
 
 

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN 
 

Første Laboratorium 20. september 2011  



Dagens temaer 

 



Dagsorden – Første del  

• Velkomst af Sven og Casper 
 

• DPU: Deltagelse i et projekt, og læring 
 

• Jesper KHR: Hvordan bruger vi fraværsdata? 
 

• Gruppearbejde: Hvordan kan vi arbejde med 
fravær? Kort opsamling 
 

• Frokost i kantinen 12.00 – 13.00 



Dagsorden – Anden del  

• Fra Kortlægning Til Forbedring – Mette  Høgsbro, 
Hillerød Hospital 

 

• Gruppearbejde: Hvordan kan vi bruge erfaringer 
fra Hillerød? 

 

• Refleksionsrum: Hvad har vi fået med hjem? 

 

• Afslutning på dagen 



Første laboratorium! 

• Det er et nyt og spændende projekt i regionen  

• Det er nu vi for alvor er i gang – vi begynder at 
udforme den fælles og den lokale vej 

• Der har været afholdt: kick-off, mini kick-off, 
Redaktionsgruppe, ledernetværk samt 
projektgruppe aktivitet på arbejdspladserne  

• Laboratorierne giver fremdrift til projektet 

 



Laboratorierne er…. 

• Fælles uddannelsesdage med fokus på læring 
og udvikling 

• Ide-generator og udviklingsmotor for 
arbejdspladserne 

• Skal gerne skabe læring og ideer – gennem 
fokus på data, udfordringer og metoder  

• Laboratorierne kommer nok også til at 
gennemgå en udvikling 

• Lidt spændt på hvad dagen bringer…. 

 



Den røde tråd 



Laboratorier  
 

Uddannelsesdage hvor deltageren sammen med forskere, 
fageksperter, praktikere og konsulenter udvikler egne 
metoder. 
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Elementer der er gennemgående på laboratorierne 

Teoretiker 

Input fra en 

ekspert eller 

forsker  

Praktiker  

Input fra 

andre, der har 

gennemført 

lignende tiltag 

Involvering  

Deltagerne 

udveksler 

erfaringer 

Stafetten 

Beretning om 

bedre 

arbejdspladser 

Hjemme-

opgave 

Konkret 

opgave, der 

skal arbejdes 

med 

Refleksion 

Tid til 

eftertænksom

hed  

  

 



Arbejdsplads aktiviteter 

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

Kick-off Laboratorium 1 Laboratorium 2 Laboratorium X Afslutning 

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



Deltagelse i et projekt og læring 

 

Præsentation af laboratorium arbejdsformen. 

 

Pædagogiske principper, samt refleksion om 
egne motiver for deltagelse i projektet…  

 

Ved Steen Høyrup og Ib Ravn, Aarhus Universitet 
Institut for læring, DPU 



Sygefravær – Hvordan læser vi tallene? 

 

Oplæg om sygefravær, hvordan man læser 
tallene og værktøjet Fraværsprognose  

 

Ved Jesper Strøyer Andersen,  
Koncern HR Region Hovedstaden 



PAUSE 

Vi ses igen kl. 10.50 



Gruppearbejde - arbejdspladser 

 

Hvordan læser vi tallene hos os selv? 

 

Hvad kan vi bruge fraværsdata til? 

 

Hvad skal vi arbejde videre med? 



Opsamling sygefravær 

 

Hvad har I snakket om i grupperne? 

 

Hvordan skal I arbejde videre med sygefravær? 

 

Hvilken yderligere viden om sygefravær vil I 
gerne have? 



FROKOST 



 

 

En lille ‘efter frokost’ øvelse… 



ANDEN DEL 

 

Trivsel OP 

 

Erfaringsudveksling 

 

Refleksion  

 

Opsamling og afslutning 



Om Trivsel OP 

Oplæg om Trivsel OP på Hillerød Hospital 

 

 

 

 

Ved Mette Høgsbro, HR Hillerød Hospital  



Gruppeopgave 2 

Oplæg om Trivsel OP: 

 

Hvordan kan vi bruge erfaringerne 
på min arbejdsplads? 



Sidemands refleksion 

 Hvad er den vigtigste/mest overraskende læring 
eller pointe jeg har fået med mig i dag? 

 

- 2 min. til egne noter 

 

- 2-3 min. samtale med sidemanden   

 



Stafetten 

Hvordan opnå vi bedre trivsel og 
arbejdsmiljø – og 5 i 12 – på 
vores arbejdsplads? 

 
• En medarbejder og en leder 

præsenterer 
• Formen er fri: undersøgelse, 

gruppesnak, sang,  eller… 
 

• Kontakt: Eva-Carina Nørskov, 
ecn@teknologisk.dk 
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Afslutning 

• Opsamling 

 

• Praktiske aftaler 

 

• Næste Laboratorium: 
Hjemmeopgave  

 

• Møder på arbejdspladserne  
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Hjemmeopgave  

• Hvordan ser tallene ud hos os? 

 

• Hvordan er vi kommet i gang med 
Trivsel OP? 
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