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Indledning 
Faxe Kommune har igangsat en indsats for at reducere fraværet på kommunens arbejdspladser. 
Indsatsen er forankret i projektet ”Øje for nærvær” der blev igangsat i marts 2011 og slutter i marts 
2014.  
 
Økonomiudvalget fastlagde i november 2010 et fælles mål om en samlet reduktion af fraværet, på 
tre dage pr. medarbejder, over en treårig periode (2011 – 2013). Projekt ”Øje for nærvær” blev på 
den baggrund iværksat med det formål, at få mindre fravær og mere nærvær på den enkelte 
arbejdsplads og for hele Kommunen. 
 
I det første år af Projekt ”Øje for nærvær” blev indgået en aftale med rådgivningsfirmaet ALECTIA. 
ALECTIA har bidraget med konsulenter og projektledelse. Psykolog Mette Krøigaard, der havde 
fokus på den enkelte medarbejder og chefkonsulent og projektleder Mette Elise Larsen, der havde 
fokus på arbejdspladserne, MED og ledelsen. Denne første del af Øje for nærvær er finansieret 
med 50 % tilskud fra Arbejdstilsynet.  
 
Projektet er forankret i Hovedudvalget og er i det daglige blevet ledet af HR leder Stig Nielsen og 
arbejdsmiljøleder Annette Balling fra Faxe Kommune.  
 
Det er ikke helt enkelt og entydigt, hvad der konkret virker, i forhold til at få mere nærvær og 
mindre fravær på den enkelte arbejdsplads. Men et godt udgangspunkt synes at være god 
ledelse, høj social kapital og en klar definition af kerneopgaven. 
 
Denne rapport er skrevet som en kort og let tilgængelig opsamling og evaluering af Faxe 
Kommunes indsats i 2011 og foråret 2012, for at reducere fraværet på kommunes arbejdspladser 
samt at give anbefalinger i forhold til projektets videre forløb. 
 
Rapporten er ikke en grundig gennemgang og analyse af hver enkelt indsats, men snarere en 
opsamling af de erfaringer, der er gjort i denne første del af projektperioden. 
 
Grundtanken i projektet har været, at der er en sammenhæng mellem trivsel/ godt arbejdsmiljø, 
socialkapital og nærvær. 
 
Hvad angår de metoder der er anvendt i projektforløbet er de beskrevet og lagt i en værktøjskasse 
”nærværskassen” på medarbejderportalen, således at alle ledere og medarbejdere efterfølgende 
har adgang til og efter behov kan anvende materialet. 
 
Mange af de konkrete tiltag på arbejdspladserne har først taget fart sidst i 2011 og først i 2012, ved 
afslutning af projektets første del. Aktuelt er der især efterspørgsel på hjælp til at sætte fokus på 
samarbejdet om kerneopgaven. 
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Konklusion 
Et år med fokus på nærvær har virket. Fraværet i Faxe Kommune er reduceret fra 16 dage pr. 
medarbejder pr. år til 13,1 dag pr. medarbejder pr. år – altså et meget klart fald i fraværet.  
 
Forklaringerne på denne reduktion er mange, og det er ikke muligt at give noget entydigt svar på 
sammenhænge mellem de indsatser, der er gennemført og faldet i fravær. Desuden er der som 
følge af projektet sket en ændring i den måde fraværet opgøres på, hvilket har betydet en 
reduktion af antal opgjorte fraværsdage. Ændringen betyder, at deltids raskmeldte nu optælles 
som nærværende og ikke længere som fraværende. Dette er fint i tråd med mange lederes ønske 
om at få syge medarbejdere tilknyttet arbejdspladsen, gerne på ”deltid” til en start. 
 
I forbindelse med afslutning af første del af projektet, er der blevet gennemført en række dialoger 
med nogle af de deltagere i Faxe Kommune, der har været involveret i projektet. Opsamlingen på 
disse bidrager til denne konklusion. 
 
I dialogen med deltagerne gik en række temaer igen. De bliver kort gennemgået neden for.  
 

Lokale udfordringer og ønsker 
Rådgivningen til de enkelte arbejderpladser og MED har haft stor fokus på at tage udgangspunkt i 
de lokale forhold; kerneopgaven, kultur, ledelse og medarbejdergruppe m.m. Rådgivningen har 
således hver gang været tilrettet lokale udfordringer og ønsker både mht. metoder, men også ift. 
eksempelvis ledersparring, forankring i MED, tidspunkter (weekend, morgen, aften mm.). Det har 
givet en stor mangfoldighed i de kørte forløb. 
 

Social kapital som forståelsesramme 
Brugen af social kapital som forståelsesramme i projektet, har givet rigtig god mening. Det har givet 
en meningsfuld og fælles måde at se arbejdet med kerneopgaven på. Der er lokalt arbejdet med 
hvad tillid, retfærdighed og ikke mindst samarbejdsevne har betydet for den enkelte arbejdsplads 
og efterfølgende, hvordan man lokalt har kunnet videreudvikle den sociale kapital. Sammen med 
fokus på kerneopgaven og spørgsmålet om, hvad arbejdspladsen er til for, har det givet anledning 
til mange vigtige dialoger undervejs.  
 

Anledninger til handling 
Projektets fokus har givet øget bevidsthed om fraværets betydning i dagligdagen. Det har givet 
lejlighed til lokalt at få en dialog om nærvær og trivsel. Derudover har det givet mulighed for at 
vende de lokale problemstillinger og udfordringer med en ”ekstern” sparringspartner. Det har 
været med til at skabe anledninger til handling. 
 

Lidt mere fælles fodslag 
Dialogen i den samlede medarbejdergruppe om nærvær og fravær, har givet plads til, at få 
diskuteret meget forskellige holdninger og forskelle i forståelsen af fravær. Det har givet mulighed 
for at opleve hvad hver især mener og dernæst for at udvikle en fælles forståelse og kultur. Plads til 
lidt mere fælles fodslag. 
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Processuel retfærdighed 
Faxe kommune har en sygefraværspolitik. Projektet har sat fokus på rammer, rutiner og procedurer 
vedr. håndtering af fravær. Der er i den sammenhæng talt meget om processuel retfærdighed, - 
vigtigheden af at have ”rutinerne”, men især at bruge dem konsekvent. Processuel retfærdighed 
handler i høj grad om at skabe ensartede, gennemskuelig og tydelige processer, hvor 
medarbejderen oplever at blive behandlet fair. 
 

Vanskelige personalespørgsmål 
Undervejs i forløbet er der kommet meget fokus på de ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med 
fravær og nærvær, og hvilke krav det stiller til den enkelte leder. Der er mange udfordringer og 
det, at der til tider er vanskelige personalespørgsmål, er blevet meget tydeligt. 
 
Projektet har givet mulighed for fokus på, hvad kerneopgaven egentlig indebærer, idet prioritering 
og vurdering af de daglige opgaver, er blevet en vigtig del af hverdagen på den enkelte 
arbejdsplads. 
 

Styrket i egen handlekraft  
Brugen af de eksterne konsulenter har betydet, at ledere og medarbejdere har kunnet tale om 
emner, der har været vanskelige og sårbare, uden samtidigt selv at skulle styre forløbet. Derved har 
arbejdspladsen, lederen og medarbejderen haft mulighed for at gå mere grundigt til værks og der 
med at blive styrket i egen handlekraft både som individ og arbejdsplads. 
 

Afklarende samtaler  
Der har i projektet været en større efterspørgsel på afklarende samtaler med en psykolog end 
forventet ved projektets start. Samtalerne var en mulighed for afklaring i forhold til arbejdspladsen. 
Deltagerne i samtaletilbuddet har ønsket psykologstøtte både i forhold til arbejdsbetingede og 
private problematikker, som har påvirket deres arbejdssituation. Samtalerne har rustet den enkelte 
til at håndtere egen arbejdssituation mere afklaret. Kun to af de 31, der har fået psykologsamtaler, 
er ikke tilbage på arbejdsmarkedet. 
 

Temamøder for arbejdsmiljøorganisationen 
I starten af 2012 er der afholdt fire temamøder for arbejdsmiljøorganisationen med temaer fra 
projektet. Emnerne var nærvær & langtidsfriske, social kapital, forandringer & robusthed og 
kerneopgaven. Der deltog fra 30 til 55 ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på hvert af møderne 
– mange arbejdsmiljøgrupper deltog på flere eller alle temamøder. Der har indtil nu været meget 
positive tilbagemeldinger – inspirerende input, god dialog og brugbart i praksis. 
 

Balancen mellem omsorg og afskedigelse 
Projektet har også i sidste kvartal, på en række lederfora, givet oplæg og mulighed for dialog om 
den vanskelige samtale i balancen mellem omsorg og afskedigelse. Dette er gennemført i et 
samarbejde med Personaleafdelingens jurist, og har givet anledning til god dialog og 
erfaringsudveksling for de involverede ledergrupper. 
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Anbefalinger for nærværsindsatsen i resten af projektperioden 
 

Procedurer og beredskaber 
I projektets begyndelse blev hver enkelt leder bedt om, at give sit bud på nedbringelse af fraværet 
i egen institution/afdeling i løbet af projektperioden. Efter første år blev en opfølgning lavet, for at 
se på fremdriften lokalt. Det anbefales, at Personaleafdelingen årligt laver en opfølgning i forhold til 
den enkelte leder/arbejdsplads i resten af projektperioden. Derudover anbefales det, at de 
arbejdspladser, der enten stiger meget i fravær eller ikke har reduceret deres fravær tilbydes 
konkret støtte og rådgivning. 
 
Desuden er det en mulighed, at Personaleafdelingen gennemgår mulighedserklæringer for at 
undersøge, om der beskrives problemstillinger af mere generel karakter, der bør arbejdes med. 
 
Faxe kommunen har en velbeskrevet sygefraværspolitik, den kan eventuelt udbygges så den også 
indbefatter kortere fraværsperioder og hyppigt fravær. Det kunne f.eks. gøres ved at indføre 
(omsorgs-) samtaler ved kortere fraværsperioder f.eks. efter fem dage over en periode på et halvt 
år. Der kunne udarbejdes materiale til sådanne samtaler, som kunne gøres tilgængeligt på 
medarbejderportalen. 
 
Afklarende samtaler om arbejdsliv og helbred har haft en god virkning for både den enkelte 
medarbejder og de involverede arbejdspladser. Det anbefales, at ordningen fortsætter i 
nuværende eller ny form.  
 

Ledelse 
Der bliver ikke færre ledelsesudfordringer. I projektet er det blevet tydeligt, hvor vigtigt det derfor er, 
at skabe rum og mulighed for refleksion om ledelsesopgaven. Mulighed for sparring/dialog for den 
enkelte leder (især 1. linje leder), når der er vanskeligheder og udfordringer, er ofte nødvendig. Alt 
efter karakteren af det, der skal arbejdes med, kan det eksempelvis ske i eget ledernetværk, i 
samarbejde med Personaleafdelingen eller ved ekstern sparring/dialog. Det er derfor vigtigt med 
fortsat fokus på de eksisterende muligheder, eventuelt med udbygninger på det individuelle 
niveau. 
 
Rutinemæssigt kunne f.eks. personaleafdelingen fortsætte tilbuddet om dialog omkring den svære 
samtale som et oplæg på ledermøder eller som en selvstændig mødeaktivitet, eventuelt uddybet 
med dialoger om f. eks. fravær, fyringer og samarbejdsvanskeligheder. 
 
Den brobyggende sociale kapital, - samarbejdet mellem afdelinger, enheder og centre bliver i den 
nye centerorganisering ikke mindre vigtig. Fælles forståelse af opgaver og den nødvendige og 
tilstrækkelige kommunikation om den gode opgaveløsning kan blive udfordret. Tænkningen fra 
social kapital er vigtig at holde fast i også som ledelsesfilosofi. Selvfølgelig i tæt koblet til det nye 
ledelsesgrundlag.  
 
Endelig bliver der en ledelsesmæssig udfordring i, at holde fast i god faglighed og mening i 
arbejdet. Begge dele er vigtige for trivslen på arbejdspladsen og bliver ofte udfordret, når der sker 
forandringer. 
 

MED-organisationen 
Ønsker arbejdspladsen at højne sin sociale kapital, vil en mulighed være, at MED igangsætter 
arbejdet ved først selv at arbejde med tillid, retfærdighed og samarbejdsevne om egen 
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kerneopgave. På den måde kan MED være eksemplariske i sit arbejde, høste erfaringer og nyttig 
viden, så den sociale kapital forhåbentlig nemmere kan udvikles på resten af arbejdspladsen. 
 
Desuden er MED et vigtigt sted at fastholde dialogen om kerneopgaven og hvordan den løses i 
den praktiske dagligdag. 
 

Proces og udvikling 
Det har været tydeligt i projektforløbet, at de arbejdspladsnære indsatser har været nyttige og 
meningsfulde for langt de fleste arbejdspladser. Et forløb, der tager hensyn til lokal kultur og 
udfordringer er nemmere at få til at fungere, og det bliver efterfølgende lettere at forankre de 
ændringer, der besluttes undervejs. Det anbefales derfor fortsat, at støtte lokale initiativer og tiltag, 
der gerne må tage udgangspunkt i social kapital omkring kerneopgaven, trivsel og nærvær. 
 

Refleksion over forløbet 
Forløbet har vist, at man som ledelse og arbejdsplads skal modnes til at tage problemstillinger om 
fravær op. Adfærd og kultur, som tidligere har været acceptabel, bliver presset, når der kommer 
omstruktureringer og nedskæringer. Den daglige ledelse er under pres og stillingtagen til såvel den 
enkelte medarbejder som til arbejdspladsens kerneopgave, er blevet vigtige dagligdags opgaver. 
 
Ændringerne kræver et meget tydelig fokus på kerneopgaven og det arbejdspladsen er til for. Det 
fordrer en ledelsesmæssig tydelighed i arbejdspladsens målsætninger og f.eks. prioriteringer af 
faglighed, klarhed om de daglige opgaver og løbende forventningsafstemninger. 
 
Forløbet har også vist at MED kan være en meget central spiller i arbejdet med nærvær og fravær. 
MED er et vigtigt forum at få prøvet ideer og muligheder af i og der er stor villighed til at biddrage.  
 
 



                                                                 
Projekt ”Øje for Nærvær” 

                                                                                                            Side 8 af 17                                       

Baggrund 
Faxe kommune har som mål at fastholde og udvikle attraktive arbejdsplader med et godt 
arbejdsmiljø, så kerneopgaven kan løses bedst muligt og til gavn for kommunens medarbejdere og 
borgere. En del af dette arbejde bliver at have fokus på nærværs og fraværs faktorer. Faxe 
kommune ønsker derfor i perioden 2011 til 2014 at gøre en ekstra indsats for at reducere fraværet 
på de kommunale arbejdspladser. 
 
Indsatsen skal dække hele organisationen – hvilket svarer til godt 3.500 ansatte og ca. 90 
institutioner/afdelinger med enten MED-udvalg eller personalemøder med MED-status. 
 
Med henblik på at kunne nå disse mål, har Faxe kommune ønsket, at tilbyde sine ledere og 
arbejdspladser en let tilgængelig, arbejdspladsnær rådgivning om nærvær og fravær. 
Rådgivningen var ønsket stærkt lokalt forankret og med udgangspunkt i de vilkår, praksis, kultur, 
arbejdsmiljøforhold, der er på arbejdspladsen. Rådgivningen byggede på erfaringer fra projekt fra 
fravær til nærvær.  
 
Rådgivning ligger i tråd med Faxe Kommunes personale- og arbejdsmiljøpolitik og som fastholder 
kommunen som en attraktiv arbejdsplads. Erfaringer fra rådgivningen skal gøres tilgængelig på 
kommunes intranet som en række let tilgængelige værktøjer til brug lokalt af MED, ledelsen og hele 
arbejdspladsen. Arbejdet vil bl.a. bygge på tanker om social kapital og den lærende organisation. 
Faxe Kommune vil på denne måde fremover, på såvel MED niveau som på ledersiden, kunne 
anvende disse værktøjer samt evt. politikker som fokusåret giver anledning til at vedtage. Faxe 
Kommune bliver på denne måde, i stand til fremdeles at arbejde for en transformation af fravær til 
nærvær. 
 
Projektet vil forløbe over en periode på tre år, med særlige fokusområder i de første fire kvartaler. 
Projektet blev igangsat på et fælles ledermøde den 22. marts 2011 og på den årlige 
arbejdsmiljødag den 25. maj 2011 bl.a. med et oplæg fra Henrik Krog om langtidsfriske. 
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Projektforløbet 
Projektet løber over tre år fra marts 2011 til marts 2014. Første år af projektperioden har en række 
særlige indsatsområder og der er tilkøbt eksterne ressourcer i den periode. De efterfølgende to år 
arbejdes der hovedsageligt lokalt. De konkrete indsatser og fokusområder besluttes af 
hovedudvalget i projektforløbet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. kvartal  3. halvår           3. år 
2. kvartal  4. halvår    
3. kvartal 
4. kvartal 

 
 
 
1. Kvartal – Fokus på mål og ledelsesredskaber (måske: organisatoriske redskaber?) 
 Målgruppe: ledelse (og hoved MED?) 
Proces: læring, klarhed på datagrundlag 
                  
2. Kvartal – Fokus på risikovurdering dialog, afdækning og indsatser 
Målgruppe: chefområde, MED udvalg, individ 
Proces: kortlægning og prioritering og formidling 
 
3. Kvartal - Fokus på indsatser og risikovurdering 
 Målgruppe: arbejdsplads, arbejdsmiljøgruppen 
Proces: forandring og handling og formidling 
 
4. Kvartal – Fokus på det der virker, på arbejdspladsniveau og på individniveau  
Målgruppe: ledelse, chefområde, MED udvalg 
Proces: evaluering og formidling og formidling 
 
3. Halvår – Fokus på nærvær kerneopgaven 
Målgruppe: Ledelse og MED udvalg 
Proces: forandring og handling 
               
4. Halvår – Fokus på 
Målgruppe: Ledelse og MED udvalg 
Proces: forandring og handling 
 
3. År - Fokus på forankring og selvhjulpenhed 
Målgruppe: Ledelse og MED udvalg 
Proces: forandring og handling 
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Indsatser 
Projektet har fra start haft en række mere overordnede indsatsområder: Ledelse, MED-udvalg, den 
enkelte arbejdsplads og den enkelte medarbejder, samt redskaber til ”Nærværskassen”. Alle fem 
indsatsområderne har været i gang parallelt, men med forskellig vægtning i projektforløbet. Inden 
for hvert område er der arbejdet med forskellige områder, metoder og temaer. Neden for er der 
givet en række eksempler. 
 
 

 

Ledelse: Social kapital, aftale om nedbringelse 
af fravær, sparring, den svære samtale 
 
MED-udvalg: Social kapital, langtidsfriske, 
fravær på dagsordenen 
 
Arbejdspladser: Fravær og nærvær på 
dagsordenen, kerneopgaven, tillid, 
retfærdighed og samarbejdsevne 
 
Samtaler: Afklaring i forhold til arbejdslivet 
 
Nærværskassen: Arbejde med tillid, 
forandringer, kulturblomst 

 
Som projektet skred frem har fordelingen vist sig en lille smule anderledes og hvis man ser på 
hvordan opgaverne lidt overordnet har fordelt sig ser det således ud: 
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Ledelse 
Projektet blev startet op på et fælles ledermøde i marts 2010. her blev projektets grundlag social 
kapital begrundet og præcenteret. Efterfølgende er en række delresultater præcenteret på et 
fælles ledermøde. Projektet har desuden været på dagsorden på ledermøder indenfor alle 
forvaltningsområder. På ledermøderne har der været en række gennemgående ønsker, som 
efterfølgende på forskellige måder er blevet lagt ind i projektet. Det har bl.a. drejet sig om en 
ændring i fraværsstatistikken, hvordan arbejdspladser kan trives med mange forandringer og 
samtaler med medarbejdere om adfærdsændringer. 

MED udvalg 
Det har været muligt i projektets første år, i MED udvalgene at få konsulentbistand til selv at arbejde 
med nærvær og fravær lokalt. Det har et par MED-udvalg valgt at gøre brug af. Andre MED-
udvalg har først haft dialogen ”internt” og så efterfølgende tilrettelagt et forløb med 
konsulentbistand eller valgt ikke at gå videre med problemstillingen. Det har hver gang været 
vigtigt at få en lokale forståelse af hvad fravær og trivsel betyder for os og hos os og på den 
baggrund tage stilling til mulige indsatser. 

Arbejdspladser 
En lang række arbejdspladser valgte at gøre brug af de tilbud der har været i projektet om 
konsulentbistand. Det har været alt fra telefonsamtaler og korte møder med ledelse og 
medarbejdere og oplæg på personalemøder til længere procesforløb over hele dage. I bilag 1 
findes beskrivelse af de større arbejdspladsindsatser. Langt de fleste arbejdspladser har haft en 
særlig fokus på samarbejdet omkring kerneopgaven suppleret med en dialog om de mange 
opfattelser, der kan være af fravær og hvordan det kan håndteres. 

Samtaler  
I projektforløbet har 31 personer – både ledere og medarbejdere benyttet tilbuddet om samtale 
om arbejdsliv og helbred under projekt ”Øje for nærvær”. Samtalerne har haft en støttende, 
vejledende og coachende karakter og har varet 1 – 1½ time. Mange at deltagerne har 
sideløbende haft kontakt til egen læge. De fleste har haft en til to samtaler. Enkelte arbejdspladser 
har dog valgt for egen regning at tilbyde yderligere samtaler, ud over de to der var inkluderet i 
tilbuddet. 

Nærværskassen 
Ved projektets start blev der på medarbejderportalen oprettet en værktøjskasse: Nærværskassen. 
Her blev i særligt i projektets start lagt en række af de værktøjer der kunne bruges på den enkelte 
arbejdsplads. Værktøjerne er tænkt som ideer til mulige tiltag lokalt. Nærværskassen vil løbende 
blive suppleret med relevant materiale. 
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Projektets resultater 

Projektets ”to ben” 
Undervejs i forløbet blev det tydeligt at der var ”to ben” i arbejdet med at nedbringe fraværet og 
styrke trivselen. To ben, der er i spil samtidigt og på hver sin måde er vigtige for at indsatserne 
lykkedes. Et ben, som har fokus på procedure og beredskaber, og et ben, der har fokus på proces 
og udvikling. Den del, der handler om procedurer og beredskab, har i høj grad sin forankring i 
ledelsen og den del, som handler om proces og udvikling, har sin forankring på arbejdspladsen og i 
MED.  
 
At gå på begge ben / have begge perspektiver i arbejdet lokalt, har gjort at indsatserne i mange 
tilfælde har kunnet skabe de nødvendige anledninger til handling. Således at projektet har kunne 
bidrage til den ønskede fremdrift på den enkelte arbejdsplads. 
  
Eksempler på procedure og beredskaber 

• Politikker – langtids- og korttidsfravær 
• Procedure for samtaler og tilbagevenden til arbejde 
• Tilbud om afklarende samtaler med psykolog 
• Kriseberedskab 
• Aftaler med den enkelte leder om nedbringelse af fraværet 

 
Eksempler på proces og udvikling  

• Social kapital – tillid, retfærdighed og samarbejdsevne 
• Nærværs og fraværsfaktorer på arbejdspladsen 
• Langtidsfriske 
• Fælles forståelse af kerneopgaven 
• Kultur for samarbejde og dialog 

 

Ændringer i fravær 
I det følgende findes noget af det statistiske materiale, der er genereret i projektforløbet.  
 
Økonomiudvalget fastlagde i november 2010 et fælles mål for reduktion af fraværet i Faxe 
Kommune. Antallet af fraværsdage skulle ned med en dag om året de næste tre år, således at 
man samlet set skal nå ned på et gennemsnitligt antal fraværsdage på 13 dage, eller mindre i 
2013. 
 
Faxe Kommune har samlet et fald i fraværet på alle områder i organisationen. Især på SSØ 
området er faldet stort, mens faldet er mindst på T&M området.  
Faldet i fraværet på 3 dage i gennemsnit fra 2010 til 2011 må formodes især at skyldes en målrettet 
indsats på mange arbejdspladser. Men også at lidt mere end 1 dag skyldes en ændring i 
statistikken fra april 2011, så deltids-raskmeldte ikke længere tælles som fuldtids-fraværende. 
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Udviklingen i fraværsdage pr. medarbejder i Faxe Kommune over en fireårig periode fra 2008 til 2011 
  

 
                                          2008                    2009                     2010                      2011 
 
 
Sammenligning af fraværsdage pr. medarbejder fordelt på måneder i 2010 (blå) og 2011(rød) 
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Sammenligning af fraværsdage pr. medarbejder fordelt på forvaltningsområder 
 

 

 

Samtaler om arbejdsliv og helbred 
For de medarbejdere, der har benyttet tilbuddet, har det betydet en bedre og hurtigere afklaring, 
og dermed et bedre afsæt for handling, eksempelvis i forhold til fastholdelse i arbejde, hurtig 
tilbage i arbejde eller ændringer i arbejdsforholdet. 
 
For de medarbejdere, som har været i arbejde, har arbejdspladserne givet fri til samtalerne, hvis 
tidspunkterne for samtalerne lå inden for deres normale arbejdstid. 
 
Emner for samtalerne 
Deltagerne i samtaletilbuddet har ønsket psykologstøtte både i forhold til arbejdsbetingede og 
private problematikker. Alle har arbejdet med problemstillingernes betydning for arbejdspladsen og 
den enkelte medarbejdes muligheder for at bidrage til løsning af kerneopgaven 
 
De arbejdsrelaterede emner har overvejende knyttet sig til arbejdsbelastninger gr. forandringer, 
lederskift, usikkerhed i forhold til fremtiden, færre ressourcer i hverdagen, travlhed og stress, 
oplevelse af meningsløshed grundet kvaliteten i arbejdet og mistrivsel. Vold/trusler fra 3. part og 
chikane og mobning (internt) har ligeledes været emner, som deltagerne har ønsket støtte til. 
Andre har ønsket støtte til at mestre belastende relationer til forældre/børn/pårørende/beboere. 
 
Problematikkerne af privat karakter har handlet om dødsfald, skilsmisse, svær sygdom i familien, 
ulykker, misbrug hos pårørende og økonomiske problemer. 
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Bilag 1: Oversigt over de større arbejdspladsindsatser 
 
Arbejdsplads Frøgården 
Hvad gjorde vi? Et indledende møde med lederen og et møde med hele 

personalegruppen hvor nærvær, fravær og trivsel kom på 
dagsordenen. 

Periode Januar 2012 
Forankring hos Daglig ledelse og arbejdsmiljøgruppen 
Formål At få sat fravær på dagsordenen og få en (nogenlunde) fælles 

forståelse 
Anbefalinger og erfaringer At få en ”udefra” til at sætte dilemmaer på dagsordenen og styre 

processen. 
Metoder fra 
nærværskassen 

Ville du melde dig syg hvis? 
Fraværsårsager (blomsten) 
Dialog 

 
 
Arbejdsplads Rollingen 
Hvad gjorde vi? MED møder, møde og seminar med hele personalegruppen 
Periode Januar til september 2011  
Forankring hos MED 
Formål At få fravær på dagsordenen, få fokus på samarbejde og trivsel og 

fælles forståelse af kerneopgaven 
Anbefalinger og erfaringer Social kapital som udgangspunkt giver et godt arbejdsgrundlag og 

en god måde at forstå arbejdsopgaverne /arbejdspladsen på. 
Metoder fra 
nærværskassen 

Fordeling af fravær (cirklen fra NFA) 
Ville du melde dig syg hvis? 
Social kapital 
Arbejde med kerneopgaven 
Postkort fra fremtiden 

 
 
Arbejdsplads Plejen  
Hvad gjorde vi? Drøftelser i en arbejdsgruppe under plejelederne vedr. arbejdet med 

en fælles indsats i forhold til langtidsfriske 
Periode Maj 2011 til januar 2012 
Forankring hos De daglige ledere 
Formål At finde en rækkes små tiltag til at fremme nærværet 
Anbefalinger og erfaringer  
Metoder fra 
nærværskassen 

Udviklede ideer selv 

 
 
Arbejdsplads Dagcentrene 
Hvad gjorde vi? Fælles to dages seminar, opfølgning og møder i arbejdsgruppen 
Periode Januar 2012 – juli 2012 
Forankring hos En særlig arbejdsgruppe 
Formål Styrket samarbejdet på tværs af dagcentrene med fokus på 

kerneopgaven 
Anbefalinger og erfaringer Arbejde med kerneopgaven er et vigtigt udgangspunkt, arbejdet skal 

også indebærer hvilke helt konkrete daglige opgaver det handler 
om. Social kapital er en god måde at forstå arbejdsopgaverne/ 
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arbejdspladsen på 
Metoder fra 
nærværskassen 

Arbejde med metafor 
Dilemmaspørgsmål 
Anerkendende spørgen til den gode erfaring 
Arbejde med kerneopgaven 

 
 
Arbejdsplads Sundhed og forebyggelse 
Hvad gjorde vi? Møder for det samlede personale 2X½ dag og en hel dag 
Periode August 2011 til maj 2012 
Forankring hos MED 
Formål Få styrket trivsel og samarbejde 
Anbefalinger og erfaringer  
Metoder fra 
nærværskassen 

Arbejde med kerneopgaven 
Spilleregler for psykisk arbejdsmiljø 
Domæneteori  

 
 
Arbejdsplads Lillebo 
Hvad gjorde vi? Dialog og refleksion med ledelse og i MED-udvalget 
Periode September 2011 til januar 2012 
Forankring hos Ledelsen 
Formål Fokus på trivsel 
Anbefalinger og erfaringer Godt at bruge personer udefra der styrer rammen og kan give indsigt 

i forskellige værktøjer og metoder 
Metoder fra 
nærværskassen 

Domæneteori 
Social kapital 

 
 
Arbejdsplads Faxe NORD 
Hvad gjorde vi? Seminar for hele personalegruppen 
Periode Februar til juni 2012 
Forankring hos MED 
Formål Nærvær på dagsordenen 
Anbefalinger og erfaringer  
Metoder fra 
nærværskassen 

Ville du melde dig syg vis? 
Fokus på kerneopgaven 

 
 
Arbejdsplads Rolloskolen 
Hvad gjorde vi? Tre seminarer for det samlede personale og møder med PU undervejs 
Periode Januar til juni 2012 
Forankring hos Pædagogisk Udvalg 
Formål Fokus på kerneopgaven og højnelse af den sociale kapital  
Anbefalinger og erfaringer  
Metoder fra 
nærværskassen 

Social kapital 
Fokus på kerneopgaven 

 
 
Arbejdsplads Småfolket 
Hvad gjorde vi? MED møder og et personalemøde 
Periode August 2011 til marts 2012 
Forankring hos MED 
Formål Nærvær og fravær på dagsordenen 
Anbefalinger og erfaringer  



                                                                 
Projekt ”Øje for Nærvær” 

                                                                                                            Side 17 af 17                                       

Metoder fra 
nærværskassen 

Social kapital 
Ville du melde dig syg hvis? 
Fokus på kerneopgaven 
Omsorgssamtaler 
Rollespil 

 
 
Arbejdsplads Støttepædagogkorpset 
Hvad gjorde vi? Dialogmøder over en længere periode 
Periode Et halvt år 
Forankring hos Ledelsen 
Formål Fælles forståelse af nærvær og fravær 
Anbefalinger og erfaringer  
Metoder fra 
nærværskassen 

Domæneteori 
NFA Fordeling af fravær 
Opgaver og prioriteringer 

 


