BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ
I REGION HOVEDSTADEN
NIENDE LABORATORIUM
26. FEBRUAR 2013
TAASTRUP

NIENDE LABORATORIEDAG
Velkommen til Niende Laboratoriedag
Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i 12. Det første Laboratorium var 20. september 2011
- altså næsten 1,5 år siden. Der er sket meget i perioden, både i projektet, men selvfølgelig også på
jeres arbejdspladser og i jeres arbejdsgrupper.

I har nu været gennem otte laboratorier, en del ledernetværksmøder, konsulentbesøg, temadage,
personalemøder mv. - noget som alt sammen har skullet give jer som arbejdsgrupper ny viden om
teorier, praksiserfaring, netværk med en masse andre - og helst have været medbidragende til at
skabe nogle gode arbejdespladser med høj trivsel og godt arbejdsmiljø.
Dagen i dag skal bruges på to ting: 1) At stoppe op og sige, hvad er det nu vi har gjort i projektet? og forfine det I har gjort på skrift på en måde, så det er interessant for andre arbejdspladser.
2) At tænke fremad og holde fokus på at arbejdsgruppens arbejde med arbejdsmiljø og trivsel
skal fortsætte - både i projektperioden, men også i tiden herefter.

Rigtig god dag.
Med venlig hilsen
Casper Burlin og Sven Skovmand Eriksen
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DAGSORDEN
I fuld fart på vej mod tiden efter 5 i 12:
Hvad har vi gjort? - Hvad skal vi gøre?
Tid:

Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 9.00 - 15.30
Der serveres morgenmad og kaffe fra kl. 8.30

Sted:

Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup.
Indgang 1, Konferencesalen - Bemærk, der er masser af gratis P-pladser

Tilmelding:

Til Christina Rosendahl, crl@teknologisk.dk

Deltagere:

Arbejdspladsernes projektgrupper, Redaktionsgruppen, konsulentteamet samt andre deltagere i
projektet.

Dette 9. laboratorium er det sidste, der gennemføres i rammerne af projekt 5 i 12.
Hvad har vi arbejdet med – hvad har vi lært?
Første del af dagen skal bruges på at se tilbage på, hvad har vi lavet i hele projektet. Det gælder både, hvad der
er foregået på de forgående otte laboratorier, og hvad I har lavet på jeres arbejdsplads. Det skal munde ud i
opsamling af gode erfaringer, cases, metoder mv., som både I selv og andre arbejdspladser kan bruge
fremover.
Hvordan bruger vi dette afsæt til at komme endnu videre?
Eftermiddagen skal bruges på at se fremad for arbejdsgruppernes arbejde og jeres lokale projekter. I skal
både arbejde med, hvad der skal ske den sidste tid inden for projektperioden (frem til juni 2013), men I skal
også tænke videre end det og definere og planlægge jeres fortsatte arbejde med trivsel og arbejdsmiljø for
hele 2013.
Hjemmeopgaven fra dette sidste laboratorium vil pege frem mod afslutningskonferencen den 13. juni 2013
og det metodekatalog, som skal opsamle 5 i 12 arbejdsmetoder og erfaringer til brug for hele Region
Hovedstaden og resten af Danmark. Her skal I hver især formidle og afrapportere jeres eget
arbejdspladsforløb.
Meget af dagen vil foregå i jeres lokale arbejdsgrupper, og I vil både få tid til at arbejde selvstændigt, og også
få sparring og oplæg, der kan give nyttig inspiration og bringe jer videre.
Oplæg mv. kan efterfølgende findes på hjemmeside: www.5i12.dk
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HVAD HAR VI GENNEMGÅET PÅ
LABORATORIERNE?

Laboratorierne
1. Laboratorium:
- Hvordan omsætter vi målinger til handling?
2. Laboratorium:
- Hvordan omsætter vi målinger og input til handling?
3. Laboratorium:
- Social Kapital: Hvad er det, og hvilke metoder kan vi bruge til at
forbedre den?
4. og 5. Laboratorium:
- Positiv psykologi, styrkebaseret tilgang, flow og mindfulness
6. Laboratorium:
- Forandringer på arbejdspladsen: Hvad er det for nogle
forandringer I står over for I jeres dagligdag?
7. Laboratorium:
- Forandringer i praksis & Stress - trivsel i travlhed
8. Laboratorium:
- Før konflikten - hvordan møder du andre?
9. Laboratorium:
- Fuld fart på mod tiden efter 5 i 12: Hvad har vi gjort?
Hvad skal vi gøre?
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PRAKTIK PÅ ARBEJDSPLADSERNE
- Oplæg af Casper Burlin på baggrund
af besøg: Hvad har vi gjort? Kan man
sige noget generelt fra
arbejdspladserne?

Noter:

Konsulenterne i praktik:
 Hvad har de oplevet?
 Hvilken metode er anvendt?
 Er der noget, som andre kan bruge?
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FØRSTE DEL:
FIND, FANG OG FORTÆL
DEN GODE HISTORIE:
- Oplæg af Niels Tradsfeldt,
Teknologisk Institut, IT og
Kommunikation

Noter:
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?
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HVOR SKAL DELTAGERNE VÆRE?
Grupper og lokaler:

ygning 1 – Konferencesalen
Bygning 1 – Konferencesalen

Bygning 1 - Konferencesalen

-

Arbejdspladser:
Bispebjerg Hospital
Sølager
Rønnegården
Amager Hospital

Konsulenter:
- Casper og Eva-Carina

Bygning 8 – lokale 80 (den store sal)
Bygning 8 - Lokale 80 (den store sal)

-

Arbejdspladser:
Rigshospitalet
3Kløveren
Hillerød, Kirurgisk
Gentofte, Afd. C

Konsulenter:
- Birgit og Steen
Bygning 6

-

Bygning x – lokale x, x, x, x,

Arbejdspladser:
Geelsgårdskolen - Lokale 66, 1. sal
Gentofte, afd. I - Lokale 61
Kamager - Lokale 65, 1. sal
Hillerød, Service - Lokale 62

Konsulenter:
- Lene og Liselotte
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FIND, FANG OG FORTÆL DE TO FASER
FASE 1: FIND OG FANG
SKEMA TIL BESKRIVELSE AF AFPRØVET METODE/UDBYTTE FRA
TEMAARRANGEMENT, PERSONALEDAG, MV.:

Mål:
Hvad var målet for arrangementet? Hvad ville vi opnå? Hvilket problem ville vi løse?
Metode:
Hvilken metode valgte vi at bruge? – og hvorfor?
Gennemførelse:
Hvordan blev arrangementet konkret gennemført? (Workshop, temadag eller andet)

Evaluering:
 Hvad opnåede vi?
 Hvad gik godt?
 Hvad gik dårligt/utilsigtede overraskelser?
 Hvad skal vi ændre, hvis vi eller andre arbejdspladser vil bruge metoden igen?
 Kan andre arbejdspladser bruge resultatet og hvordan? (skriv i én sætning)
FASE 2: FORTÆL
SKABELON TIL UDVALGTE BERETNINGER TIL 5 I 12 METODEKATALOG:
Overordnet beretning fra en arbejdsplads
 Hvad skaber bedre trivsel og bedre arbejdsmiljø på vores arbejdsplads?
 Fakta: Hvad har vi konkret gjort?
 Erfaringer: Hvad har vi lært af det?
A. Hvad virker efter hensigten
B. Hvad viser sig ikke at virke?
 Fremtiden: Hvad bør vi konkret gøre nu for at føre projektet videre? Hvilke
realistiske mål og succeskriterier har vi?
 Hvad kan andre have ud af vores erfaringer:
A. Her på vores egen arbejdsplads?
B. Andre arbejdspladser?
 Hvordan beskriver vi projektets resultat i én sætning?
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ANDEN DEL:
HVAD SÅ MED
FREMTIDEN?

RESTEN AF PROJEKTET: Tiden frem til 1. juli 2013

TIDEN HEREFTER: Resten af 2013
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AFSLUTNING

Opsamling

Praktiske aftaler

Afslutningskonference

Tak for i dag
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Hjemmeside: www.5i12.dk

