundhedsområdet, 
erhvervs og virksomhedsudvikling 

• Har eksisteret i mere end 100 år, selvejende  

”Skal hjælpe små og mellemstore virksomheder 
med at anvende den nyeste teknologi og 

metoder” 



Center for Arbejdsliv 

• Opgaver inden for trivsel, arbejdsmiljø, 
organisationsudvikling, teknologiimplementering, 
e-læring og kompetenceudvikling  
 

• Gode til at designe, ansøge om midler til 
projektet, gennemføre og evaluere 
 

• Metoder med udgangspunkt i arbejdspladsens 
situation – leder og medarbejder. OG de er selv 
med til at definere løsninger 



Center for Arbejdsliv - Projekter  

 

 
Rigshospitalet  

Falck 

Region Midtjylland 

Esbjerg og København kommune 

Bornholms Hospital 



”5 i 12” 

• Laboratorier - uddannelsesdage 

• Involvering af medarbejderne  

• Intervention på arbejdspladserne  

• Udvikle og dokumentere metoder der kan 
forbedre trivsel og arbejdsmiljø – sænke 
sygefraværet 



PAUSE 



Hjemmeopgave 

Gruppe 1: Solvej og Sven – Baren 
 
Gruppe 2: Liselotte og Kirsten – Lokalet 
 
Gruppe 3: Birgit og Steen – Tårnet 
 
Gruppe 4: Eva-Carina og Henrik – Soldækket 
 
Gruppe 5: Casper og Ghita – Trappen 
 



Opgaven 

 

Hvordan er vores arbejdsplads?  

 

Hvilke udfordringer og muligheder står vi overfor 
på vores arbejdsplads i forhold til trivsel og 

arbejdsmiljø? 



FROKOST 



III 

 

ANDEN DEL 

 

Hvad skal der ske de næste to år? 

 



Hvad ved Teknologisk om sygefravær? 

• Arbejdet med sygefravær, trivsel og 
arbejdsmiljø gennem flere år 

 

• Nærvær i Arbejdet: 18 arbejdspladser, 2000 
medarbejdere gennem 2 år  

 

    Sygefraværet faldt med 14% 



Sammenhæng mellem psykisk 
arbejdsmiljø og sygefravær 

 



De bærende elementer i projektet 

• Laboratorier 

• Arbejdspladsudvikling 

• Deltager involvering og netværk 

•  Omsætte målinger til handlinger 

 



Laboratorier - uddannelse 
 

Uddannelsesdage hvor deltageren sammen med forskere, 
fageksperter, praktikere og konsulenter udvikler egne 
metoder 

 

Emner: Målemetoder, Vold og trusler, Styrkebaseret mfl. 
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Lokal udvikling: Projektgruppe og enkeltindivid 

Kick-off Laboratorium 1 Laboratorium 2 Laboratorium X Afslutning 



Arbejdsplads aktiviteter 

Konsulenter fra Center fra Arbejdsliv understøtter 
arbejdspladserne i deres vej til bedre trivsel og arbejdsmiljø – i 
samarbejde med lokal arbejdsmiljø/HR-funktion. 

 

Metode: Hjemmeopgaver, medarbejderinvolvering, sparring og 
støtte fra konsulenter. Arbejdspladserne beslutter selv hvad der 
skal arbejdes med.  

24 

Lokal udvikling: Projektgruppe og enkeltindivid 

Kick-off Laboratorium 1 Laboratorium 2 Laboratorium X Afslutning 



Deltager involvering og netværk 

• Laboratorier 

 

• Arbejdsplads aktiviteter 

 

• Besøg hos hinanden  

 

• Netværksaktiviteter  



Omsætte målinger til handlinger 

• Trivsel OP målinger 

 

• Sygefravær og Personaleomsætning  

 

• Værktøjet Fraværsprognose 

 



Kommunikation og formidling 

Internt 

• Intranet, Hovedsagen, Web-tv, nyhedsbreve, 
formidlingsgrupper, metodekatalog, fora 

 

Eksternt 

• Hjemmeside www.5i12.dk, presse, artikler og 
rapporter  

http://www.5i12.dk/


Plan for arbejdspladsaktiviteter 

Overordnet projektplan - Afvikling/aktiviteter
2013

1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår Sum/antal

Kick-off seminar 1 1

Laboratorier 1 2 2 2 1 8

Intervention 3 3 3 3 1 13

Netværkmøder 1 2 1 4

Formidlingsgrp. 1 1 1 1 1 5

Afslutningskonf. 1 1

I alt 32

2011 2012
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Næste skridt 

Besøg på arbejdspladserne, 
organisering af lokale projektgrupper 
og de første projekt ideer    

 

1. laboratorium ultimo september 

2. laboratorium november   

3. laboratorium januar 2012 

4+5. laboratorium efter påske 2012 

Kalender klar medio juli! 
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Evaluering og målepunkter 

• Trivsel Op er 0-punktmåling og udgangspunkt 

 

• (tilpasset) Trivsel Op i 2013 er slutmåling 

 

• Derudover bruges fraværsdata, tal for 
medarbejderomsætning, opgørelse af vold og 
trusler samt værktøjet Fraværsprognose 

 

• Center for Arbejdsliv, DPU og CAF i samarbejde 
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Projektøkonomi 

• Samlet projekt sum: 15,3 mio. 

• Til arbejdspladserne: 3,1 mio. 
(frikøb) 

• Til aktiviteter, konsulentstøtte, 
organisering og styring: 7 mio. 

• Medfinansiering: 4,3 mio.; kr. 
3.197 pr. medarbejder eller 18 
timers involvering over 2 år 
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Historie 

 

Fortælling om hvordan det er at være 
med i et større tværgående projekt 

 

Velkommen til afd. sygeplejerske  

Anne-Grethe Kaas-Claesson, kirurgisk 
afd. Bornholms Hospital  



Papegøjefodspor 

 

 



Refleksions og samtalerum  



Festlig finale 

http://www.youtube.com/watch?v=dhQZUtg6gXs


Godt arbejdsmiljø 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller – LO (2010) 


