
 
 

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN 
 

Sjette Laboratorium 6. juni 2012  



Dagens temaer 

Dagens forløb 
Oplæg, gruppearbejde og dialog mellem deltagerne - afbrudt af frokost og 
kaffepauser. 
  
Dagens tema: Forandringer på arbejdspladsen 
Der sker hele tiden forandringer på jeres arbejdsplads: fusioner, fissioner, 
ændrede krav fra kommuner, borgere og patienter, ændringer i 
kerneopgaven. 
  
Dette laboratorium vil stille skarpt på de forandringer I kan stå overfor, og 
give jer mulighed for at lade jer inspirere og diskutere hvad det betyder 
for jer. 
  
Opsamling og praktiske aftaler om arbejdet hjemme på arbejdspladsen til 
næste Laboratoriedage den 12. september 2012. Nærmere følger. 
 



Dagsorden – Første del  

• Velkomst af Casper - Lidt om dagen i dag  
 

• Fremlæggelse af hjemmeopgaven i grupper 
 

• Midtvejsstatus – hvad har I sagt 
 

• Noget om forandringer – forskellige teorier 
 

• Forandringer - Fremtidens arbejdsplads (Eva Zeuthen 
Bentsen)  
 

• Frokost i kantinen 12.00 – 13.00 



Dagsorden – Anden del  

• Stafetten –Talking Stick: Geelsgårdsskolen 

 

• Hvordan påvirker forandringer den enkelte 
medarbejderne? (Steen Høyrup) 

 

• Arbejde i arbejdspladsgruppe: Planlægge 
næste skridt – Egne forandringer  

 

• Hjemmeopgave og afslutning på dagen 



Hvad der er sket siden sidst 

• Advisory board-møde 

 

• Ledernetværksmøde 

 

• Redaktionsgruppemøde – næste laboratorier 

 

• Midtvejsstatus 

 

 



AB - Det fantastiske 

• Laboratorieformen – at arbejde i et ’lukket’ rum 
• Den store medarbejderinddragelse 
• Et stort projekt = påvirkning af mange 

arbejdspladser 
• Gode muligheder for back up fra konsulenter 
• Givtig læringsmodel: 40 – 20 – 40 (forberedelse – 

uddannelse – efterbehandling) 
• Tværgående (forskellige arbejdspladser) som 

berigende på laboratorierne. Stor lyst til at snakke 
sammen på tværs af arbejdspladser.  
 



AB - Udfordringer 

• Der har været en massiv konsulentbistand undervejs i projektet. 
Hvordan videreføres processen efter projektets afslutning – uden 
konsulentbistand?  

• Hvordan overføres metoderne fra projektet til resten af regionen – 
forankring i regionen. Eks. metoder/erfaringer fra en sterilcentral til 
en anden (også selv om man ikke anvender en robot). Vigtigt at få 
overfør bare metoder.  

• Lokale laboratorie-ambassadører som mulige måder at videreføre 
processen på.  

• Kan laboratorie-formen videreføres efterfølgende? Den Sociale 
virksomhed har tænkt at videreføre lab-formen (i miniform) på 
temadag for deres med- og arbejdsmiljørepræsentanter. 

• Er den ledelsesmæssige forankring på et tilstrækkeligt højt niveau i 
organisationerne? 

• Stærkt sygefraværsforankret  
 



Indflyvning fra sidste gang 

 

 



4.-5. laboratorium 

• Præsenterede egen socialkapital for hinanden 

• Talking stick – Staffetterne  

• Positiv psykologi og styrker (Nina Tange og Ulla) 

• Mindfulness (Pernille Hippe Bruun) 

• Flow (Casper) 

• Det at bruge andres erfaringer (Steen) 

• Lyttede til andres erfaringer (de tre bornholmere)  

• Hjemmeopgave 



Hvad oplevede I også 

• Fik talt med nogle af dem fra de andre 
arbejdspladser 

• I kom helt væk fra dagligdagen – jobbet, 
manden (m/k), hunden etc.  

• I bevægede jer fysisk og fik andre sanseindtryk 
– I stod også helt stiller! 

• Der var forskellige korte aktiviteter hvor I 
kunne finde ro, reflektere, synge eller bare 
bruge spaen 

 

 



Hvad fik I med? 

 

 

Tal sammen to og to om en særlig 
oplevelse fra turen. 

 

 



Hjemmeopgaven - gruppe 

• Du skal udvælge 3 styrker blandt de styrker, du 
har arbejdet med på Laboratoriedagene. Det 
skal være 3 styrker, som du mener, er vigtig på 
din arbejdsplads, og ift. jeres kerneopgave.  

• Styrke 1: ______________________ 

• Styrke 2: ______________________ 

• Styrke 3: ______________________ 

 



Hjemmeopgaven fra sidst 

• Lav en plan for jeres arbejdspladsprojekt for 
resten af 2012 

• Lav et oplæg til en præsentation til næste 6. 
laboratorium den 6. juni 2012 

• Arranger et arbejdspladsarrangement der 
inkluderer alle jeres medarbejdere. 
Arrangementet skal være gennemført senest 
september 2012 

 



Hjemmeopgave 

• Forbered jeres præsentation (styrke + plan) 

 

• Præsenter for hinanden og modtag feedback 

 

• Opsamling 

 

• Mødes kl. 10.30 

 



Hvor skal I være? 

Grp. Arbejdspladser Tovholder Lokale 

A HIH – Kirurgisk 

Øre, næse, hals 

Sølager 

GEH – Afd.C 

Ulla 

Lene 

12 

B GEH – Afd. I 

Geelsgårdskolen 

3 Kløveren 

Birgit 

Liv 

13 

C HIH – Service 

Rønnegården 

Kamager 

BBH – Afd. Z 

Casper 

Liselotte 

14 



Stafetten   

• Leder: Hillerød Kirurgisk  

 

• Medarbejder: Gentofte afd. C  



Gruppearbejde 

Arbejdsplads Lokale Konsulent 

3 Kløveren Salen Liv 

Bispebjerg Hospital 14 Karin 

Geelsgårdskolen Salen Ulla 

GEH, afd. C 30 Gitte 

GEH, afd. I 13 Liselotte 

HIH, kirurgisk 65 Steen 

HIH, service Salen Charlotte 

Kamager Salen ? 

Rigshospitalet 90 Casper 

Rønnegården 90 Lene 

Sølager Salen Jette 


